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الرقم االمتحاني
101511013155
101511026295
101521040036
101521206054
101521500059
101522096034
101522118058
101611002045
101611002087
101611009065
101611010013
101611011029
101611011032
101611011074
101611012013
101611013189
101611013212
101611014050
101611014074
101611015030
101611017021
101611017051
101611017132
101611017156
101611018007
101611018077
101611020179
101611020203
101611025017
101611026180
101611026252
101611028033
101611032029
101611032046
101611035009
101611035085
101611039005
101611041032
101611050012
101611055024

اسم الطالب
علً امجد خلٌل حسن
معاذ عماد صالح زٌدان
دمحم علً عبد سلوم
ناهض نواف احمد علً
احمد شاكر عالوي فرحان
زهراء طالب هاشم طارش
هند عبد حمٌد عاٌد
صهٌب عواد ٌعموب عواد
دمحم عدنان عٌاده عبد الجلٌل
دمحم مجٌد طلب مسجت
سعدون عبد هللا فالح علً
عبد الحكٌم نوري احمد حمود
عبد هللا حسٌن زٌدان خلف
نواف شاكر مضحً حمدي
عمر خالد صبري جاسم
دمحم بشٌر شحاذه عبد
دمحم محمود خلٌل ابراهٌم
سٌف الدٌن احمد دمحم محمود
عبد هللا صالح عبد المهدي مرهون
رامً بالل ٌحٌى دمحم سعٌد
اسامة اٌاد عبد الحمٌد ٌوسف
سعود حازم اسماعٌل ٌاسٌن
عمر مناضل سعٌد كطه
دمحم خلٌل ابراهٌم احمد
احمد باسم حمٌد لطٌف
فهد ٌاسر عبد المادر محمود
دمحم حسن شعبان طعمه
دمحم ناصر رشٌد لفطان
علً عبد الرزاق محسن علً
علً ابراهٌم دمحم حسن
دمحم حمٌد عبد الحسن علً
زٌد عامر عباس سعٌد
عبد هللا حمٌد عبد هللا علوان
لٌث احمد حاٌف عوده
احمد محمود دمحم ناٌف
دمحم ولٌد عبد مجول
المرتضى عٌسى فاضل احمد
عالء كاظم عبد مسعود
مصطفى محمود عبود عداي
عامر خضٌر حمادي حسٌن

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
658
علمً ذكر
علمً ذكر 539.8
395
ادبً ذكر
420
ادبً ذكر
400
ادبً ذكر
428
ادبً انثى
436
ادبً انثى
علمً ذكر 521.4
علمً ذكر 648.6
549
علمً ذكر
479
علمً ذكر
543
علمً ذكر
477
علمً ذكر
467
علمً ذكر
536
علمً ذكر
666
علمً ذكر
466
علمً ذكر
667
علمً ذكر
529
علمً ذكر
523
علمً ذكر
659
علمً ذكر
452
علمً ذكر
507
علمً ذكر
665
علمً ذكر
503
علمً ذكر
573
علمً ذكر
559
علمً ذكر
637
علمً ذكر
654
علمً ذكر
665
علمً ذكر
660
علمً ذكر
علمً ذكر 625.4
523
علمً ذكر
531
علمً ذكر
545
علمً ذكر
489
علمً ذكر
513
علمً ذكر
474
علمً ذكر
461
علمً ذكر
492
علمً ذكر

القبول القديم
جامعة كركون/الهندسة
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
جامعة االنبار/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة العرالٌة/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة الموصل/العلوم
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الموصل/العلوم
جامعة االنبار/التربٌة  /المائم
جامعة الموصل/الطب البٌطري
جامعة الموصل/العلوم
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
جامعة النهرٌن/الهندسة
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
جامعة بغداد/الزراعة
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة النهرٌن/الهندسة
جامعة بغداد/الزراعة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /كركون
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة االنبار/الهندسة
جامعة بغداد/الهندسة
الجامعة التكنولوجٌة/الهندسة الكهربائٌة
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الحاسوب
جامعة بغداد/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة النهرٌن/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
جامعة بغداد/العلوم
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة دٌالى/العلوم
جامعة االنبار/التربٌة االساسٌة  /حدٌثة
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
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لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة النهرٌن/التصادٌات االعمال
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
جامعة الفلوجة/العلوم االسالمٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة االنبار/التربٌة  /المائم
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
جامعة النهرٌن/هندسة المعلومات
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة بغداد/الزراعة
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة الفلوجة/المانون
جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة النهرٌن/التصادٌات االعمال
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الموصل
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة بغداد/الهندسة
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة البناء واالنشاءات
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة النهرٌن/التصادٌات االعمال
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة بغداد/الزراعة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
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الرقم االمتحاني
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101612076003
101612076016
101612077070
101612079010
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101612086136
101612090012
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 101612110082سهى خالد عبد هللا فرج

74
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101612111024
101612113035
101612113071
101612115099
101612115129
101612116026

اسم الطالب
دمحم نعمة حمٌد فٌاض
ارٌج ماجد عبد الحمٌد حبٌب
رٌم عماد علً حسٌن
علٌه فهمً عباس دمحم
دالٌا عصام احمد علوان
صفا جمال سعود رحٌم
ساره نمٌر فرهود مطلن
دالٌا عبٌد فارس دلٌمً
مٌار مٌعاد مسعود سعٌد
اٌات خلٌل عباس جدٌع
زٌنب دمحم خلف محمود
شٌماء خالد اسماعٌل صالح
فرح عدي عبد الرزاق دمحم
امانً غنً ناصر الدٌن طه
اٌات رحٌم دمحم حمد
تبارن طارق فاضل علوان
سجى عبد هللا فتحً سعٌد
نبأ عواد غرٌب احمد
آٌه علً صالح دمحم
شفك دمحم هاتف مظهر
نور باسم محمود حماده
دانٌه باسل عبد المهٌمن دمحم
حنٌن أرحٌم دمحم احمد
ساره عادل رمضان حبٌب
بتول سعد عبد الرضا حسٌن
شٌماء عبد الجبار كرٌم جلٌل
اٌه أٌاد محمود عبد
رغد اكرم دمحم شاكر
عال فراس عبد علً دمحم
كوثر سلمان داود عواد
حنٌن نعمة احمد مولود
مٌس عدنان طه مزعل

رٌام ٌوسف دمحم جسام
ساره عباس خضٌر حمود
ٌسرى عامر دخٌل محمود
شارلة عباس سعٌد عبد الرحمن
عال موفك دمحم حسن
رحمه مثنى عبد العزٌز صالح

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 493الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
علمً ذكر
 438الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
علمً انثى
 632الجامعة التكنولوجٌة/هندسة السٌطرة والنظم
علمً انثى
 564جامعة بغداد/العلوم
علمً انثى
 669الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة  /بغداد
علمً انثى
 471جامعة بغداد/الزراعة
علمً انثى
 520جامعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت/معلوماتٌة االعمال
علمً انثى
 497الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
علمً انثى
 510جامعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت/معلوماتٌة االعمال
علمً انثى
 666جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
علمً انثى
 520جامعة بغداد/العلوم للبنات /الرٌاضٌات
علمً انثى
 530جامعة بغداد/العلوم
علمً انثى
 491جامعة الكرخ للعلوم/التحسس النائً والجٌوفٌزٌاء
علمً انثى
 654الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الحاسوب
علمً انثى
 460الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
علمً انثى
 633الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
علمً انثى
 515جامعة االنبار/التربٌة للبنات
علمً انثى
 658جامعة النهرٌن/الهندسة
علمً انثى
 508الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
علمً انثى
 683الجامعة المستنصرٌة/طب االسنان
علمً انثى
 600الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الكهرومٌكانٌن
علمً انثى
علمً انثى  663.5جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
 577جامعة النهرٌن/الحموق
علمً انثى
 453الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن /بغداد
علمً انثى
 527جامعة البصرة/العلوم
علمً انثى
 700جامعة بغداد/الطب
علمً انثى
 468الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
علمً انثى
 538جامعة بغداد/التربٌة للبنات
علمً انثى
 530جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
علمً انثى
 578جامعة بغداد/العلوم
علمً انثى
 642الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
علمً انثى
 549جامعة بغداد/العلوم
علمً انثى
علمً

انثى

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

570

الجامعة المستنصرٌة/المانون

 552جامعة االنبار/العلوم
 595الجامعة العرالٌة/الهندسة
 529الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
 545.3جامعة بغداد/اللغات
 669جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
 668جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
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لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة بغداد/العلوم للبنات
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /الموصل
جامعة بغداد/العلوم
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة االنبار/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
الجامعة العرالٌة/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة بغداد/الزراعة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة االنبار/التربٌة االساسٌة  /حدٌثة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الفلوجة/الطب
جامعة بغداد/األعالم
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة بغداد/طب األسنان
جامعة بغداد/الزراعة
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة بغداد/العلوم للبنات
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة بغداد/العلوم للبنات
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم/تمنٌات التمرٌض
جامعة االنبار/التربٌة للبنات
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة ذي لار/الهندسة
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الرقم االمتحاني
101612118057
101612120007
101612120069
101612120078
101612120149
101612123008
101612125002
101621008052
101621008112
101621009022
101621009026
101621009046
101621010048
101621010053
101621011013
101621011019
101621014060
101621016005
101621020011
101621022011
101621022049
101621024011
101621024023
101621024034
101621024047
101621024050
101621027033
101621033034
101621040010
101621040012
101621040023
101621040024
101621040030
101621155004
101621155015
101621155016
101621155020
101621155032
101621155043
101621158004

اسم الطالب
رحمة ولٌد خلٌل مصطفى
اسراء فارس صالح علً
زٌنه نعمه حسٌن مسفوه
سفانه عبد المنعم عواد كرٌم
مٌس عالء ذٌب نزال
اٌمان حسام ناصر عبد العظٌم
خاطر دمحم عبد الكرٌم سرهٌد
عبد الرحمن محسن عبد نعاس
ٌوسف عماد حسون دمحم
سامر خلٌل مسٌر عبد
صفاء الدٌن طه عباس اسماعٌل
فهد هٌثم دلف عاصً
مصطفى ضاري صوال فلٌح
ولاص سعد رشٌد سكران
حمٌد مهدي احمد حمزه
طارق نعٌم نوال ساجت
معتز ماجد كردي حماد
احمد حمودي زٌن الدٌن عبد
احمد هٌثم احمد اٌوب
انس ثائر ابراهٌم كاظم
علً جمال ٌاسٌن حسٌن
احمد صائب عالوي فٌاض
بشار ٌاسٌن فٌاض شتران
حسٌن عالوي بجاي مطر
صفاء هاشم ناٌف احمد
طه ٌاسٌن حماد عبد
عبد العزٌز احمد علً حسٌن
ٌاسٌن سهٌل داود عبد الرزاق
حارث عماد رسول حماد
حسٌن دمحم ابراهٌم عبد هللا
عبد هللا نجم مهدي سلمان
عبد الملن عبد السالم حمود صالح
علً كرٌم نهار دمحم
احمد عدنان عبٌد دمحم
طه جاسم عواد محسن
عباس ابراهٌم عناد عبود
عبد الوهاب جاسم دمحم علوش
دمحم علوان ابراهٌم شكر
ٌوسف عبد السالم حرجان رشٌد
باسم حسٌن حمدان دواي
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636
علمً انثى
660
علمً انثى
600
علمً انثى
512
علمً انثى
668
علمً انثى
510
علمً انثى
557
علمً انثى
499
ادبً ذكر
477
ادبً ذكر
458
ادبً ذكر
461
ادبً ذكر
476
ادبً ذكر
461
ادبً ذكر
572
ادبً ذكر
464
ادبً ذكر
471
ادبً ذكر
427
ادبً ذكر
525
ادبً ذكر
472
ادبً ذكر
484
ادبً ذكر
491
ادبً ذكر
460
ادبً ذكر
446
ادبً ذكر
463
ادبً ذكر
448
ادبً ذكر
393
ادبً ذكر
464
ادبً ذكر
442
ادبً ذكر
456
ادبً ذكر
479
ادبً ذكر
443
ادبً ذكر
508
ادبً ذكر
431
ادبً ذكر
463
ادبً ذكر
476
ادبً ذكر
425
ادبً ذكر
471
ادبً ذكر
461
ادبً ذكر
526
ادبً ذكر
486
ادبً ذكر

القبول القديم
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة بغداد/العلوم للبنات /الرٌاضٌات
جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
جامعة بغداد/اآلداب/علم النفس
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة سومر/التربٌة االساسٌة
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/المانون
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة العرالٌة/االعالم
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/الفلسفة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
جامعة االنبار/التربٌة االساسٌة  /حدٌثة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة االنبار/التربٌة  /المائم
جامعة بغداد/اللغات
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة/العلوم التربوٌة والنفسٌة
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
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لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة بغداد/العلوم
جامعة االنبار/العلوم
الجامعة العرالٌة/الهندسة
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة النهرٌن/التصادٌات االعمال
جامعة بغداد/األعالم
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
الجامعة العرالٌة/االدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة العرالٌة/االعالم
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة العرالٌة/اآلداب
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة االنبار/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

الرقم االمتحاني
101621158031
101621159008
101621160034
101621400037
101622076011
101622076025
101622084003
101622084025
101622090001
101622090029
101622090044
101622090046
101622095062
101622095066
101622096042
101622096047
101622099014
101622099025
101622099029
101622106028
101622108052
101622108064
101622109003
101622109007
101622109021
101622110010
101622111027
101622111035
101622113057
101622116015
101622118017
101622118065
101622120026
101622120068
101622120077
101622125010
101622129018
101622222012
111512064021
111521023034

اسم الطالب
هادي صباح عضٌب حسٌن
حسام منذر احمد شحاذه
مؤٌد فرج ذٌاب عبد هللا
لٌصر جمال خزعل حامد
رسل طارق جاسم ابراهٌم
طٌب طالل محمود سبتً
اٌالف ولٌد نافع عطا هللا
صٌاغة دمحم جلٌل بخٌت
آمنه سعد طه ٌاسٌن
ضحى فوزي علً عبد
مرٌم محمود خلف عبد هللا
مٌنا دمحم احمد شهاب
مرٌم عامر طه محمود
مٌس عٌد اسماعٌل حمد
سجى ٌوسف دوحً ٌاسٌن
شهالء عبد الساده غالً محمود
بلمٌس طارق عدنان دمحم
رغده لؤي سعد عٌدان
روض ٌحٌى احمد حسٌن
نبأ نهاد ندٌم مهدي
غسك جسام دمحم محسن
نبأ عبد الكرٌم كاظم مطر
استبرق جمٌل محسن فزع
اسٌل خالد احمد حسٌن
تونس خالد ٌاس خضر
اسماء ماجد اسود شالل
رٌم احمد دمحم حسن
شهد جاسم دمحم بران
هدى عباس حمٌد سكران
علٌاء جمال مشعان نطاح
خدٌجة علً حمادي احمد
مرٌم ابراهٌم خلٌل حمود
حنٌن عزٌز عبد سعٌد
غسك علً وارد حمد
مرٌم جمال عزٌز عبد اللطٌف
رسل دمحم عبد االمٌر ٌوسف
ٌاسمٌن حسٌن عبد الجبار ابراهٌم
سارة عباس خلف طه
دالٌا حكمت حسٌن راضً
سرمد رٌاض خلٌل دمحم
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لسم الحاسبة االلكترونٌة

القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 435الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
ادبً ذكر
 481جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 492الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
ادبً ذكر
 455الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
ادبً ذكر
 499جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 519الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
ادبً انثى
 435جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 516جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 522جامعة االنبار/االدارة وااللتصاد
ادبً انثى
 491جامعة النهرٌن/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 472جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 536جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 625جامعة بغداد/المانون
ادبً انثى
 462جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 483جامعة بغداد/التربٌة للبنات /االلتصاد المنزلً
ادبً انثى
 508الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
ادبً انثى
 487الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 489الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 534جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 485الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 449جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 503جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 457جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة
ادبً انثى
 474جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 435جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 418الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
ادبً انثى
 530جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة/اللغة الكردٌة
ادبً انثى
 474جامعة بغداد/اآلداب
ادبً انثى
 445جامعة بغداد/التربٌة للبنات /االلتصاد المنزلً
ادبً انثى
 460جامعة االنبار/اآلداب
ادبً انثى
 459جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 579جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 435جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 433جامعة االنبار/التربٌة  /المائم
ادبً انثى
 482الجامعة العرالٌة/االعالم
ادبً انثى
 470الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
ادبً انثى
 447جامعة بغداد/التربٌة للبنات /رٌاض االطفال
ادبً انثى
 524جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 424الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
علمً انثى
 441الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
ادبً ذكر

القبول الجديد
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة العرالٌة/اآلداب/الترجمة
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
جامعة االنبار/اآلداب
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
جامعة االنبار/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/اآلداب/علم النفس
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة/العلوم التربوٌة والنفسٌة
جامعة الفلوجة/المانون
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة االنبار/التربٌة للبنات
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/اآلداب/االثار
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
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ت
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

الرقم االمتحاني
111521026147
111521027057
111521028032
111521150034
111521157004
111521157019
111522066061
111522083039
111522108113
111611002039
111611003011
111611004023
111611005038
111611006019
111611007028
111611007035
111611008092
111611008095
111611009133
111611015146
111611016011
111611016051
111611016069
111611016112
111611017005
111611017040

اسم الطالب
مصطفى محمود عداي خلف
عبد هللا احمد خلف عمران
عبد هللا بشار علً محسن
عبد الرحمن خالد محمود جاسم
احمد لاسم علً فرحان
كرار داود دمحم عبد هللا
هبة رٌاض خلف منحوش
عبٌر دمحم تركً عبو
مالذ ٌحٌى حمادي وادي
سجاد حسٌن علً عباس
حسٌن عبد هللا دمحم عبد
احمد سبتً جمعه علً
برهان سعٌد سوٌد هالل
امٌر خلف كامل حسٌن
حسٌن رعد غازي الزم
حٌدر دمحم عبد حسن
دمحم اٌمن سلٌم محمود
دمحم جواد كاظم عبد الزهرة
منتظر نبٌل نرمان زبن
ٌوسف دمحم لطٌف كٌطان
احمد عامر عبد العزٌز مبارن
حٌدر رؤوف دمحم جاسم
سٌف هٌثم خلٌل ابراهٌم
عمر فاضل احمد كاظم
احمد صالح فلٌفل عاٌد
عباس سعد ٌونس عكله

 111611018125 186دمحم رحٌم رجا جبر
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

111611020010
111611021003
111611021146
111611021252
111611022044
111611023035
111611023082
111611025005
111611025016
111611025041
111611026040
111611026085

احمد فالح حسن عبٌد
ابراهٌم ضٌف عطا ابراهٌم
علً كرٌم حسٌن رجب
ولٌد اٌاد نعٌم رجب
دمحم مكً حسٌن عبد هللا
زٌاد طارق عبد علً خنفوس
دمحم عبد الكرٌم عبود خضٌر
احمد ستار هالل نجرس
اٌوب صبري جاسم دمحم
سٌف سعد نجم لفته
حسام بدر احمد عبد هللا
سٌف سعد عطٌه حسن

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 473الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 486الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 452جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 375جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب
ادبً ذكر
 391الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
ادبً ذكر
 396جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/كربالء
ادبً ذكر
 428جامعة الكوفة/الفمه
ادبً انثى
 393الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
ادبً انثى
 450جامعة بغداد/التربٌة للبنات /االلتصاد المنزلً
ادبً انثى
 430جامعة االنبار/الزراعة
علمً ذكر
 554جامعة بغداد/العلوم
علمً ذكر
 513جامعة البصرة/علوم البحار
علمً ذكر
 463جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
علمً ذكر
 465جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
علمً ذكر
 543جامعة بغداد/العلوم
علمً ذكر
 511جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
علمً ذكر
 556جامعة الكرخ للعلوم/التحسس النائً والجٌوفٌزٌاء
علمً ذكر
 590الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
علمً ذكر
 584جامعة بابل/هندسة المواد
علمً ذكر
 439الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
علمً ذكر
 633جامعة االنبار/الهندسة
علمً ذكر
 618الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الكهرومٌكانٌن
علمً ذكر
 667جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
علمً ذكر
 644جامعة سامراء/الهندسة
علمً ذكر
 503جامعة الكوفة/العلوم
علمً ذكر
 495جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة
علمً ذكر
علمً

ذكر

628

جامعة االنبار/الهندسة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

496
468
646
660
515
664
526
524
604
646
537
533

جامعة االنبار/العلوم التطبٌمٌة  /هٌت
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/الصحة البٌئٌة
جامعة النهرٌن/الهندسة
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
جامعة النهرٌن/الهندسة
جامعة الكوفة/الطب البٌطري
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الدور (صالح الدٌن)
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة بغداد/العلوم
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
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لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة االنبار/التربٌة  /المائم
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة بغداد/األعالم
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
جامعة النهرٌن/العلوم
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة المواد
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الكهرومٌكانٌن
الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة الفنون التطبٌمٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة الكهربائٌة /بغداد
جامعة بغداد/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت/معلوماتٌة االعمال
جامعة الكرخ للعلوم/التحسس النائً والجٌوفٌزٌاء
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/االنبار/تمنٌات صحة
المجتمع
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
الجامعة التكنولوجٌة/الهندسة الكٌمٌائٌة
جامعة االنبار/العلوم
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة بغداد/الطب البٌطري

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
اسم الطالب
الرقم االمتحاني
ت
 111611026127 199عبد هللا دمحم خلٌل جبر
 111611026207 200مروان ستار لطٌف جاسم
 111611027096 201عمر صفاء نوري ساكن
 111611032024 202حسن عادل علوان عبود
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

111611032042
111611034001
111611037005
111611037096
111611037122
111611048031
111611151041
111611151043
111611156116
111611156125
111611209001
111612061036
111612065061
111612067039
111612067042
111612067110
111612068005
111612068009
111612068085
111612068093
111612068121
111612070057
111612070091
111612070096
111612070111
111612070116
111612071020
111612071097
111612071104
111612071114
111612072066
111612072125
111612073002
111612073047
111612073087

سالم سعٌد سلمان حمٌد
ابراهٌم جبار ابراهٌم صالح
احمد خلٌل ابراهٌم جاسم
لصً صفاء ناصر حسٌن
محمود موفك حسن نجم
عمر زٌاد احمد سلمان
عثمان مجول عبد هللا داؤد
عصام صالح عاشور جاسم
لٌث نصر احمد فارس
دمحم صباح حسن حمد
ابراهٌم حازم ابراهٌم مهدي
فاطمة حسٌن علً هاشم
عبٌر موفك عبد ٌحً
رسل جمٌل فخري سالمه
رفل سمٌر اسماعٌل داود
مرٌم لطٌف نصٌف جاسم
آٌه لحطان صبار عباس
الك كرٌم حسٌن رجب
عال ٌعرب خلٌفه دمحم
فاطمه ماجد عطٌوي عوده
هدى ماجد عطٌوي عوده
روان مؤٌد مرتضى هادي
شهد خضٌر عباس دمحم
ضحى اسماعٌل محمود جاسم
فاطمه دمحم ٌاس خضٌر
لٌنا سلمان خلف خضٌر
بتول نور الدٌن علً حسٌن
غادة علً جواد دمحم
فاطمة دمحم بهجت ٌاسٌن
مها علً مجٌد علً
سرى عبد االله نجم خلٌفة
نوره ضٌاء حمٌد ناموس
استبرق اٌاد رشٌد شالش
رلٌه زكً خضٌر حمادي
فردوس احمد خلف حسٌن

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
544
علمً ذكر
494
علمً ذكر
661
علمً ذكر
علمً

ذكر

504

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

573
668
565
666
559
641
541
556
561
512
476
511
452
520
490
599
625
605
630
529
658
508
484
485
701
560
492
521
655
590
452
549
554
509
598

القبول القديم
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة
جامعة بغداد/الهندسة

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة سامراء/العلوم التطبٌمٌة
جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
جامعة بابل/الهندسة  /المسٌب
جامعة النهرٌن/الهندسة
جامعة الماسم الخضراء/التمانات االحٌائٌة
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /الموصل
الجامعة التكنولوجٌة/علوم الحاسوب
جامعة بغداد/الزراعة
جامعة الموصل/الطب البٌطري
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة االنبار/العلوم التطبٌمٌة  /هٌت
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة االنتاج والمعادن
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة الكهربائٌة /بغداد
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة الكهربائٌة /بغداد
جامعة تكرٌت/العلوم
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة اللٌزر وااللكترونٌات البصرٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات/رٌاض االطفال والتربٌة الخاصة
الجامعة العرالٌة/اآلداب
جامعة بغداد/الطب
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/االنبار
جامعة بغداد/العلوم للبنات /الحاسوب
جامعة النهرٌن/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة الكهربائٌة /بغداد
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جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة النهرٌن/الهندسة
الجامعة التكنولوجٌة/علوم الحاسوب
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
الجامعة التكنولوجٌة/علوم الحاسوب
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة بغداد/العلوم
جامعة النهرٌن/العلوم
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/الزراعة
جامعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت/معلوماتٌة االعمال
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
جامعة بغداد/العلوم للبنات
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة بغداد/العلوم
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات/رٌاض االطفال والتربٌة الخاصة
جامعة بغداد/طب األسنان
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة الكرخ للعلوم/التحسس النائً والجٌوفٌزٌاء
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/التمرٌض
جامعة بغداد/العلوم
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/العلوم للبنات

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

الرقم االمتحاني
111612073144
111612076106
111612077029
111612080036
111612081031
111612082011
111612082012
111612082018
111612083012
111612084018
111612086018
111612086039
111612088042
111612091041
111612099023
111612105081
111612106032
111612108065
111612110017
111612110068
111612110090
111612112057
111612113068
111612113075
111612114026
111612114076
111612114098
111612118001
111612120005
111612121003
111612127012
111612127013
111612129005
111612129008
111612129020
111612151021
111612160019
111612217003
111621002098
111621004019

اسم الطالب
ٌمٌن احمد جابر خضٌر
كوثر عبد الكاظم عباس عوده
سرور عائد جرمط فٌصل
حوراء عبد الكرٌم حسٌن بٌرم
فرح حامد هادي هندي
اٌمان حٌدر عبد شراد
اٌناس حمٌد عبد الرزاق رشٌد
تبارن مولود عبد هللا حسٌن
سماح دمحم خالد مصطفى
امٌرة محسن مردان ورود
سارة رحٌم صالح ابراهٌم
نورس عدنان حسن احمد
هالة سجاد دمحم حسٌن
مٌنا حسٌن علً حمٌد
طٌبة مؤٌد صكبان دمحم
سرى سمٌر سعٌد الوند
زٌنب دمحم سلمان خمٌس
سعاد جاسب زبون مري
اٌة عماد كاظم علً
رنا دمحم محمود علوان
زٌنب رٌاض نهٌد زغٌر
رٌام طالب كاطع حسن
فاطمة واسط عباس عبود
مرٌم مزهر عباس حمود
تبارن رعد لاسم خٌون
فاطمه ولٌد رشٌد حسن
هبه ٌوسف محمود سعٌد
اسٌا احمد عبد هللا مزعل
صفا احمد عدنان عبد
اٌات كاظم عبد فلٌح
بتول احمد سلمان فرج
براء حسٌن عبد عون حسون
امال هاشم حسٌن ابراهٌم
دالل محمود عبود صالح
هبه كاطع عبد متعب
نور عدنان داؤد شكٌر
فاطمة خالد خضٌر حسٌن
آمنه ٌونس فٌاض سلمان
ٌوسف ٌاسٌن عبد ناصر
اسامة عالء ٌوسف رشٌد

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم

الفرع الجنس المجموع
 512جامعة بغداد/التربٌة للبنات
علمً انثى
 511جامعة بغداد/العلوم للبنات /الرٌاضٌات
علمً انثى
 477الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/الفلسفة
علمً انثى
 520جامعة بغداد/العلوم للبنات /الرٌاضٌات
علمً انثى
 507جامعة بغداد/التربٌة للبنات
علمً انثى
 490الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
علمً انثى
 468جامعة بغداد/الزراعة
علمً انثى
 564جامعة بغداد/التربٌة للبنات
علمً انثى
 543جامعة بغداد/العلوم
علمً انثى
 656جامعة بغداد/الهندسة
علمً انثى
 487جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
علمً انثى
 572جامعة بغداد/العلوم
علمً انثى
 510الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
علمً انثى
 538جامعة بغداد/التربٌة للبنات
علمً انثى
 572الجامعة التكنولوجٌة/العلوم التطبٌمٌة
علمً انثى
 661جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
علمً انثى
 665جامعة بغداد/الهندسة
علمً انثى
 474الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
علمً انثى
 498جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة
علمً انثى
 488جامعة بغداد/التربٌة للبنات /رٌاض االطفال
علمً انثى
 504جامعة الكوفة/العلوم
علمً انثى
 577جامعة بغداد/العلوم
علمً انثى
علمً انثى  525.2جامعة بغداد/اللغات
علمً انثى  660.5جامعة النهرٌن/الهندسة
 545جامعة بغداد/العلوم
علمً انثى
 551جامعة بغداد/العلوم
علمً انثى
 649جامعة بغداد/الهندسة
علمً انثى
 541جامعة بغداد/العلوم
علمً انثى
 663جامعة بغداد/الهندسة
علمً انثى
 543جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
علمً انثى
 571الجامعة المستنصرٌة/العلوم
علمً انثى
 635الجامعة التكنولوجٌة/هندسة اللٌزر وااللكترونٌات البصرٌة
علمً انثى
 517جامعة بغداد/اللغات
علمً انثى
 577جامعة بغداد/التربٌة للبنات
علمً انثى
 562جامعة بغداد/العلوم للبنات /الحاسوب
علمً انثى
 451جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
علمً انثى
 545جامعة بغداد/العلوم
علمً انثى
 453الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة الفنون التطبٌمٌة
علمً انثى
 528جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 433الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة الفنون التطبٌمٌة
ادبً ذكر

صفحة  7من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة النهرٌن/التصادٌات االعمال
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/التمرٌض
جامعة بغداد/اآلداب/االثار
جامعة بغداد/العلوم للبنات
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/األعالم
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة بغداد/الزراعة
جامعة بغداد/الزراعة
جامعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت/معلوماتٌة االعمال
جامعة بغداد/العلوم للبنات
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة بغداد/الطب البٌطري
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة االنبار/العلوم
جامعة البصرة/العلوم
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة بغداد/العلوم للبنات
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بغداد/الزراعة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة بغداد/الزراعة
جامعة بغداد/األعالم
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317

الرقم االمتحاني
111621006011
111621006030
111621007118
111621012032
111621015122
111621016017
111621016067
111621016068
111621017017
111621018001
111621018015
111621018048
111621020040
111621020073
111621020089
111621024008
111621027061
111621027099
111621027127
111621027139
111621028037
111621029001
111621029082
111621032113
111621034013
111621034076
111621042077
111621046012
111621047018
111621052047
111621052129
111621053188
111621053199
111621054057
111621054060
111621055018
111621150028
111621151084
111621156036
111621156042

اسم الطالب
سجاد دمحم نجم عبد ربً
دمحم رٌاض عبد هللا حمادي
منتظر حسن كاظم عبٌس
دمحم حسن علٌوي نجم
دمحم فاضل كاظم عرٌبً
اوس دمحم سلمان داود
غسان فرحان حمادي تركً
غٌث نعمة حسٌن مصلح
حامد فاضل عالوي حسٌن
ابراهٌم احمد صادق حسون
انور حسٌن علً عواد
عز الدٌن صاحب حسن صالح
حمزة صفاء محسن حسن
غٌث مراد كماز عبد
مرتضى عمٌل ناصر زبون
أحمد عمران علً عبد
عباس محسن فالح علً
كرار دمحم جبر جمٌل
مصطفى احمد ناجً صادق
مصطفى عماد فاضل صالح
علً نعٌم كتاب حسن
احمد اٌاد بدر نومان
كرم سالم عداي خلف
دمحم عائد احمد خلف
حسن منصور ضٌدان دمحم
هارون بلجً دحام عناد
دمحم ناٌف محمود ناٌف
صالح نوار ربٌع شماط
مصطفى دمحم ابراهٌم حسٌن
صفاء زٌدان خلٌف خفٌف
مصطفى فالح عبد هللا علوان
وائل خالد فالح مهدي
ٌوسف عبد االمٌر حسن عوده
لؤي عبٌد خضٌر سلوم
دمحم حٌدر عدنان عبد هللا
عبد الرحمن امجد شاكر محمود
سالم عداي مهاوش مطلب
هادي محسن عبد علً دمحم
زكرٌا مهدي خضٌر عباس
سجاد عباس خضٌر عباس

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
476
ادبً ذكر
475
ادبً ذكر
474
ادبً ذكر
443
ادبً ذكر
472
ادبً ذكر
455
ادبً ذكر
497
ادبً ذكر
461
ادبً ذكر
425
ادبً ذكر
429
ادبً ذكر
463
ادبً ذكر
474
ادبً ذكر
463
ادبً ذكر
454
ادبً ذكر
448
ادبً ذكر
460
ادبً ذكر
494
ادبً ذكر
457
ادبً ذكر
456
ادبً ذكر
471
ادبً ذكر
430
ادبً ذكر
446
ادبً ذكر
513
ادبً ذكر
428
ادبً ذكر
483
ادبً ذكر
434
ادبً ذكر
468
ادبً ذكر
467
ادبً ذكر
462
ادبً ذكر
425
ادبً ذكر
515
ادبً ذكر
471
ادبً ذكر
555
ادبً ذكر
423
ادبً ذكر
473
ادبً ذكر
445
ادبً ذكر
482
ادبً ذكر
517
ادبً ذكر
452
ادبً ذكر
457
ادبً ذكر

القبول القديم
جامعة بغداد/اللغات
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة الفنون التطبٌمٌة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة االنبار/االدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة االنبار/التربٌة االساسٌة  /حدٌثة
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة/العلوم التربوٌة والنفسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
جامعة بغداد/اللغات
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة

صفحة  8من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة سامراء/التربٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
الجامعة العرالٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة بغداد/األعالم
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة االنبار/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الفلوجة/المانون
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة بغداد/األعالم
الجامعة العرالٌة/االعالم
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الفلوجة/العلوم االسالمٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/اللغات

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357

الرقم االمتحاني
111621156062
111621156071
111621158002
111621158012
111622062028
111622063011
111622064066
111622065010
111622065026
111622066038
111622067013
111622067023
111622068001
111622068025
111622069040
111622070032
111622070074
111622071058
111622072124
111622074005
111622074020
111622075068
111622076002
111622076013
111622076084
111622076101
111622076146
111622077026
111622078001
111622078012
111622078013
111622081039
111622081062
111622082043
111622083040
111622084047
111622084056
111622084064
111622086022
111622087017

اسم الطالب
عالء حسٌن حمٌد جاجان
علً دمحم دواح سهٌل
احمد طه ٌاسٌن جاسم
حسٌن هربود خلف عوده
مٌس هشام جاسم غنامة
روٌده عوٌد بدر عكله
فاطمه احمد غازي فٌصل
جٌهان لطٌف هادي حسٌن
زٌنب راضً حسن سلمان
عهد لاسم عبد علوان
اٌناس دمحم علٌوي عٌدان
زٌنه عدنان خضٌر كمر
أمٌمه صباح لطٌف حمد
زهراء علً عابد خلٌفه
هند حامد مخلف حسن
زبٌده حسن علً روضان
مرٌم اسماعٌل حسٌن دمحم
ضحى سلمان سلطان حمٌد
هدٌر عثمان عبد طعٌس
امال حمد عباس حمد
زٌنب لحطان عجٌل هانً
ساره دمحم عطٌه مهٌري
آٌة دمحم حمزه بعٌوي
اٌه ستار جابر حسٌن
طٌبه عبد الكاظم جبار صالح
مرٌم ستار محسن نعمه
وركاء صباح عبد الرحٌم حسن
نبأ علً كامل عٌدان
استبرق ٌوسف احمد دمحم
رسل خالد سعود شٌاع
رشا دمحم نعمة هادي
صفا صالح خلف احمد
هاجر انور درٌول عبد هللا
زٌنه عماد صكر عودة
سماح علً حسٌن ناصر
رشا علً رجاء سكران
رٌهام باسم سلٌم صالح
زٌنه مزاحم مهدي صالح
طٌبه حسام مجٌد حمٌد
مرٌم منذر خلٌفة رحٌم

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 464الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 473الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 476جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 393الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
ادبً ذكر
 459جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 401الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
ادبً انثى
 526جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 482الجامعة العرالٌة/اآلداب/الترجمة
ادبً انثى
 555جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 468الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 473جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 498جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 527جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
ادبً انثى
 537جامعة االنبار/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 463جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 489جامعة بغداد/األعالم
ادبً انثى
 491جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 450جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة
ادبً انثى
 460جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 489الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 458الجامعة العرالٌة/اآلداب/الترجمة
ادبً انثى
 437جامعة الموصل/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 461جامعة المادسٌة/اآلداب
ادبً انثى
 453جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 529جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 529جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
ادبً انثى
 517جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 451جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 490جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 613جامعة بغداد/المانون
ادبً انثى
 477جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 459جامعة بغداد/التربٌة للبنات /االلتصاد المنزلً
ادبً انثى
 463الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً انثى
 471جامعة بغداد/التربٌة للبنات /رٌاض االطفال
ادبً انثى
 478جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 451جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 424الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
ادبً انثى
 461الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً انثى
 548جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 482جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى

صفحة  9من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة العرالٌة/االعالم
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/االعالم
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
الجامعة العرالٌة/االعالم
جامعة بغداد/التربٌة للبنات /رٌاض االطفال
جامعة بغداد/التربٌة للبنات /رٌاض االطفال
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
الجامعة العرالٌة/االعالم
جامعة االنبار/اآلداب
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/التربٌة للبنات /رٌاض االطفال
جامعة بغداد/التربٌة للبنات /رٌاض االطفال
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/التربٌة للبنات /رٌاض االطفال
جامعة بغداد/التربٌة للبنات /رٌاض االطفال
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الفلوجة/العلوم االسالمٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة العرالٌة/اآلداب/الترجمة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397

الرقم االمتحاني
111622088023
111622089005
111622089059
111622091018
111622093001
111622094005
111622095036
111622095107
111622098009
111622101011
111622104021
111622104033
111622105007
111622105022
111622106003
111622106004
111622106013
111622106018
111622106044
111622106053
111622106061
111622108019
111622108047
111622108081
111622109012
111622109035
111622110037
111622110056
111622111048
111622111057
111622111073
111622112160
111622114002
111622114011
111622114016
111622114025
111622115004
111622116021
111622116026
111622117019

اسم الطالب
سهى اسعد حسٌن علً
آٌه ٌوسف نصٌف جاسم
مها عالء دمحم حسٌن
زهراء دمحم سلمان بحر
رسل ماجد خلٌل ابراهٌم
انسام حامد كاظم فرحان
دعاء سعٌد عباس سعٌد
مها فارس عبد المجٌد شاكر
عذراء دمحم جواد كاظم
رسل أسعد رحٌم كرٌم
رنده سعد طاهر دمحم علً
سرى صائب سلمان جاسم
اٌات ابراهٌم خلٌل ابراهٌم
رسل حٌدر حمزة حسن
اشراق صفاء عبد المحسن سعد
االء دمحم سلمان جاسم
اٌه رائد خلٌل جاسم
جمانه اٌاد لحطان دمحم
طٌبة دمحم ساجت عزٌز
فرح مجٌد حمٌد هاشم
مرٌم مهدي محمود شاكر
جمان سعد هللا فرهود عطوان
زٌنب حمدان خزعل عجٌل
فاطمه عماد حمٌد مجٌد
رسل صالح عبد الحمزه كاطع
شهد علً حامد عبد الساده
دعاء عالء عبد الكاظم كاطع
زهراء شنٌشل برٌسم جبار
عالٌه علً عبد اللطٌف عدوان
فاطمة الزهراء بشار احمد هندي
نور رعد عبد علً صالح
هاجر جاسم سالم خلف
امنٌه خالد احمد شكر
زهراء جمعة خالد دمحم
فاطمه صالح جبار عبد الرضا
نورا سلٌم عبد الساده حمزه
حنٌن ولٌد خالد خلف
سراب علً مهدي مشهد
ضحى عباس فاضل جدوع
رلٌة عبد الزهرة عواد زٌدان

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 429الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة الفنون التطبٌمٌة
ادبً انثى
 451جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 439جامعة بغداد/اآلداب/االثار
ادبً انثى
 394الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
ادبً انثى
 464جامعة بغداد/اآلداب/علم النفس
ادبً انثى
 459الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً انثى
 545جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 438الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
ادبً انثى
 513جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 568جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 435الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
ادبً انثى
 520جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 491جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 493جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 492جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 457جامعة بغداد/التربٌة للبنات /االلتصاد المنزلً
ادبً انثى
 478جامعة بغداد/التربٌة للبنات /االلتصاد المنزلً
ادبً انثى
 470جامعة بغداد/التربٌة للبنات /االلتصاد المنزلً
ادبً انثى
 491جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 447جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة
ادبً انثى
 447جامعة بغداد/التربٌة للبنات /االلتصاد المنزلً
ادبً انثى
 487جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 524جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 480جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 521الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
ادبً انثى
 504الجامعة العرالٌة/االدارة وااللتصاد
ادبً انثى
 488جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 500الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 428الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
ادبً انثى
 479جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 428الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
ادبً انثى
 547جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 627جامعة بغداد/المانون
ادبً انثى
 473الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 483جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 455جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
ادبً انثى
 498جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 429جامعة الكوفة/الفمه
ادبً انثى
 485الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 459الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً انثى

صفحة  10من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
جامعة بغداد/التربٌة للبنات /رٌاض االطفال
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات/رٌاض االطفال والتربٌة الخاصة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات/رٌاض االطفال والتربٌة الخاصة
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/األعالم
جامعة بغداد/التربٌة للبنات /رٌاض االطفال
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة النهرٌن/العلوم السٌاسٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بغداد/األعالم
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/األعالم
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة بغداد/التربٌة للبنات /االلتصاد المنزلً
جامعة الموصل/التربٌة للبنات
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
جامعة النهرٌن/التصادٌات االعمال
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة العرالٌة/االعالم
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422

الرقم االمتحاني
111622117036
111622118004
111622119013
111622127039
111622128005
111622151007
111622151022
111622220028
121511007130
121522098056
121611001012
121611001056
121611001074
121611002024
121611005053
121611007003
121611007005
121611007098
121611007107
121611010001
121611011016
121611011031
121611013014
121611014022
121611020020

اسم الطالب
شهد جواد جبار غمٌس
انعام جبٌر فرحان دمحم
طٌبه عدنان خضٌر جبر
مٌنه سعد كاظم دمحم
اٌناس ضاري عكاب احمد
دنٌا باسم عطٌة عبد الكرٌم
مرٌم طالب دمحم داود
ضً منٌر غازي عبد هللا
ٌوسف سالم احمد صالح
زهراء عبد الرضا اسماعٌل لعٌبً
جعفر صادق أرحٌم حسٌن
دمحم حسن احسان غالب صالح
مصطفى جمال غانم هادي
حسن عالء عبد الكرٌم علوان
علً خالد عبد الحسٌن كرٌم
ابراهٌم كاظم مطشر عطٌة
احمد حسن عبد هللا احمد
زمان رعد عذاب حسن
سجاد عادل حسٌن عودة
ابراهٌم رٌاض عباس جاسم
علً معله عباس حمادي
مرتضى عبد االمٌر دمحم خلف
بشٌر فرحان فالح حسن
عبٌده ناجً عبود صالح
بارق مشرف كسار علً

 121611020026 423جاسم دمحم اسماعٌل نصٌف
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436

121611022018
121611022026
121611022207
121611022221
121611026011
121611026019
121611026032
121611026108
121611026118
121611026123
121611030204
121611030222
121611031079

احمد بشٌر دمحم محمود
احمد سعٌد دمحم ابراهٌم
همام رعد دمحم ابراهٌم
اسامة دمحم سالم خلٌل
احمد علً صالح حسن
امٌر كرٌم عبٌد عبد العباس
حسٌن حسن حسٌن دمحم
علً عبد الباري جبار زغٌر
عمار ربٌع حسٌن حسن
كرار جواد كاظم عبود
علً دمحم سلمان انعٌمة
كرار رشٌد جبر غٌث
حسٌن صادق جعفر عٌسى

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم

الفرع الجنس المجموع
 480جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 535جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 473جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 450الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
ادبً انثى
 485الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 452الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 453جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 470جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 466جامعة دٌالى/االدارة وااللتصاد
علمً ذكر
 445جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة
ادبً انثى
علمً ذكر  660.8جامعة النهرٌن/الهندسة
علمً ذكر  632.8جامعة كربالء/العلوم
علمً ذكر  483.8الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
 526الجامعة المستنصرٌة/العلوم
علمً ذكر
 602جامعة دٌالى/الهندسة
علمً ذكر
 511جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
علمً ذكر
 514جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
علمً ذكر
 523جامعة الكوفة/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
علمً ذكر
 528الجامعة المستنصرٌة/العلوم
علمً ذكر
 655جامعة كركون/الهندسة
علمً ذكر
 666جامعة بغداد/الهندسة
علمً ذكر
 485جامعة دٌالى/الطب البٌطري
علمً ذكر
 527جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
علمً ذكر
 584جامعة نٌنوى/هندسة االلكترونٌات
علمً ذكر
 505جامعة تكرٌت/الطب البٌطري
علمً ذكر
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/الدور (صالح
491
علمً ذكر
الدٌن)/تمنٌات المحاسبة
 509الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
علمً ذكر
 563جامعة تكرٌت/العلوم
علمً ذكر
 533جامعة تكرٌت/العلوم
علمً ذكر
 460جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
علمً ذكر
 539جامعة بغداد/العلوم
علمً ذكر
 562الجامعة المستنصرٌة/العلوم
علمً ذكر
 649الجامعة التكنولوجٌة/هندسة اللٌزر وااللكترونٌات البصرٌة
علمً ذكر
 487الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
علمً ذكر
 668الجامعة التكنولوجٌة/هندسة العمارة/العمارة
علمً ذكر
 498جامعة بغداد/اآلداب/االثار
علمً ذكر
 524الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
علمً ذكر
 545جامعة بغداد/العلوم
علمً ذكر
 645الجامعة التكنولوجٌة/الهندسة الكٌمٌائٌة
علمً ذكر

صفحة  11من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة االنبار/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة العرالٌة/االعالم
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/التربٌة للبنات /رٌاض االطفال
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة بغداد/الهندسة
الجامعة العرالٌة/اآلداب
جامعة النهرٌن/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
الجامعة العرالٌة/الهندسة
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
الجامعة التكنولوجٌة/علوم الحاسوب
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/علم النفس
جامعة بغداد/التمرٌض
جامعة الكرخ للعلوم/التحسس النائً والجٌوفٌزٌاء
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة النهرٌن/هندسة المعلومات

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

الرقم االمتحاني
121611031118
121611032010
121611032042
121612083026
121612083031
121612087021
121612089037
121612089049
121612091014
121612091033
121612092024
121612092058
121612093004
121612094030
121612094086
121612094116
121612094172
121612094203
121612094211
121612096016
121612098007
121612098013
121612098086
121612101019
121612102038
121612102096
121612105048
121612105081
121612105088
121612105111
121612105192
121612105200

اسم الطالب
ذو الفمار عدنان حسٌن عبد
احمد دمحم حسون حسن
حسن علً دمحم مهدي
عال ثائر حسٌن هالل
مرٌم فوزي مخلف حسٌن
بنٌن علً عبد الكاظم هاشم
زهراء صادق عبد المهدي حمزه
زٌنب عبد الكرٌم لاسم فلٌح
روال مهدي عبد المطلب مهدي
ضحى فرٌد حسن جواد
سهى جاسم فرج منشد
همسة فهمً عباس حسٌن
اسراء عبد العزٌز هالل دمحم
اٌه مظهر حسٌن علً
زهراء حافظ فاضل جبر
زٌنب مكً عبد االمٌر جبر
فاطمه صباح صافً عاشور
نبا نظٌر كاظم حسٌن
نور الهدى صباح صافً عاشور
تغرٌد رعد صبري رزٌج
اسماء علً خمٌس حسن
أٌالف كرٌم هاشم خالد
مرٌم رٌاض كامل زوٌر
عهد دمحم هٌالن عبد هللا
رانٌه ظافر محمود ٌاسٌن
مالن احمد اكرم مهدي
حنٌن حاتم راضً هزٌم
زهراء جبار مطشر جاسم
زهراء سلمان حسن حسٌن
زٌنب صالح عبد العباس منصور
مرٌم هادي حسن داود
نبأ حسٌن عبد الهادي عبد االمٌر

 121612106113 469هالة احمد رشٌد حسن
470
471
472
473
474
475

121612107027
121612107191
121612110077
121612112142
121612112147
121612112149

بنٌن حسٌن لاسم عبد الكرٌم
منار نزار عالء الدٌن احمد
طفوف كاظم جاسم جواد
هبه هللا علً لاسم مرٌوش
هدى دمحم محسن مسلم
هدٌل حمزة عجه حسون

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 470جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
علمً ذكر
 432الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
علمً ذكر
 665جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
علمً ذكر
 534جامعة بغداد/التربٌة للبنات
علمً انثى
 482الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
علمً انثى
 568الجامعة المستنصرٌة/العلوم
علمً انثى
 617الجامعة التكنولوجٌة/الهندسة المٌكانٌكٌة
علمً انثى
 635الجامعة التكنولوجٌة/هندسة السٌطرة والنظم
علمً انثى
 585جامعة بغداد/العلوم للبنات
علمً انثى
 565الجامعة المستنصرٌة/العلوم
علمً انثى
 474جامعة بغداد/الزراعة
علمً انثى
 661الجامعة التكنولوجٌة/هندسة البناء واالنشاءات
علمً انثى
 587جامعة الموصل/التمرٌض
علمً انثى
 498جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
علمً انثى
 616جامعة النهرٌن/التمانات الحٌوٌة التطبٌمٌة
علمً انثى
 500جامعة بغداد/الزراعة
علمً انثى
 558الجامعة المستنصرٌة/العلوم
علمً انثى
 574جامعة بغداد/العلوم
علمً انثى
 638الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الحاسوب
علمً انثى
 459جامعة الموصل/التربٌة األساسٌة
علمً انثى
 543جامعة بغداد/العلوم
علمً انثى
 529جامعة بغداد/العلوم للبنات /الرٌاضٌات
علمً انثى
 515جامعة بغداد/العلوم للبنات /الرٌاضٌات
علمً انثى
 536جامعة االنبار/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
علمً انثى
 518جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
علمً انثى
 668جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
علمً انثى
 551جامعة بغداد/الطب البٌطري
علمً انثى
 538الجامعة المستنصرٌة/العلوم
علمً انثى
 521جامعة النهرٌن/العلوم السٌاسٌة
علمً انثى
 486الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
علمً انثى
 662جامعة كركون/الهندسة
علمً انثى
 665الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
علمً انثى

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة بغداد/الزراعة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
الجامعة العرالٌة/اآلداب
جامعة واسط/العلوم
الجامعة التكنولوجٌة/العلوم التطبٌمٌة
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
الجامعة التكنولوجٌة/علوم الحاسوب
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة بغداد/الطب البٌطري
جامعة بغداد/الزراعة
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة بغداد/العلوم للبنات
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة االنبار/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة كربالء/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة العمارة/العمارة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
جامعة بغداد/العلوم
جامعة النهرٌن/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة بغداد/الهندسة

علمً

انثى

578

جامعة بغداد/العلوم

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم/تمنٌات التمرٌض

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

511
571
631
578
603
416

جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة بابل/العلوم
جامعة النهرٌن/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد

جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
الجامعة التكنولوجٌة/علوم الحاسوب
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب

صفحة  12من 135

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515

الرقم االمتحاني
121612114033
121621003089
121621003102
121621005004
121621008036
121621009007
121621009008
121621009009
121621009021
121621009064
121621009173
121621009182
121621010036
121621011038
121621011062
121621016026
121621017019
121621018044
121621019034
121621023021
121621029005
121621029031
121621029032
121621029050
121621032005
121621032078
121621034033
121621034038
121621034045
121621034059
121621034065
121621034077
121621036012
121621036019
121621171004
121621171006
121621172011
121621172013
121621175003
121621175012

اسم الطالب
كوثر عدنان حسٌن كاظم
علً معٌن فوزي عبد الرضا
دمحم احمد عبد االمٌر ماشً
احمد عماد جابر علوان
وسام طارق حسن صالح
احمد حردان عبد النبً دمحم
احمد رعد حمود حمد
احمد رٌاض جاسب سهٌمة
امٌر جواد كاظم علوان
حسٌن دمحم عبد زٌد مشعان
منتظر عباس جبار كاطع
ٌاسٌن حسام ٌاسٌن جاسم
هانً جبٌر تركً ختال
عبد هللا دمحم عبد االمٌر عباس
دمحم عالء عبد الرزاق عبد الصاحب
عبد الرحٌم دمحم عبد دمحم
سعد مجٌد حمٌد عبود
دمحم سعد عمران موسى
كرار حمٌد مكً كاظم
عبد هللا خالد جمٌل دمحم
احمد خلٌل ابراهٌم خدام
عبد هللا دمحم علً دمحم
عبد هللا دمحم فاضل عبد
مصطفى خالد عبٌد عزٌز
احمد حسٌن عبد ثجٌل
عالء جعفر فرج كبٌش
حٌدر جاسم مرموص حامد
زاهد ناهض دمحم حسن
سٌف هٌثم دمحم حسن
علً حسٌن عبد كشاف
علً صالح داخل بدر
علً دمحم جاسم دمحم
طه عالوي عبد صالح
دمحم طالل جمعان دمحم
علً حسن عران ابراهٌم
لائد عبٌد جاسم دمحم
علً خالد سعدون نور
علً عدنان هاشم حسٌن
براء احمد حمٌد رمل
عبد هللا حسن سعود نوٌدٌس

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 617جامعة النهرٌن/التمانات الحٌوٌة التطبٌمٌة
علمً انثى
 493الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
ادبً ذكر
 489جامعة بغداد/اآلداب
ادبً ذكر
 459الجامعة العرالٌة/االعالم
ادبً ذكر
 475جامعة تكرٌت/التربٌة  /طوزخورماتو
ادبً ذكر
 512الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 432جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
ادبً ذكر
 467الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 454جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 526جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 453الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
ادبً ذكر
 471جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 474جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 460الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 452الجامعة العرالٌة/االعالم
ادبً ذكر
 452جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 492الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 480جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 472جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 533جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة/اللغة الكردٌة
ادبً ذكر
 495الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
ادبً ذكر
 454جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 488جامعة الموصل/اآلداب
ادبً ذكر
 457الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
ادبً ذكر
 547جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 496الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 483الجامعة العرالٌة/االعالم
ادبً ذكر
 453الجامعة العرالٌة/اآلداب
ادبً ذكر
 452جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 453الجامعة العرالٌة/االعالم
ادبً ذكر
 445الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
ادبً ذكر
 466جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 445جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 451الجامعة العرالٌة/االعالم
ادبً ذكر
 395جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
ادبً ذكر
 463الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 457جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 471جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 464جامعة بغداد/اآلداب
ادبً ذكر
 462الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر

صفحة  13من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/األعالم
جامعة بغداد/اللغات
جامعة سامراء/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة العرالٌة/االعالم
جامعة بغداد/اآلداب/علم النفس
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/علم النفس
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
جامعة بغداد/األعالم
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة بغداد/اآلداب/علم النفس
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة العرالٌة/االعالم

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555

الرقم االمتحاني
121621176012
121621176015
121621177007
121621177009
121621177010
121621177020
121621177030
121621201053
121621202067
121621202139
121621206013
121621208036
121621210006
121622016014
121622035003
121622081001
121622081004
121622081006
121622082010
121622085041
121622089006
121622089068
121622091043
121622091045
121622092036
121622095040
121622098016
121622098032
121622100011
121622102047
121622102060
121622102085
121622103055
121622104004
121622104009
121622105021
121622105050
121622105054
121622105079
121622108019

اسم الطالب
علً طه حمد علً
عمر محمود شاكر احمد
حارث خالد كشاف حمٌد
حمٌد دمحم عبد حمٌد
سٌف سعد رٌكان صالح
ماهر دمحم عوده عبد هللا
محمود علً طه محمود
مهٌمن صباح عبد النبً مجهول
عباس ثامر محسن حمود
مصطفى عبد الحمٌد عبد الجلٌل حسن
جعفر عبد الخالك خضٌر عباس
سٌف جبار رزٌج بداع
طٌف أكرم زعٌتر مهدي
عبٌر علً عبٌد رزولً
بثٌنة حازم موسى عبد
اسماء صالح نجم عبد
حنان احمد طعان فرج
ساهره طه زبار داٌح
زٌنب خضٌر كامل عبد هللا
ٌسر غالب طاهر ابراهٌم
اٌة ماهر نشأت راضً
فاطمه علً رشٌد دمحم
مرٌم مهدي بالر خضر
نبأ عامر مٌزر عوٌد
صفاء عبد حسن زحام
ندى حبٌب خالد عبد الرحمن
اٌة محمود عبد علً محٌمٌد
زهراء احمد فالح جبر
دالل رأفت خلٌل توفٌك
زهراء رٌاض شاكر سعودي
زٌنه عماد طعمه ابراهٌم
فرلان عماد حمٌد وهٌب
هدٌل صبار هادي جاسم
اٌه عدنان فائك مجٌد
رفل زٌد نصٌف جاسم
اٌه ولٌد جواد كاظم
زهراء جلٌل ابراهٌم الٌاس
زهراء عبد الكرٌم عباس غضب
ساره عالء اسماعٌل حسن
رفل سعد دمحم جاسم

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 454جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 421الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
ادبً ذكر
 491جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 469جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 482الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
ادبً ذكر
 477الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
ادبً ذكر
 462الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 478الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
ادبً ذكر
 482جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 468الجامعة العرالٌة/االعالم
ادبً ذكر
 520جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 479جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 459الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
ادبً ذكر
 546جامعة بغداد/اآلداب
ادبً انثى
 480الجامعة العرالٌة/اآلداب
ادبً انثى
 508الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
ادبً انثى
 464جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 577جامعة االنبار/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 441الجامعة العرالٌة/اآلداب
ادبً انثى
 542جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 477جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
ادبً انثى
 436جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
ادبً انثى
 446الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
ادبً انثى
 513جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 469الجامعة العرالٌة/اآلداب/الترجمة
ادبً انثى
 460جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 544جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 449الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
ادبً انثى
 536جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 465جامعة بغداد/التربٌة للبنات /االلتصاد المنزلً
ادبً انثى
 516جامعة بغداد/اآلداب
ادبً انثى
 541جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 527جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
ادبً انثى
 595جامعة بغداد/المانون
ادبً انثى
 440الجامعة العرالٌة/اآلداب
ادبً انثى
 532جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 437جامعة الكوفة/اآلداب
ادبً انثى
 455الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/علم النفس
ادبً انثى
 535جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 457جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى

صفحة  14من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/الفلسفة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/األعالم
جامعة الفلوجة/المانون
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات/رٌاض االطفال والتربٌة الخاصة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة/معلم الصفوف االولى
الجامعة العرالٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/الفلسفة
جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات/رٌاض االطفال والتربٌة الخاصة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة االنبار/التربٌة االساسٌة  /حدٌثة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة/اللغة الكردٌة
الجامعة المستنصرٌة/المانون
جامعة بغداد/اآلداب/االثار
جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
الجامعة العرالٌة/اآلداب
جامعة بغداد/التربٌة للبنات /رٌاض االطفال
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581

الرقم االمتحاني
121622108029
121622108043
121622110005
121622111001
121622112019
121622112026
121622112040
121622112046
121622113004
121622116014
121622118017
121622120009
121622120010
121622120025
121622120031
121622125062
121622125095
121622126009
121622127053
121622127087
121622175003
121622401008
131512070002
131512073058
131521030102
131522088006

اسم الطالب
شهد رشٌد مجٌد حمٌد
لماء سعٌد عبد عباس
دعاء عدنان حسٌن حسون
بٌداء حامد مهاوي شوٌل
حوراء سالم انعٌم علً
رسل عبد السادة عبد كاظم
زٌنب جاسم نابت عبود
زٌنب كاظم جبر كطامً
اٌمان ناصر حسن عذب
زٌنب فوزي جواد عباس
دعاء سعد سعٌد مخلف
دعاء غازي فرحان سحاب
رلٌه عادل خالد عبد
علٌاء حسٌن علً احمد
نور غازي فرحان سحاب
سجى ستار عبد الجبار شنشول
مروه ستار عبد الجبار شنشول
شهد شهاب احمد صالح
زهراء سعد فاضل عباس
مرٌم عبد الرزاق صدام ٌوسف
نهى دمحم عبد هللا حمد
اٌات علً جاسم دمحم
آٌه عادل عبد المنعم خلف
زهراء رٌاض عبد المادر ابراهٌم
عمر علً لفته مظلوم
مروه عمار محمود جاسم

 131611001188 582لٌث ابراهٌم ثمٌل عبٌد
583
584
585
586
587

131611001275
131611005067
131611006065
131611008105
131611009067

ٌاسٌن ابراهٌم دمحم عبد الرحمن
سجاد ٌاسر عواد كرٌم
دمحم رائد سلمان امٌن
دمحم نصٌر عزٌز رشٌد
عمٌل فاضل مهدي كاظم

 131611010027 588جعفر محمود محٌسن بسمار
589
590
591
592
593

131611011052
131611013048
131611015062
131611016066
131611017025

زٌن العابدٌن احمد عبد الحسٌن طاهر
هٌمن جاسم داود سباهً
عمر سوٌد دعٌجل صاٌل
علً صباح حٌدر رضا
حٌدر عبد الكرٌم عزٌز علً

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
624
ادبً انثى
396
ادبً انثى
514
ادبً انثى
488
ادبً انثى
427
ادبً انثى
492
ادبً انثى
425
ادبً انثى
471
ادبً انثى
505
ادبً انثى
544
ادبً انثى
432
ادبً انثى
492
ادبً انثى
458
ادبً انثى
618
ادبً انثى
526
ادبً انثى
526
ادبً انثى
543
ادبً انثى
600
ادبً انثى
427
ادبً انثى
456
ادبً انثى
489
ادبً انثى
536
ادبً انثى
560
علمً انثى
572
علمً انثى
455
ادبً ذكر
454
ادبً انثى

القبول القديم
جامعة بغداد/المانون
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
جامعة النهرٌن/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/المانون
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/المانون
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة االنبار/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة النهرٌن/العلوم
جامعة النهرٌن/الحموق
الجامعة العرالٌة/االعالم
جامعة بغداد/اللغات

علمً

ذكر

592

جامعة االنبار/الهندسة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

471
659
634
508
463

الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
الجامعة التكنولوجٌة/الهندسة الكهربائٌة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة بغداد/الزراعة

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/نٌنوى
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
جامعة بغداد/األعالم
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة بغداد/التربٌة للبنات /رٌاض االطفال
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/االنبار/تمنٌات صحة
المجتمع
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة

علمً

ذكر

 669.5الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة  /بغداد

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /الكوفة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

 528جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
 520جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
 472جامعة االنبار/العلوم التطبٌمٌة  /هٌت
 586.4الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
 628جامعة الموصل/الهندسة

الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
جامعة النهرٌن/التصادٌات االعمال
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة/العلوم التربوٌة والنفسٌة
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الكهرومٌكانٌن
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633

الرقم االمتحاني
131611018059
131611019065
131611019068
131611020057
131611020090
131611023056
131611026033
131611030088
131611037006
131611037014
131611037035
131611043001
131611044023
131611226031
131611234006
131611400009
131612070036
131612071002
131612071047
131612071057
131612071064
131612071084
131612073098
131612074041
131612075001
131612076013
131612076016
131612078005
131612079004
131612079015
131612080008
131612080028
131612080035
131612089012
131612091022
131612091058
131612091118
131612092018
131612093073
131612093077

اسم الطالب
عباس نوح علً فٌاض
دمحم حسٌن عبد الكرٌم داود
دمحم عبد الجبار ستار احمد
عثمان عمار وهٌب جاسم
مصطفى وضاح لطٌف عبد هللا
علً لؤي عبد علً جدوع
علً جاسم مراد كرٌم
عثمان مهند ناجً شكر
اسامه مشتاق طالب ٌاس
حسٌن علً عوده دروٌش
علً اٌاد شعبان طوٌب
حسن حسٌن علوان كاظم
علً االكبر عدنان كاظم صالح
دمحم عبد الرزاق داود سلٌمان
صمٌم ابراهٌم عبد العالً ابراهٌم
سراج منٌر مرتضى محسن
اٌه غضبان عبد الرحمن علً
ابرار علً كرٌم شمخً
تبارن ضٌاء جلٌل كرٌم
حوراء نظٌر زغٌر مذكور
رؤى علً مدحت صالح
زهراء عبد االمٌر جبار علً
لبنى منعم مجٌد سعٌد
طٌبه محً الدٌن خلف اٌوب
ارٌج حٌدر حمٌد غبن
دعاء مظهر حسٌن عبد هللا
رسل طعمة عبد مهدي
اكرام عباس اكرم عباس
اسراء احمد جواد كاظم
رحاب برهان علً رحٌم
اٌالف عبد الرسول داغر سٌد
زهراء علً حسٌن عبد علً
سارة حامد مهدي عباس
اٌالف شكٌب صالح ابراهٌم
اٌه عمر عبد العزٌز عبد الرحمن
زهراء احمد عباس فاضل
كوثر جعفر عبد الرزاق علً
حوراء عباس مجهول عبد الرضا
شجن زٌد نصٌف جاسم
صبا علً حربً ابراهٌم

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
467
علمً ذكر
499
علمً ذكر
491
علمً ذكر
علمً ذكر 602.4
603
علمً ذكر
648
علمً ذكر
664
علمً ذكر
686
علمً ذكر
علمً ذكر 670.1
علمً ذكر 666.2
علمً ذكر 670.4
545
علمً ذكر
513
علمً ذكر
485
علمً ذكر
610
علمً ذكر
599
علمً ذكر
630
علمً انثى
557
علمً انثى
639
علمً انثى
526
علمً انثى
665
علمً انثى
563
علمً انثى
541
علمً انثى
667
علمً انثى
538
علمً انثى
511
علمً انثى
618
علمً انثى
507
علمً انثى
468
علمً انثى
482
علمً انثى
655
علمً انثى
596
علمً انثى
518
علمً انثى
479
علمً انثى
524
علمً انثى
444
علمً انثى
499
علمً انثى
536
علمً انثى
515
علمً انثى
527
علمً انثى

القبول القديم
جامعة بغداد/الزراعة
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
الجامعة التكنولوجٌة/الهندسة المٌكانٌكٌة
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
الجامعة التكنولوجٌة/الهندسة الكٌمٌائٌة
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة البناء واالنشاءات
جامعة ذي لار/الطب
جامعة بغداد/الهندسة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الطب الحٌاتً
جامعة بغداد/العلوم
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة الموصل/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
جامعة بغداد/المانون
جامعة بغداد/العلوم
جامعة بغداد/الهندسة/المساحة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة بغداد/العلوم للبنات /الرٌاضٌات
الجامعة العرالٌة/اآلداب/الترجمة
جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
جامعة النهرٌن/التمانات الحٌوٌة التطبٌمٌة
جامعة بغداد/الزراعة
جامعة دٌالى/االدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات/رٌاض االطفال والتربٌة الخاصة
جامعة ذي لار/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة النهرٌن/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
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لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/العلوم
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة ذي لار/الهندسة
الجامعة العرالٌة/الطب
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الطب الحٌاتً
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة تكنلوجٌا النفط/تكنلوجٌا النفط
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الموصل/اآلداب
جامعة نٌنوى/هندسة االلكترونٌات
جامعة بغداد/العلوم
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/العلوم
جامعة االنبار/العلوم
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
الجامعة العرالٌة/اآلداب
جامعة بغداد/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة النهرٌن/التصادٌات االعمال
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة بغداد/الزراعة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة التكنولوجٌة/علوم الحاسوب
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673

الرقم االمتحاني
131612093078
131612093087
131612093110
131612094014
131612096041
131612098013
131612100039
131612100051
131612102048
131612104018
131612105036
131612107042
131612107086
131612109040
131612111077
131612112042
131612117012
131612117032
131612117080
131612117163
131612117262
131612118051
131612118083
131612118213
131612118250
131612121035
131612124009
131612124040
131612226017
131621001093
131621002034
131621004021
131621004034
131621008075
131621008085
131621008147
131621011022
131621011027
131621011044
131621011064

اسم الطالب
صفٌن علً دمحم مناتً
غفران احمد فاضل سالم
مرٌم مهدي صالح خضٌر
ثرٌة خالد علً دمحم
نهى علً فٌروز عبد هللا
امنه عبد العباس دمحم صالح
رلٌه هٌثم لطٌف علوان
زٌنب نهاد رشٌد جواد
هدى دمحم ناجً جبر
دعاء نعٌم هاتو احمد
مرٌم علً لفتة جبر
زهراء حسٌن عبد ثابت
مرٌم علً مجٌد درجال
منال عبد الحسٌن رسن سوادي
غفران عماد شرٌف علٌوي
فاطمه عبد الكرٌم عبد هللا مهٌدي
اسراء مجٌد روؤف لادر
اٌناس رائد عبد الحمٌد عثمان
رغد علً دمحم سعٌد ابراهٌم
فاطمه جمال جابر دمحم
ٌمٌن ابراهٌم صالح خلف
حنٌن ولٌد خالد حمودي
زهراء احمد حمٌد حمادي
مروه عباس مطشر غانم
نور ابو بكر دمحم خالد صابر
زهراء عبد الخالك حاتم شٌشخان
دعاء جاسم دمحم علوان
نور الهدى فارس عبد النبً باش اغا
فاطمة مسلمه طه حوٌش
مصطفى ولٌد نعمان اسماعٌل
سجاد دمحم كاطع مفتن
زٌاد لاسم احمد حسن
عبد الرحمن سلمان عٌدان ابراهٌم
عبد هللا سعد علً هارف
علً خلف خنجر فجر
مهدي رزاق مجٌد دمحم
جاسم دمحم راضً سلوكً
حسن علً مطر بدر
حمزة حمٌد لاسم مشاري
عباس كرٌم عبد الساده علً
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القبول القديم

الفرع الجنس المجموع
 479جامعة مٌسان/الزراعة
علمً انثى
 553جامعة بغداد/العلوم
علمً انثى
 584الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
علمً انثى
 531جامعة بغداد/العلوم
علمً انثى
 628جامعة بغداد/الهندسة
علمً انثى
 527الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
علمً انثى
 666جامعة النهرٌن/الهندسة
علمً انثى
 585جامعة بغداد/العلوم للبنات
علمً انثى
 592الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة الكهربائٌة /بغداد
علمً انثى
 603الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
علمً انثى
 606الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
علمً انثى
 569جامعة بغداد/العلوم
علمً انثى
 568جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
علمً انثى
 532الجامعة التكنولوجٌة/علوم الحاسوب
علمً انثى
 497جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
علمً انثى
 420جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
علمً انثى
 521الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
علمً انثى
 676الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة  /بغداد
علمً انثى
 565جامعة بغداد/العلوم
علمً انثى
 535الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
علمً انثى
 482جامعة االنبار/االدارة وااللتصاد
علمً انثى
 664جامعة بغداد/العلوم
علمً انثى
 542الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
علمً انثى
 475الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
علمً انثى
 524الجامعة المستنصرٌة/العلوم
علمً انثى
علمً انثى  590.6الجامعة المستنصرٌة/العلوم
 477الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
علمً انثى
 534الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
علمً انثى
 531جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
علمً انثى
 455جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 471جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 432الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
ادبً ذكر
 429الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
ادبً ذكر
 567جامعة النهرٌن/التصادٌات االعمال
ادبً ذكر
 458الجامعة العرالٌة/االعالم
ادبً ذكر
 462الجامعة العرالٌة/االعالم
ادبً ذكر
 540جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 435جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
ادبً ذكر
 464جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 461الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
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لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة بغداد/العلوم للبنات
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة االنبار/العلوم التطبٌمٌة  /هٌت
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة االنبار/طب االسنان
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة بغداد/العلوم للبنات
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة النهرٌن/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة مٌسان/االدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707

الرقم االمتحاني
131621011087
131621011096
131621011105
131621014133
131621015007
131621015051
131621024003
131621024069
131621024072
131621026014
131621027020
131621031033
131621228001
131621250045
131622070003
131622070024
131622071062
131622071098
131622071128
131622072015
131622072024
131622073043
131622074047
131622077048
131622078067
131622078068
131622080022
131622080040
131622084020
131622086002
131622086068
131622086077
131622086080
131622091004

اسم الطالب
علً عادل ازغٌربجاي
علً كرٌم لاسم مشاري
كرار جلوب جاسم حٌدر
مصطفى عمار دمحم حسٌن
ارشد خلٌل امٌر كرٌم
دمحم عباس فاضل عباس
احمد بشار محمود خضر
عمر جمٌل عبد هللا عباس
كرار احمد عبد االمٌر كاظم
بالر احمد جمعه ركن
عمار هادي حسٌن عبد هللا
منتظر بهاء بالر كاظم
زٌاد عٌسى حسن عبد هللا
علً عاٌد عبود عطٌوي
امنٌه عبد دمحم لفته ابو شماع
عبٌر دمحم عبود حسٌن
زهراء عبد الحسن سفاح سكران
عال حامد جبر ضٌغم
نور عبد الوهاب عبد الجبار عبد الوهاب
رغد دمحم حارث عبد الكرٌم جاسم
سارة طارق خلٌل توفٌك
رانٌا عمار هاشم جرجٌس
مرٌم ثامر زكً فٌصل
نور الهدى خضر عباس صغٌر
همسه حسن دمحم علً حسون
هند عبد الكرٌم دمحم زبون
روى صالح ساكن صالح
سكٌنه حٌدر جمعه وهاب
هدٌل عوده شرٌف عبٌد
اسراء ولٌد العٌبً منشد
عال جهاد خلف عاكول
مرٌم سلٌم جمعه ٌوسف
مالن دمحم نامك عبد اللطٌف
اسٌا عمار حمود علً

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
451
ادبً ذكر
507
ادبً ذكر
494
ادبً ذكر
450
ادبً ذكر
455
ادبً ذكر
475
ادبً ذكر
443
ادبً ذكر
465
ادبً ذكر
452
ادبً ذكر
454
ادبً ذكر
511
ادبً ذكر
565
ادبً ذكر
502
ادبً ذكر
455
ادبً ذكر
503
ادبً انثى
444
ادبً انثى
463
ادبً انثى
599
ادبً انثى
447
ادبً انثى
398
ادبً انثى
548
ادبً انثى
493
ادبً انثى
553
ادبً انثى
468
ادبً انثى
627
ادبً انثى
538
ادبً انثى
448
ادبً انثى
509
ادبً انثى
543
ادبً انثى
477
ادبً انثى
494
ادبً انثى
471
ادبً انثى
486
ادبً انثى
417
ادبً انثى

 131622091024 708دموع علً عبد الكرٌم عبد المجٌد

ادبً

انثى

476

زهراء ٌوسف عبد الكرٌم ارزولً
رسالن جبار صدام كاظم
شهد علً كاطع دمحم
ضحى صالح كاظم فاخر

ادبً
ادبً
ادبً
ادبً

انثى
انثى
انثى
انثى

466
577
453
460

709
710
711
712

131622092033
131622093037
131622093085
131622094052

القبول القديم
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
الجامعة العرالٌة/االعالم
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة العرالٌة/اآلداب
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة العرالٌة/االدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة
الجامعة العرالٌة/االعالم
جامعة بغداد/المانون
جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة العرالٌة/اآلداب/الترجمة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
الجامعة المستنصرٌة/كلٌة التربٌة االساسٌة/التربٌة البدنٌة وعلوم
الرٌاضة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة

صفحة  18من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة العرالٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752

الرقم االمتحاني
131622095015
131622096027
131622098007
131622098008
131622098024
131622098030
131622098039
131622098049
131622100039
131622100047
131622100050
131622101014
131622104010
131622104036
131622105010
131622105039
131622107030
131622107058
131622107105
131622107107
131622107128
131622107133
131622109006
131622111047
131622111054
131622112030
131622118054
131622118075
131622118159
131622119023
131622120001
131622122031
131622124002
131622126041
131622172004
131622200002
131622285026
141511012060
141511022113
141512070086

اسم الطالب
رغد حسن طاهر عبد اللطٌف
فاطمه حسٌب لادر دمحم
االء صالح هانً زغٌر
االء موفك عبد الستار جبار
بشرى بالر زٌن العابدٌن خلٌل
حنٌن رحمه ٌوسف راضً
دعاء عبد الرحٌم حسون خلف
رغده رشٌد شلبٌه مسلم
صفا لاسم فاضل حنتوش
مرٌم كامل دمحم حسٌن
مها لاسم فاضل حنتوش
اٌه محمود حسٌن علً
بتول دمحم حسٌن علً
طٌبه عبد الرسول حمادي جالب
تبارن طالب حسٌن علوان
منى صبري علً هزاع
جوان محسن عبود علوان
رفل علً لعٌبً خلف
غدٌر جاسب جلٌب عبد
غدٌر مازن العٌبً اسماعٌل
هجران جاسب حسن خدام
هند محسن كاظم شٌال
بدور باسم منشد علن
زٌنب صالح نوري رشٌد
سعاد كاظم دمحم سعد
سارة سامً حمود عبد هللا
زهراء سهل حسٌن مرجان
زٌنب فاضل جمٌل ابراهٌم
هٌلٌن عماد حسن ضعٌف
شهد خلٌل طه خلٌل
اسراء عادل خلٌل حرٌش
نور جاسم دمحم علً دمحم حسن
اٌة صفاء جواد كاظم
نضال اٌاد اخرس عبد
زهراء علً حسٌن عٌسى
نور طالل ربٌع حمد
نوال فاضل جبر سلمان
غٌث دمحم ثامر محٌسن
علً عبد الرزاق دمحم حسن
نور صباح كاظم عبد

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
500
ادبً انثى
501
ادبً انثى
497
ادبً انثى
381
ادبً انثى
425
ادبً انثى
428
ادبً انثى
513
ادبً انثى
425
ادبً انثى
521
ادبً انثى
563
ادبً انثى
523
ادبً انثى
529
ادبً انثى
488
ادبً انثى
428
ادبً انثى
511
ادبً انثى
421
ادبً انثى
457
ادبً انثى
475
ادبً انثى
520
ادبً انثى
467
ادبً انثى
501
ادبً انثى
482
ادبً انثى
413
ادبً انثى
465
ادبً انثى
468
ادبً انثى
496
ادبً انثى
517
ادبً انثى
454
ادبً انثى
471
ادبً انثى
485
ادبً انثى
520
ادبً انثى
540
ادبً انثى
485
ادبً انثى
471
ادبً انثى
462
ادبً انثى
490
ادبً انثى
485
ادبً انثى
608
علمً ذكر
396
علمً ذكر
458
علمً انثى

القبول القديم
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
جامعة الموصل/التربٌة للبنات
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
الجامعة العرالٌة/اآلداب/الترجمة
جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة العرالٌة/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة االنبار/التربٌة  /المائم
الجامعة العرالٌة/اآلداب/الترجمة
جامعة بغداد/األعالم
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/التربٌة للبنات /االلتصاد المنزلً
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
الجامعة العرالٌة/اآلداب/الترجمة
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن /بغداد
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة

صفحة  19من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
الجامعة العرالٌة/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/األعالم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب
جامعة الموصل/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة/معلم الصفوف االولى
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/التربٌة للبنات /االلتصاد المنزلً
جامعة بغداد/اآلداب/علم النفس
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بغداد/التربٌة للبنات /االلتصاد المنزلً
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الموصل
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
753
754
755
756
757
758
759
760

الرقم االمتحاني
141512074112
141512087022
141521003061
141521028044
141521030132
141521201163
141521205109
141522071067

اسم الطالب
رٌتا فاضل سٌد نعمه
سجى دمحم صالح ساطً
عالء كاظم محسن حاتم
خٌر هللا محسن سعدون كصاد
منٌر ماجد صبٌح حسن
علً صالح الدٌن عباس خضٌر
دمحم ابراهٌم شبرم حبٌب
وداد مالن خلف مطر

 141522099062 761غفران سعود عبد االمٌر حسن
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791

141522107034
141522116021
141522125011
141611006002
141611007072
141611007077
141611008020
141611010084
141611011018
141611012051
141611012078
141611013052
141611013065
141611013099
141611013127
141611015143
141611016074
141611016095
141611016249
141611017101
141611017149
141611018015
141611018023
141611018302
141611018327
141611019166
141611021024
141611021161
141611022088
141611022169

ٌار دمحم غنً محمود
ٌاسمٌن نعمان حمود عاصً
رفاه حسن لحطان عبود
احمد هادي حمد شري
دمحم عدنان عبد االمٌر عبٌد
دمحم منذر عبد علً شهاب
امٌر حامد عطوان حزام
هاشم صباح مهدي صادق
جعفر دمحم حساوي ناهً
علً راضً حمود ثامر
دمحم عبد الحسٌن رضٌوي نون
عباس عبد هللا كوتً حسٌن
علً حٌدر عمر صالح
دمحم ثائر ٌحٌى راجً
مصطفى احمد جاسم جرٌان
ٌونس صباح خلٌفه بازول
حمزه داخل عاتً معارج
سجاد حسن عبٌد لهمود
ٌوسف سمٌر عبد الرزاق عبد المجٌد
سٌف سعد رمح غٌاض
علً نجٌب حمدان عباس
احمد رعد عٌسى مرٌهج
احمد صالح عبد ساجت
دمحم نصٌر عبد علً
مصطفى عطا راشد نجم
مرتضى علً حسون رشٌد
احمد لصً ضٌاء عبد الكرٌم
علً عامر دمحم سلمان
عالوي خلٌل ابراهٌم عبود
ٌاسر احمد دمحم علً صغٌر
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الفرع الجنس المجموع
525
علمً انثى
455
علمً انثى
423
ادبً ذكر
460
ادبً ذكر
430
ادبً ذكر
431
ادبً ذكر
451
ادبً ذكر
502
ادبً انثى
ادبً

انثى

ادبً
ادبً
ادبً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
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القبول القديم

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد

جامعة بغداد/اللغات
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة

الجامعة المستنصرٌة/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/علم النفس
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة العرالٌة/االدارة وااللتصاد

الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/الحوٌجة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الشطرة/تمنٌات ادارة مواد

 433جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
 463الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
 465جامعة بغداد/اللغات
 471الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
 603.6الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
 662.7جامعة دٌالى/الهندسة
 514جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
 667جامعة النهرٌن/الهندسة
 633الجامعة التكنولوجٌة/هندسة السٌطرة والنظم
 665جامعة بغداد/التمرٌض
 517الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
 504جامعة االنبار/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
 559جامعة الماسم الخضراء/التمانات االحٌائٌة
 578الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة الكهربائٌة /بغداد
 565جامعة بغداد/العلوم
 588الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
 622جامعة تكرٌت/الهندسة
 653الجامعة التكنولوجٌة/هندسة البناء واالنشاءات
 525الجامعة المستنصرٌة/العلوم
 503جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
 525جامعة النهرٌن/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
 469الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
 657جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
 590الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
 601الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
 543جامعة بغداد/العلوم
 644الجامعة التكنولوجٌة/الهندسة الكٌمٌائٌة
 541الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
 634الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
 557جامعة النهرٌن/العلوم
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الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/اآلداب/علم النفس
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة التكنولوجٌة/الهندسة المٌكانٌكٌة
جامعة بغداد/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة بغداد/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة الكرخ للعلوم/التحسس النائً والجٌوفٌزٌاء
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
جامعة النهرٌن/العلوم
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة النهرٌن/التمانات الحٌوٌة التطبٌمٌة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت/معلوماتٌة االعمال
جامعة دٌالى/العلوم
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة االتصاالت
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
الجامعة التكنولوجٌة/العلوم التطبٌمٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813

الرقم االمتحاني
141611026034
141611029005
141611029048
141611034066
141611036022
141611042005
141611047052
141611048002
141611048014
141611048040
141611049011
141611049033
141611050006
141611050045
141612065042
141612065052
141612066006
141612066077
141612067003
141612070027
141612070078
141612073008

اسم الطالب
حٌدر حسٌن دمحم خلباص
احمد عٌدان لعٌبً زغٌر
علً عذاب مسٌر راهً
ٌوسف هشام علً خلٌل
صهٌب لطٌف جاسم دمحم
احمد عبد الرزاق عبد االله عبد الرزاق
حٌدر زامل خلف رمٌز
ابراهٌم مهدي حسٌن دمحم
الصادق االمٌن علً كرٌم كاطع
ضرغام مجٌد رشٌد عباس
جعفر جبار نعٌس صوالغ
صادق عدنان جري جباره
بالر هادي خشن افرٌح
دمحم صالح هاشم دمحم
عبٌر حبٌب ضاٌف موحان
منى عبد الصاحب حسن طعمه
اخالص علً حسٌن علً
نور عباس رجه ابراهٌم
آمنه حامد شاكر محمود
راما خلٌل ابراهٌم عباس
فدن الزهراء نزار كرٌم حسٌن
امنه علً حسٌن عبد هللا
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علمً

انثى

591

جامعة بغداد/العلوم

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

435
558
668
671
652
621
427
506
512
640
451
524

جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
جامعة االنبار/العلوم
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة البناء واالنشاءات
جامعة النهرٌن/التمانات الحٌوٌة التطبٌمٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن /بغداد
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/الزراعة
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة اللٌزر وااللكترونٌات البصرٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
جامعة بغداد/التربٌة للبنات

القبول الجديد
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة دٌالى/العلوم
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة البناء واالنشاءات
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة االنتاج والمعادن
جامعة بغداد/الزراعة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة بغداد/العلوم
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/التمرٌض
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الحوٌجة/تمنٌات التحلٌالت
المرضٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة الفنون التطبٌمٌة
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة  /بغداد
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة بغداد/الزراعة
جامعة بغداد/العلوم للبنات /الرٌاضٌات

 141612090047 827عبٌر احمد عبد العباس عباس

علمً

انثى

581

جامعة بغداد/المانون

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم/تمنٌات التمرٌض

 141612090055 828فاطمه عبد الكرٌم هاشم عبد

علمً

انثى

446

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الزراعٌة  /المسٌب جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات

 141612073028 814زٌنب لطٌف عبد علً
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826

141612074031
141612074070
141612076036
141612079026
141612079042
141612079117
141612080024
141612080051
141612081007
141612081037
141612081043
141612085013

حنٌن ابراهٌم غازي محسن
زهراء علً دهش نافل
دعاء خالد عباس سعٌد
حنٌن بصٌر ناجً مجٌد
رفمه مجٌد حسٌن خمٌس
هجران حكمت كاظم عباس
زهراء دمحم ناصر كاطع
نبأ كنعان علً عبد
امنه علً ٌوسف مهدي
صفا حٌدر صاحب عبد
مرٌم سامً لاسم علوان
زٌنب كرٌم ٌاسٌن فلٌح

الفرع الجنس المجموع
523
علمً ذكر
410
علمً ذكر
626
علمً ذكر
509
علمً ذكر
536
علمً ذكر
668
علمً ذكر
580
علمً ذكر
638
علمً ذكر
586
علمً ذكر
454
علمً ذكر
430
علمً ذكر
519
علمً ذكر
511
علمً ذكر
633
علمً ذكر
507
علمً انثى
523
علمً انثى
665
علمً انثى
639
علمً انثى
548
علمً انثى
531
علمً انثى
663
علمً انثى
653
علمً انثى

القبول القديم

لسم الحاسبة االلكترونٌة

الجامعة المستنصرٌة/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة كركون/الطب البٌطري
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة التكنولوجٌة/الهندسة الكهربائٌة
جامعة بغداد/المانون
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة الماسم الخضراء/هندسة الموارد المائٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة الفنون التطبٌمٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/الهندسة
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الحاسوب
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة النهرٌن/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
جامعة النهرٌن/التمانات الحٌوٌة التطبٌمٌة
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838

الرقم االمتحاني
141612090056
141612093006
141612093016
141612095060
141612096009
141612100046
141612101026
141612101030
141612105053
141612107052

اسم الطالب
مرام ولٌد عٌسى جبر
االء حمد طاهر حسون
حوراء حٌدر عبد الرضا حسن
ضحى علً عبد الحمٌد حسٌن
رحاب دمحم لاسم دمحم
زٌنب عمٌل دمحم عبد الحسن
زهراء زاهر خلٌل ابراهٌم
زٌنب هاشم هندي كاطع
هٌفاء عباس دمحم مطر
نسرٌن سلٌم محً حسن

 141612108034 839رلٌه عبد الرضا سالم عاتً
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867

141612108087
141612109043
141612110117
141612111065
141612111106
141612113015
141612125021
141612127022
141612127032
141612132032
141612134004
141612134105
141612134132
141612135043
141612136017
141612136022
141612136027
141612137011
141612139004
141612140059
141612140112
141612140134
141612220018
141621001026
141621003012
141621003015
141621003025
141621003098

لٌلى حمٌد اعجٌل دمحم
شهد موسى شلش دمحم
نرجس سعدون نصٌف جاسم
شهد جاسم دمحم كزهور
نور علً زاٌر غازي
نور خالد حسٌن صٌاح
زٌنب خضٌر علً كٌطان
رلٌه لؤي عمران موسى
زهراء واثك جلٌل هاشم
زهراء جمٌل جساب حسٌن
اسٌل لاسم سلطان حنٌطل
فاطمة علً هاشم جعونه
نرجس ولٌد حمٌد رشٌد
ضحى علً ابراهٌم سلمان
زٌنب صبري ظاهر عباس
عبٌر محسن عباس نهود
فاطمه طارق منصور ورٌد
زهور حبٌب عنٌد خلف
تبارن عبد الكرٌم حسون حسٌن
ساره ستار جبار هاشم
نرجس مزهر حرٌان حوشان
ورود علً كرٌم موسى
نرمٌن كامران مجٌد محمود
عمر اٌاد محسن حلٌبت
اسعد صباح رحم جابر
امٌر نعٌم جونً حاجم
حاتم هاشم كاٌد علً
فاضل خضٌر حمٌد حاشً

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
633
علمً انثى
494
علمً انثى
577
علمً انثى
441
علمً انثى
530
علمً انثى
565
علمً انثى
543
علمً انثى
589
علمً انثى
488
علمً انثى
667
علمً انثى

القبول القديم

لسم الحاسبة االلكترونٌة

جامعة بغداد/التمرٌض
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة النهرٌن/الحموق
الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة الفنون التطبٌمٌة
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/العلوم
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة النهرٌن/الهندسة

القبول الجديد
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الكهرومٌكانٌن
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة النهرٌن/العلوم
جامعة بغداد/العلوم للبنات
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
جامعة بابل/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور

علمً

انثى

574

جامعة بغداد/المانون

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم/تمنٌات التمرٌض

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

539
655
447
526
597
532
647
552
690
521
540
666
668
635
671
497
519
519
531
509
459
624
517
505
438
485
460
511

جامعة بغداد/العلوم للبنات
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة النهرٌن/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة النهرٌن/العلوم
جامعة النهرٌن/الطب
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة بغداد/العلوم
جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
الجامعة التكنولوجٌة/الهندسة الكهربائٌة
جامعة بغداد/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة بغداد/الهندسة/الموارد مائٌة
جامعة كركون/الطب البٌطري
جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد

الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة بغداد/الزراعة
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة اللٌزر وااللكترونٌات البصرٌة
جامعة بغداد/العلوم للبنات /الحاسوب
جامعة بغداد/طب األسنان
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة البصرة/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/علم النفس
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907

الرقم االمتحاني
141621005034
141621005082
141621008077
141621008087
141621008094
141621008111
141621011050
141621012038
141621012042
141621013114
141621015009
141621015034
141621018056
141621019032
141621023062
141621023071
141621023090
141621023161
141621024035
141621024046
141621024124
141621024146
141621024237
141621025001
141621026071
141621027016
141621028019
141621028063
141621028082
141621028090
141621028094
141621028134
141621028137
141621029007
141621029076
141621029094
141621029099
141621030038
141621030043
141621030076

اسم الطالب
حٌدر رٌاض احمد لادر
دمحم ممداد عواد حمٌد
عباس حسن مطٌر سمٌر
علً عباس حمٌد ٌتٌم
علً كامل ناصر كرٌم
دمحم جاسم دمحم راضً
دمحم هاشم لفته كعٌد
عباس سمٌر اعوٌد سلطان
عبد العظٌم لممان كاظم علٌوي
دمحم محمود خلف عبد هللا
احمد جمٌل عبد النبً حمد
انور ثامر عبد الكرٌم صالح
علً احمد ماجد جاسم
حسٌن هٌثم فلٌح حسن
سجاد ماجد شرٌف عباس
عباس ثائر كرٌم صبري
علً حسٌن عبد الرضا نعمه
نذٌر لٌس عبد الجبار عباس
اٌسر احمد كاظم مهدي
حسام الزم اعطٌه معٌبد
عبد االعلى سلمان حسٌن نزال
علً ضٌاء حمزه مجٌد
نور لاسم جباري علً
احمد جواد كاظم مهدي
علً عبد الحسٌن حسن حمٌدان
حسنٌن سعدون لعٌبً صحٌن
بالر دمحم جبر عبد هللا
سلٌم خٌر هللا دمحم كاٌم
عالء جبار سلمان مرٌشد
علً حمد حنظل علً
علً عبد لفته اعطٌه
مصطفى فلٌح حسن تالً
منتظر حسٌن ناهً شاغول
احمد عبد الزهرة كاظم عودة
كرار حٌدر جواد صاحب
مرتضى صبٌح حسون علً
مصطفى كرٌم خلف حمدان
حٌدر فاضل عباس مهدي
سجاد جاسم حسن جاسم
عمر احمد جاسم دمحم

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 454الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 497الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
ادبً ذكر
 481جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 499جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 478الجامعة العرالٌة/االعالم
ادبً ذكر
 476الجامعة العرالٌة/االعالم
ادبً ذكر
 525جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 566جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 466جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
ادبً ذكر
 384الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
ادبً ذكر
 447جامعة بغداد/اآلداب/االثار
ادبً ذكر
 461الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 460الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 497جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 465الجامعة العرالٌة/اآلداب/الترجمة
ادبً ذكر
 480جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 457جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 457جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
ادبً ذكر
 429الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
ادبً ذكر
 479الجامعة العرالٌة/االعالم
ادبً ذكر
 441جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
ادبً ذكر
 455جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 459الجامعة العرالٌة/االعالم
ادبً ذكر
 463الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 526جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 487جامعة بغداد/اآلداب
ادبً ذكر
 555جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 458جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 434جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
ادبً ذكر
 626جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 468الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 534الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 491الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 503جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 489الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 460الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 481جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 434جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
ادبً ذكر
 446الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة الفنون التطبٌمٌة
ادبً ذكر
 501الجامعة العرالٌة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر

صفحة  23من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة تكرٌت/الحموق
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/األعالم
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/علم النفس
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/الفلسفة
جامعة بغداد/اآلداب/علم النفس
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بغداد/األعالم
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
الجامعة العرالٌة/اآلداب/الترجمة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة/معلم الصفوف االولى
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947

الرقم االمتحاني
141621030112
141621031067
141621031075
141621031098
141621032022
141621036003
141621036014
141621036055
141621037085
141621038045
141621038193
141621045007
141621045014
141621045016
141621045017
141621045024
141621048069
141621048076
141621050003
141621200120
141621207025
141622066041
141622066081
141622067064
141622067090
141622070018
141622070074
141622070099
141622070147
141622071048
141622072038
141622072069
141622073007
141622073016
141622074020
141622074027
141622075013
141622075082
141622075116
141622075120

اسم الطالب
مهند فزع خلٌفة جمٌل
علً غازي ماٌع كرم
كرار بشار عبد صخً
مرتضى حسٌن عبد كٌفً
سجاد رزاق علً حسن
احمد سعٌد كشمر كزار
بالل فاهم حسن فتاح
كرار علً صادق عبد هللا
حسٌن سلمان داود كباشً
حسٌن خضر عباس عون
وائل كمال عاٌد عتر
حسٌن ابراهٌم حٌدر علً
حسٌن ناظم هامل مفتن
سجاد حسٌن كرافة عبٌد
سجاد علً سٌد مراد
عالء حسٌن عزٌز سٌد
ماهر فلٌح حسن شكاكً
دمحم لاسم سلوم شرهان
احمد نجم عبج عطٌب
دمحم حسن صالح مهدي
لٌصر عالوي عبد هللا شخٌتر
رٌام كاطع شمخً اجبٌر
فاطمه عباس دمحم ضهد
فاطمه عمر خلٌف عبٌد
نور جاسم عالوي عبد
بتول دمحم عبد كرٌدي
ساره خلٌل ابراهٌم غانم
ضحى سعد رشم كاظم
هوٌده حازم عبد متعب
ضحى صفاء ٌحٌى ابراهٌم
دعاء جواد خلٌف عٌال
زٌنب علً مجٌد حسن
اٌات عطوان شٌحان مطٌر
دعاء عبد الرزاق صكبان غشٌم
تبارن عادل عالوي جابر
حوراء دمحم حسٌن كمر
اسراء مجٌبل بالل حسن
زٌنب بالر مفتول راضً
سكٌنه عباس عبد االمٌر ناصر
شاه زنان ماجد حسٌن غالً
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الفرع الجنس المجموع
496
ادبً ذكر
471
ادبً ذكر
434
ادبً ذكر
438
ادبً ذكر
492
ادبً ذكر
485
ادبً ذكر
461
ادبً ذكر
473
ادبً ذكر
494
ادبً ذكر
482
ادبً ذكر
408
ادبً ذكر
515
ادبً ذكر
457
ادبً ذكر
469
ادبً ذكر
479
ادبً ذكر
515
ادبً ذكر
461
ادبً ذكر
518
ادبً ذكر
460
ادبً ذكر
455
ادبً ذكر
499
ادبً ذكر
491
ادبً انثى
464
ادبً انثى
424
ادبً انثى
445
ادبً انثى
437
ادبً انثى
567
ادبً انثى
461
ادبً انثى
485
ادبً انثى
441
ادبً انثى
528
ادبً انثى
452
ادبً انثى
601
ادبً انثى
521
ادبً انثى
498
ادبً انثى
468
ادبً انثى
432
ادبً انثى
481
ادبً انثى
460
ادبً انثى
475
ادبً انثى

القبول القديم
جامعة بغداد/األعالم
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة العرالٌة/االعالم
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
الجامعة العرالٌة/االعالم
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة بغداد/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات
جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة/تمنٌات االدارة الرٌاضٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة الفنون التطبٌمٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
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القبول الجديد
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة بغداد/األعالم
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة العرالٌة/اآلداب/الترجمة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة بغداد/األعالم
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة/معلم الصفوف االولى
جامعة بغداد/األعالم
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
الجامعة العرالٌة/االعالم
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/األعالم
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/علم النفس
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة العرالٌة/اآلداب
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
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الرقم االمتحاني
141622075146
141622077009
141622077018
141622077050
141622079019
141622079024
141622079027
141622079045
141622079047
141622079088
141622080021
141622080023
141622081031
141622088041
141622089012
141622090004
141622090011
141622090032
141622090045
141622092011
141622092033
141622093010
141622093031
141622093044
141622093057
141622095028
141622097025
141622097048
141622098002
141622099004
141622099005
141622099059
141622099062
141622100025
141622100082
141622101010
141622101028
141622104028
141622105023
141622106001

اسم الطالب
غفران هادي نهر سلمان
حنان ولٌد دمحم علً عزٌز
زهراء سعد جلٌل حسان
نور صباح محسن عبود
براء لٌس خلف مجٌد
تبارن داود سلٌم عبد
جوان علً شامار ابراهٌم
رهف عمر علً دوشان
زمن دمحم جاسم دمحم
غفران زٌاد جدوع زٌدان
زهراء حٌدر شرٌف داود
زهراء عباس محمود عباس
غفران رعد لاسم عبد
عهود حسٌن كرٌم جبر
دعاء هاشم حسن داود
اسماء عبد الحسٌن نعٌس رسن
اٌة درٌد عدنان ابراهٌم
زهراء دمحم شاوي عسكر
غصون حسون كاظم حسانً
حنٌن حسب هللا رضا ازرن
فاطمة سعٌد دمحم سلطان
اٌات عبد الرزاق فرحان صباح
رٌام حمٌد دمحم جاسم
زٌنب عبد الرزاق فرحان صباح
شهد ولً امٌن محمود
زهراء سعد خٌر هللا عوف
سجى هاشم حسن مهدي
هاجر علً عبد الصاحب جبر
آٌه عبد الكرٌم جاسم عطٌة
اسراء حامد شهاب عبد الوهاب
اسٌل باسل احمد عبد الحسٌن
مروه حامد جار هللا خضٌر
مرٌم عبد الحمٌد حسٌن حمٌد
رسل جبار لاسم دمحم
مٌمونه غازي عفات ٌوسف
زهراء رٌاض جمٌل نصر
منار احسان كوكز حسٌن
مٌار فاضل صالح بدٌوي
نور دمحم لاسم عاشور
آٌه ادرٌس دمحم سعٌد
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 477الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 442الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
ادبً انثى
 522جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 481جامعة بغداد/اآلداب
ادبً انثى
 542جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
ادبً انثى
 427الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
ادبً انثى
 508جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 470جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 461جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 474جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 478جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 444جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
ادبً انثى
 523جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 454جامعة بغداد/اآلداب/علم النفس
ادبً انثى
 491جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 473جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 536جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة/اللغة الكردٌة
ادبً انثى
 496جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 468جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 450جامعة بغداد/التربٌة للبنات /رٌاض االطفال
ادبً انثى
 473الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 459الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 550جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 447الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 446الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
ادبً انثى
 508جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 471الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً انثى
 481الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 448الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة الفنون التطبٌمٌة
ادبً انثى
 487جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 440الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات/رٌاض االطفال والتربٌة الخاصة
ادبً انثى
 538جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 437جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
ادبً انثى
 453جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 445جامعة االنبار/التربٌة االساسٌة  /حدٌثة
ادبً انثى
 421جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
ادبً انثى
 494جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 506جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 532جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 609جامعة بغداد/المانون
ادبً انثى
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القبول الجديد
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة العرالٌة/اآلداب
جامعة الكوفة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/األعالم
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/علم النفس
جامعة النهرٌن/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة ذي لار/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات/رٌاض االطفال والتربٌة الخاصة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
جامعة بغداد/األعالم
جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
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1016
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الرقم االمتحاني
141622106027
141622106037
141622107004
141622108063
141622109008
141622109009
141622110021
141622110053
141622110072
141622111022
141622113018
141622115035
141622115063
141622116014
141622119035
141622119036
141622120031
141622121004
141622122008
141622124022
141622125001
141622127041
141622127049
141622127065
141622133006
141622133010
141622134017
141622135001
141622135008
141622136009
141622136023
141622136034
141622136041
141622136042
141622136050
141622136054
141622139002
141622140013
141622140015
141622223063

اسم الطالب
مرٌم جمٌل حسٌن دمحم
هاجر مهند سامً محمود
االمٌره رانٌه نشأت عبد الحافظ جاسم
هٌفاء حسن بادي كاظم
تماره خضٌر حماده الزم
تماره صباح جاسم دمحم
حوراء سعد عبد هللا جاسم
سالً كاظم شاهٌن فرمان
غفران رعد صدام هاشم
دٌانا حامد محل شهاب
عال لاسم علً نعمة
زٌنب علً ساجت داود
هدى كرٌم عزٌز دمحم
شهالء صدام حسٌن عبد
غفران رشٌد عٌاش سعٌد
فاطمه احمد عبد عواد
فاطمه حسن كرٌم ورد
اسراء شهٌد عبد المجٌد سلمان
رفل خالد سعدون سلمان
شهد ٌوسف رضا خضٌر
ابتهال علً حطاب شنٌن
ساره جاسم دمحم سكران
صابرٌن جبار عبد الصاحب جابر
نهله عبد الكرٌم خلٌل علوان
آٌة مهند موحان عبد
بنٌن عبد الستار عواد حسٌن
دالل أنور صابر عبد هللا
أٌه فالح حسن فلٌح
بلمٌس سامً غازي رمضان
انوار جاسم راهً حسون
زهراء فلٌح حسن رشن
سرى عمٌل شنو جاسم
عذراء ماجد فرحان دمحم
غٌداء هاتف جابر ضلع
مرٌم نجم عبد الرضا متلب
نور حاتم سلمان عبد الساده
اٌات ضٌاء ابراهٌم طه
تبارن لاسم هاشم علً
تمى عبد الساده جلوب رجً
نبراس كاظم كرٌم جمٌل
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الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة واسط/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
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الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
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اسم الطالب
هدى خلٌل ابراهٌم عبود
آٌه لاسم عكله عبدعلً
دمحم لاسم ثامر لوتً
حسٌن حسن مظلوم عبد
حسٌن علً عبد الرضا ملف
حٌدر حسٌن طارش جابر
حٌدر حلٌم صباح خنجر
حسٌن جاسم عوده موحان
مٌثم انٌس كامل كرٌم
بالر باسم جمعه داخل
حسٌن دمحم عاشور بجاي
سجاد سامً جوبان مخرب
حاتم كرٌم سهر حسن
سجاد جمعة مانع درع
سجاد دمحم علً لاسم
مهٌمن عبد الجبار كامل عوٌد
جواد كاظم حسن خلف
سٌف الدٌن دمحم جاسم علٌوي
علً شاكر مزهر ناصر
دمحم تمً علً جاسم سٌد
مصطفى حسٌن فاضل عباس
نور الحسن دمحم حاتم عكٌب
منتظر مهند مشاري شناوه
السجاد أحمد مجٌد ٌونس
ٌوسف عبد الحمزه حسٌن كاظم
بسمة دمحم كاطع هلٌل
والء االمام علً حطاب كاظم
زٌنب عبد الحسٌن ناصر حمود
شهد صالح خشن حسن
زٌنب عباس فاضل حسون

 151612046116 1058سجى ٌاسٌن خضٌر سلطان
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066

151612046131
151612046177
151612046186
151612047059
151612047090
151612048082
151612048117
151612050039

عذراء عبد العباس ناصر لاسم
نور الهدى احمد عبد خالوي
نور عبد هللا خرٌبط عبد هللا
زٌنب كرٌم اسماعٌل ابراهٌم
فاطمه فاضل خلف حافظ
عذراء حاتم جلوب حاشوش
نور رعد علن عبد الحسن
زهراء عبد الحسٌن عباس صكبان
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الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
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اسم الطالب
شهد اٌاد شوٌرد غضٌب
مرٌم جوٌت حسن علً
زهراء طالب دمحم صالح
حوراء حمٌد كاطع فرج
ساره سلمان راهً علٌوي
شهد عباس نعٌم كطان
اٌوب ماجد دروٌش شجر
حسٌن علً حسٌن والً
دمحم علً صٌاح عبد المادر موسى
حٌدر جاسب شرهان دوٌش
صالح جاسم حسون داٌر
مصطفى جبار خلٌفه عذٌب
مصطفى مهند عبد اللطٌف احمد
احمد مجٌد لعٌبً جبارة
حسن حسٌن عبود صبر
حسٌن فلٌح حسن مال هللا
سجاد سعد كاظم حاتم
كرار فاضل جبر ٌودة
دمحم رضا خلف نجم
عبد الرحمن حسٌن سرٌح عبد الحسن
ٌوسف عادل برٌس حسان
مرتضى شنان زغٌر ذرب
مرتضى دمحم راضً مخٌلف
اٌهاب طارق صدام خلف
حسن علوان حسٌن دمحم
حسٌن خزعل فرج حنون
عباس انور نامدار شامار
دمحم حسن لادر علً
ابو طالب حامد جاسم دمحم
احمد رعد صبري فرج
ثامر محسن خرٌبط لفته
كرار نمر شنٌح جرو
دمحم باجً عرٌبً نافل
مرتضى ستار كرٌم حمود
احمد صباح مري احمد
علً احمد بخت لفتة
كرار عبود عٌدان سبهان
حسٌن عطوان حسن حمٌدي
حٌدر سعد عبٌد عناد
سجاد باسم كاظم جلو
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 463الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 455جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 473الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
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 478جامعة بغداد/اللغات
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 465جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 448الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
ادبً ذكر
 453جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 451جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 448الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
ادبً ذكر
 456جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 512الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 482الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/علم النفس
ادبً ذكر
 501جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 449الجامعة العرالٌة/االعالم
ادبً ذكر
 451الجامعة العرالٌة/االعالم
ادبً ذكر
 457الجامعة العرالٌة/االعالم
ادبً ذكر
 594جامعة بغداد/المانون
ادبً ذكر
 454الجامعة العرالٌة/االعالم
ادبً ذكر
 444جامعة مٌسان/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 445جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
ادبً ذكر
 477جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 432الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
ادبً ذكر
 464الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 480جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 464الجامعة العرالٌة/االعالم
ادبً ذكر
 437جامعة بابل/اآلداب
ادبً ذكر
 460الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر

صفحة  28من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة النهرٌن/الهندسة
جامعة النهرٌن/التصادٌات االعمال
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة/معلم الصفوف االولى
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة بغداد/األعالم
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة العرالٌة/االدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة النهرٌن/التصادٌات االعمال
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/علم النفس
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة العرالٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146

الرقم االمتحاني
151621009123
151621009135
151621009209
151621009216
151621010016
151621015012
151621015059
151621017095
151621018002
151621018026
151621020015
151621020022
151621020061
151621020067
151621020085
151621020092
151621020093
151621020126
151621075030
151622040076
151622040101
151622042002
151622042069
151622045006
151622045041
151622045052
151622046014
151622046026
151622047015
151622047067
151622047077
151622047093
151622049060
151622049096
151622049107
151622049138
151622049185
151622049188
151622050013
151622050017

اسم الطالب
علً خلف علً خلف
علً كاظم هاشم اسماعٌل
ٌاسر احمد صدام دهش
ٌوسف سعد كزار حسٌن
احمد نصٌف جاسم دمحم
حسن علً دٌوان موسى
كرار حٌدر حنتوش حسن
مصطفى دمحم حسٌن عبد هللا
أحمد حسن مٌلح صوٌلح
حسن دمحم جبار شاطً
امٌن جمعه رسن سلمان
حسن كرٌم جمٌل بشاره
ضٌف الرحمن علً زوده كاطع
عبد الرحمن دمحم علً سلمان
علً زمن علً خلف
علً كرٌم حسن علً
علً كرٌم طاهر خلف
دمحم علً حسن معٌجل
بالل كرٌم صدام جعفر
طٌبه دمحم عبد عثمان
نور الهدى مجٌد حمٌد عبود
آٌات نعٌم وهٌب عبد هللا
هدى هادي لطٌف علٌوي
اٌات عبد الكرٌم احمد علً
صفاء طالب عبد هللا عبد الرحمن
نبأ لاسم ثجٌل سالم
رغد عجٌل مذكور ساجت
زٌنب كاظم موسى حسن
تبارن صبحً عطٌه رحٌم
زٌنب خلٌل روضان فتح هللا
سجى حسٌن علً هجول
فاطمه عدنان فرمان عزٌز
رٌام حاتم حسن همالة
زٌنب دمحم جمٌل حسن ٌونس
سجى حسٌن علً حمدان
فاطمة حسٌن سوٌر عبٌد
نورس محمود نهٌر حسٌن
هاجر عمار عٌدان موسى
حنٌن معن مطشر غضبان
حوراء عبد الساده رسن جالب

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 465الجامعة العرالٌة/اآلداب/الترجمة
ادبً ذكر
 489جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 457الجامعة العرالٌة/االعالم
ادبً ذكر
 456الجامعة العرالٌة/اآلداب/الترجمة
ادبً ذكر
 456الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
ادبً ذكر
 461الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 457الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 449جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة
ادبً ذكر
 483الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 485الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 488الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
ادبً ذكر
 451الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
ادبً ذكر
 480الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
ادبً ذكر
 515الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
ادبً ذكر
 494جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 444جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة
ادبً ذكر
 515الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 471الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 443الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
ادبً ذكر
 477جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 615جامعة بغداد/المانون
ادبً انثى
 515جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 482الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
ادبً انثى
 483جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 485الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً انثى
 468الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 533جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 597الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 469الجامعة العرالٌة/اآلداب/الترجمة
ادبً انثى
 486الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 506جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 453جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 458الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 515جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 518جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 492جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 489الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً انثى
 499جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 584الجامعة المستنصرٌة/المانون
ادبً انثى
 397جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/كربالء
ادبً انثى

صفحة  29من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/علم النفس
جامعة بغداد/اآلداب/علم النفس
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/علم النفس
جامعة بغداد/األعالم
جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة بغداد/األعالم
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/الفلسفة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة واسط/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة/معلم الصفوف االولى
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/التربٌة للبنات /رٌاض االطفال
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160

الرقم االمتحاني
151622050040
151622050086
151622050096
151622051077
151622051122
151622054001
151622054019
151622055054
151622055085
151622055092
151622056002
151622056010
151622056038
161511034188

اسم الطالب
زهراء علً حسن طوٌرش
كوثر ماجد كامل ولً
نور الهدى هادي هاشم خلف
عذراء حسٌن خضٌر زوٌر
ازهار صبار محٌسن مصٌخن
آٌه هٌثم مهدي عبد الصاحب
رانٌا حٌدر محسن نافع
زهراء عبد الواحد فلٌح موٌنع
فاطمه فٌصل هلٌل خلف
مرٌم مجبل عوده حسٌن
آٌات دمحم مهدي مهلهل
حوراء ثامر حمٌد صابط
لٌنا سعد رحٌم خماس
منٌر رحمن جباري عذاب

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 468الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 492جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 461الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً انثى
 507جامعة بغداد/األعالم
ادبً انثى
 456جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 444جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة
ادبً انثى
 457الجامعة العرالٌة/اآلداب/الترجمة
ادبً انثى
 458الجامعة العرالٌة/اآلداب/الترجمة
ادبً انثى
 459جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 556جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 446الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
ادبً انثى
 491الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
ادبً انثى
 507الجامعة العرالٌة/االدارة وااللتصاد
ادبً انثى
 489جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/النجف
علمً ذكر

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/علم النفس
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/اآلداب
الجامعة العرالٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/علم النفس
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة البصرة/الطب البٌطري
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/الكوفة/تمنٌات
ادارة مواد
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة

 161511060022 1161احمد ظاهر عبد الحسٌن حسٌن

علمً

ذكر

414

الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد

 161511079003 1162احمد رمزي فرهود نعمه
 161511084293 1163علً حسٌن ٌعموب نعمه
 161511089020 1164الحسٌن علً لاسم عزٌز

علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر

525
465
463

جامعة البصرة/العلوم
جامعة البصرة/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
جامعة البصرة/الزراعة

 161511112034 1165عباس فاضل عبد الرضا طخاخ

علمً

ذكر

562

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب

 161512225068 1166فاطمه صالح احمد حسن
 161512228205 1167وسن عبد الوهاب عبٌد دمحم

علمً
علمً

انثى
انثى

419
424

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الشطرة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/العمارة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/العمارة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/العمارة

 161512240150 1168مرٌم شاكر عباس شرجً

علمً

انثى

582

جامعة البصرة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة/تمنٌات التمرٌض

ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

487
430
476
488
455
433
424
395
449
499
608
482
493
613
478

جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة ذي لار/االعالم
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة ذي لار/االثار/سوق الشٌوخ
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد

جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
جامعة البصرة/اآلداب
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الناصرٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الناصرٌة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/اآلداب
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /البصرة
جامعة البصرة/علوم البحار
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /البصرة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة

1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183

161521031005
161521033012
161521046010
161521049016
161521307028
161522210055
161522212061
161522220014
161522223025
161522312005
161611001075
161611001244
161611001509
161611001559
161611002165

تحسٌن فالح خٌر هللا عبد الواحد
حسٌن علً صبر جابر
ارشد علً عباس برٌس
حسن نعمه مهدي صالح
دمحم طالب فادغ عوٌد
سجى عبدالصمد عباس خضٌر
هند حمٌد سفاح هٌشان
دعاء نعٌم حسٌن علً
زٌنب عبد العالً لطٌف مال هللا
حوراء حسن موحً حمٌدي
الممداد همام رشٌد علً
عباس خالد عبد االمٌر علً
مرتضى عادل عبد االمٌر فرحان
موسى كاظم مطرود بدر
علً عبد الرضا عبود عبد النبً

صفحة  30من 135

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
اسم الطالب
الرقم االمتحاني
ت
 161611005056 1184دمحم توفٌك طارق احمد
 161611010077 1185دمحم خالد خوام شاهٌن
 161611013067 1186دمحم فاضل دمحم طاهر
1187
1188
1189
1190

161611015048
161611015094
161611020022
161611020068

عباس عبد الحسٌن جبار روكان
مرتضى كرٌم جبار عربٌد
بسام رعد شبٌب سعد
شبٌب رعد شبٌب سعد

 161611020140 1191مسلم عمٌل مسلم مكً

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 499جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
علمً ذكر
 501جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
علمً ذكر
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/المرنة/تمنٌات انظمة
440
علمً ذكر
الحاسبات
 521جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات
علمً ذكر
 499جامعة دٌالى/العلوم
علمً ذكر
 518جامعة بغداد/اللغات
علمً ذكر
 426الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
علمً ذكر

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /البصرة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/العمارة

علمً

ذكر

515

جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

521
508
497
542
457
531

جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة البصرة/الطب البٌطري
جامعة البصرة/العلوم
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات

جامعة الكوفة/العلوم
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة البصرة/علوم البحار
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة
جامعة الكوفة/العلوم

علمً

ذكر

533

جامعة البصرة/العلوم

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

520
525
517
501
538
535
539
492
538
478
504
495
502

جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة البصرة/العلوم
جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة مٌسان/العلوم السٌاسٌة
جامعة البصرة/العلوم
جامعة البصرة/العلوم
جامعة البصرة/العلوم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة
جامعة البصرة/العلوم
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة

 161611039149 1212دمحم كامل خلف خضٌر

علمً

ذكر

410

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الشطرة

 161611039162 1213مسلم عمٌل حسٌن علً

علمً

ذكر

411

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/الكوفة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

479
559
492
528
500

جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
الجامعة التكنولوجٌة/العلوم التطبٌمٌة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة

جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة واسط/اآلداب
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة البصرة/علوم البحار
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة البصرة/الطب البٌطري
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/الكوفة/تمنٌات
ادارة مواد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/الكوفة/تمنٌات
ادارة مواد
جامعة البصرة/علوم البحار
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/علوم البحار
جامعة البصرة/العلوم
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة

1192
1193
1194
1195
1196
1197

161611022190
161611025027
161611028004
161611028066
161611029014
161611030086

مرتضى عارف نوري جمر
دمحم جواد عبد الرضا كاظم علً
احمد سامً لاطع جاسم
حٌدر مٌثم جاسب عباس
انور ماجد عبد المحسن داخل
علً بدر ورٌوش سالم

 161611031003 1198احمد رمضان ناصر خلف
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211

1214
1215
1216
1217
1218

161611033137
161611034015
161611034084
161611034182
161611034206
161611036004
161611036057
161611036077
161611036168
161611036201
161611036230
161611039054
161611039085

161611042008
161611042013
161611042061
161611042102
161611047020

ٌعموب عدنان خرٌبط حسٌن
احمد ناظم صبر جاسم
سلطان عبد هللا محسن دخٌنة
دمحم ستار عذافه مالح
مهند بدر حاجً حسٌن
احمد جبار عٌسى ٌاسر
حسٌن علً طرفه مخٌلف
خالد علً شوٌل زغٌر
علً ناصر حسٌن صٌوان
دمحم عبد الكاظم رشٌد فرحان
واصل عبد هللا نجم عبد هللا
حسٌن دمحم حسن صالح
ظافر مهدي صالح حسن

احمد كرٌم صدام دمحم
اٌاد مظفر دمحم ناجً داود
ظهور طالب حسٌن علً
دمحم طالب حسٌن علً
اكرم صاحب محسن عبٌد

صفحة  31من 135

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
اسم الطالب
الرقم االمتحاني
ت
 161611047114 1219علً السجاد ناصر احمد حسن
 161611047131 1220علً محسن عبد الصمد صالح

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 502جامعة الماسم الخضراء/علوم البٌئة
علمً ذكر

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/المرنة/تمنٌات انظمة
الحاسبات
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة البصرة/العلوم
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/الدور (صالح
الدٌن)/تمنٌات المحاسبة
جامعة واسط/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/العمارة
جامعة البصرة/الهندسة
جامعة البصرة/علوم البحار
جامعة البصرة/الهندسة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة البصرة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة الحمدانٌة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/طب االسنان
جامعة الكوفة/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة البصرة/علوم البحار
جامعة البصرة/العلوم
جامعة البصرة/علوم البحار
جامعة البصرة/الطب البٌطري
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الكوفة/العلوم

علمً

ذكر

457

جامعة البصرة/الزراعة

علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

647
513
509
536

جامعة البصرة/الهندسة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات
جامعة البصرة/الطب البٌطري

علمً

ذكر

400

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

513
428
649
508
643
502
642
440
583
510
454
681
518
604
502
493
531
482
491
520
541

جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /الموصل
جامعة مٌسان/الهندسة
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة البصرة/الزراعة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة البصرة/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة الموصل/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات

 161611083080 1247محسن عبد الرحمن عبد الزهره عبد الحسن علمً

ذكر

535

جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات

جامعة الكوفة/العلوم

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

519
481
518
567
456
493
527
490

جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة بابل/الهندسة  /المسٌب
جامعة البصرة/الزراعة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /البصرة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /البصرة

جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة البصرة/علوم البحار
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة البصرة/العلوم
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة البصرة/علوم البحار
جامعة البصرة/العلوم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة

1221
1222
1223
1224

161611049033
161611049052
161611050131
161611050147

جعفر علً عبود علً
حسن شالل حسن مبارن
دمحم حمٌد بدران لاسم
مصطفى مجٌد زبال صالح

 161611051075 1225دمحم رحٌم راضً ٌاسٌن
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246

1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255

161611053079
161611056015
161611060017
161611060024
161611060205
161611060211
161611060275
161611062106
161611064007
161611067063
161611069108
161611074118
161611075134
161611075279
161611079084
161611080018
161611080029
161611080035
161611083011
161611083013
161611083014

161611083095
161611088004
161611089072
161611089157
161611089158
161611090001
161611090004
161611090008

علً جودة بارح مجلً
جعفر جاسم كعٌد بداي
احمد عبد الحسٌن عبد الرضا عبد المجٌد
احمد منذر مهدي مكً
دمحم ابراهٌم دخٌل فنجان
دمحم حسن عبد مهدي
هشام عبد الرزاق ناصر عبد الرزاق
مؤٌد كرٌم داخل دهٌم
جاسم عبد االمام دمحم عودة
فهد خٌر هللا عجزان عوض
مٌثاق عبد الوهاب هاشم دمحم
مصطفى اسعد دمحم عبد الرضا
عامر عبد الحكٌم عامر ضاحً
مرتضى عبد الستار جبار زعٌبل
دمحم عباس حمدي دمحم
عمٌل رحٌم سلمان عنادي
عودة دمحم محٌبس نحوش
دمحم فارس كاظم عواجه
اٌمن كامل بارح ٌاسٌن
بهاء غالب سبتً معارج
جعفر عنٌد دمحم مشٌري

دمحم نوري حمدان لفتة
احمد وداد عبد الحلٌم حزٌم
صالح عبدهللا جارح كبٌش
دمحمعلً مهدي عاتً حٌدر
محمود جاسم زعٌبل طربال
ابراهٌم مصطفى جاسم دمحم
احمد خٌري ابراهٌم نجم
ادور خلٌل ابراهٌم داخل
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267

الرقم االمتحاني
161611090080
161611103009
161611106011
161611112079
161611124012
161611126038
161611126069
161611128023
161611300044
161611300096
161611301018
161611303016

اسم الطالب
ٌاسر محمود ٌاسٌن هاشم
علً لفتة عبد الباري راضً
حٌدر دمحم جاسم عناد
دمحم كامل جواد كاظم
فضل غسان حامد عاشور
عبد الرحمن اسعد خلف معتوق
مصطفى فوزي احمد عبد الحمٌد
حكٌم عبد اللطٌف الزم معتون
عباس هٌجان سمٌر سوادي
محمود رعد مهدي عبٌد
جاسم دمحم عباس محسن
صكر رافد نعمان سراج

 161611303027 1268كمٌل رحٌم كشكول عوض
1269
1270
1271
1272
1273
1274

161611303035
161611304016
161611316008
161611317002
161611357068
161611357077

ٌوسف عٌدان سلطان صالح
مسلم عبد الشٌخ فارس حبٌب
مالن عبد الرضا شامخ حساب
بالر عران جواد كاظم
عمٌل مسلم دمحم مسلم
علً زهٌر مخلف شمخً

 161611363076 1275دمحم موكب عبٌد بشارة
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293

161611400025
161611400055
161612150043
161612150055
161612152066
161612152100
161612152216
161612153025
161612153059
161612154008
161612154042
161612165135
161612165153
161612167035
161612167048
161612167050
161612168027
161612169068

سجاد عدنان عبد الكرٌم ٌاسر
علً صٌهود غالب دمحم
سنا عبد هللا جعفر سلطان
عال عبد هللا جعفر سلطان
رنا عبد الهادي كشٌش دمحم
زٌنب سلمان راضً عطٌة
نور عطٌه عطشان الزم
حنان ٌاسر مطرب فٌصل
صفا حمادي حسن عوده
بتول جعفر صادق طعمه
نور ساجد دمحم شغٌت
زهراء جابر عبد االمٌر عبد هللا
زهراء الزم عودة برٌدي
فاطمة حسٌن جندال كباشً
نور احمد صالح ابراهٌم
نور حسٌن علً عبد
زهراء ولٌد كاظم ثجٌل
فاطمه باسم ناظم مجبل

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
452
علمً ذكر
549
علمً ذكر
456
علمً ذكر
530
علمً ذكر
471
علمً ذكر
523
علمً ذكر
529
علمً ذكر
545
علمً ذكر
448
علمً ذكر
510
علمً ذكر
486
علمً ذكر
461
علمً ذكر

القبول القديم
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة البصرة/الزراعة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/الزراعة
جامعة المثنى/العلوم
جامعة البصرة/العلوم
جامعة البصرة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/الزراعة

علمً

ذكر

470

جامعة البصرة/الزراعة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

530
508
489
473
675
445

جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة ذي لار/الزراعة واالهوار
جامعة البصرة للنفط والغاز/هندسة النفط والغاز
جامعة البصرة/الزراعة

علمً

ذكر

499

جامعة ذي لار/اآلداب

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

437
407
589
538
462
660
471
549
592
499
552
680
579
501
471
508
540
618

جامعة البصرة/الزراعة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة
جامعة البصرة/الهندسة
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة البصرة/العلوم
جامعة البصرة/العلوم
جامعة البصرة/الطب البٌطري
جامعة البصرة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة البصرة/الصٌدلة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
جامعة البصرة/العلوم
جامعة المادسٌة/الهندسة
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لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة البصرة/الزراعة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
جامعة الكوفة/العلوم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/المرنة/التمنٌات
الكهربائٌة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة البصرة/علوم البحار
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة  /ذي لار/تمنٌات المحاسبة
جامعة البصرة/الصٌدلة
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/المرنة/التمنٌات
الكهربائٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/الكوفة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة مٌسان/طب االسنان
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة البصرة/الطب البٌطري
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
اسم الطالب
الرقم االمتحاني
ت
 161612171033 1294زٌنب عبد الخالك كاظم علً
 161612173037 1295عذراء حٌدر حسٌن علوان

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 555الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة  /ذي لار/تمنٌات المحاسبة
علمً انثى
 637جامعة البصرة/الهندسة
علمً انثى

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة البصرة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة البصرة/العلوم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/المرنة/تمنٌات انظمة
الحاسبات

 161612175036 1296رٌام حسن لفتة جبٌر

علمً

انثى

474

جامعة البصرة/الزراعة

 161612175037 1297زهراء رافع سعٌد احمد

علمً

انثى

569

جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة/تمنٌات التمرٌض

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

481
619
465
586
550
513
495
553
648
602
583
554
526
501
494
509
573
522
501
492
571
591
507
439
627
441

جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /البصرة
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة البصرة/المانون
جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة البصرة/الطب البٌطري
جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة
جامعة البصرة/العلوم
جامعة البصرة/الهندسة
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة البصرة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة البصرة/العلوم
جامعة البصرة/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة البصرة/الطب البٌطري
جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/علوم البحار
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /البصرة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة البصرة/علوم البحار
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/العمارة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /البصرة
جامعة البصرة/الزراعة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /البصرة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/الزراعة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة البصرة/العلوم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
جامعة البصرة/العلوم
جامعة البصرة/العلوم
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
جامعة ذي لار/التربٌة للبنات  /الشطرة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/الزراعة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة

 161612210062 1324زٌنب رزاق مطرود ملٌخ

علمً

انثى

604

جامعة البصرة/العلوم

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة/تمنٌات التمرٌض

 161612210086 1325عال ناصر اسماعٌل علً
 161612210141 1326هبه وهاب كرٌم محسن
 161612211044 1327وئام جساب معٌدي كرامة

علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى

666
448
465

 161612212010 1328اٌمان لوي حربً صباح

علمً

انثى

470

 161612212014 1329بنٌن كاظم حبٌب محٌبس

علمً

انثى

664

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
جامعة البصرة/الزراعة
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/المرنة/التمنٌات
الكهربائٌة
جامعة البصرة/الهندسة

جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة

1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323

161612176047
161612176202
161612178009
161612179011
161612181017
161612183064
161612183083
161612184138
161612184162
161612184179
161612184184
161612184269
161612184293
161612184304
161612197009
161612200023
161612202067
161612204019
161612206009
161612206051
161612208048
161612209058
161612209090
161612209097
161612209143
161612210042

حنٌن عمٌل عبد الصاحب عبد الحسٌن
هدٌل عماد زبال صالح
زٌنب عبد الكرٌم حمادي حٌال
اٌه جواد كاظم سالم
زٌنب جاسب جابر علً
زٌنه عباس عبد الحسن داخل
صفٌه ولٌد سوٌد عبود
زهراء جاسم خزعل مكً
زهراء وصفً عبد الحمٌد عبد المجٌد
زٌنب صادق بالر حسن
زٌنب عبد االمٌر شنٌن صوالغ
غادة ٌوسف نعٌم حمد
فاطمة سفاح حنٌف حسن
فاطمة علً خضٌر وادي
اٌالف نجم الدٌن عبد هللا احمد
هبة عادل شاهٌن لفتة
رحاب لفتة اسماعٌل عٌسى
زهراء خالد عبد المادر مرٌهج
تبارن جاسم دمحم عبد الرضا
مرٌم حافظ ابراهٌم مجٌد
مرٌم علً حاجم برٌدي
زٌنب خالد صالح مشاري
فاطمة خالد عادل عبد الهادي
فاطمة دمحم تركً حسٌن
هدٌل ولٌد دهروب خرٌبط
دعاء دمحم خلٌل ابراهٌم

صفحة  34من 135

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
اسم الطالب
الرقم االمتحاني
ت
ٌ 161612212101 1330سرى رٌسان خضٌر جاسم
 161612213022 1331رواء مطنً مبارن بطً

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
530
علمً انثى

القبول القديم
جامعة البصرة/العلوم

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة

علمً

انثى

605

الجامعة المستنصرٌة/الهندسة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة/تمنٌات التمرٌض

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

519
561
654
600
476
546
518

جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت/معلوماتٌة االعمال
جامعة البصرة/الهندسة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /البصرة
جامعة واسط/اآلداب
جامعة البصرة/العلوم
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة

جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة البصرة/العلوم
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة البناء واالنشاءات
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة الموصل/العلوم
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد

 161612219016 1339اٌات فارس عبد العباس فاضل

علمً

انثى

508

جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب

 161612221024 1340نادٌن جهاد سعد دمحم
 161612221030 1341هٌلٌن مرتضى كاظم ٌاسٌن

علمً
علمً

انثى
انثى

409
490

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/الكوت
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة

 161612222033 1342هدٌل لٌس عوده لاسم

علمً

انثى

415

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/العمارة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

522
425
550
472
524
471
605
644
505
526
498
542
445
523
591
563
507
554
595
467
504
557
463
501

جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الناصرٌة
جامعة البصرة/العلوم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /الكوفة
جامعة البصرة/العلوم
جامعة البصرة/الزراعة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /البصرة
الجامعة التكنولوجٌة/الهندسة الكهربائٌة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/العلوم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة
جامعة البصرة/الطب البٌطري
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة
جامعة البصرة/العلوم
جامعة البصرة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة البصرة/الزراعة
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة االنبار/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الشطرة
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/الكوفة/تمنٌات
ادارة مواد
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة البصرة/اآلداب
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
جامعة البصرة/المانون
جامعة البصرة/الهندسة
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
جامعة البصرة/علوم البحار
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة البصرة/الزراعة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/العلوم
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
جامعة البصرة/المانون
جامعة البصرة/العلوم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة
جامعة البصرة/علوم البحار

1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338

1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366

161612213029
161612213048
161612216004
161612216017
161612218061
161612219006
161612219007

161612225001
161612225002
161612225019
161612225021
161612226068
161612227002
161612228004
161612228060
161612228131
161612228149
161612230002
161612230014
161612231039
161612234020
161612234031
161612235006
161612237027
161612239002
161612239060
161612240011
161612240073
161612240090
161612241057
161612242036

زٌنب خلٌل اسماعٌل عودة
فاطمة عبد المادر عاشور برغش
امنة جعفر علً مطشر
رغده ماجد شهاب لطٌف
ساره دمحم جاسم راضً
اسالم عمر عبد االله ٌوسف
اسماء بدر طه عبد الكرٌم

ابرار دمحم داود سلمان
اسماء شاكر محمود اٌوب
بدور مؤٌد حمزة سالم
جمٌلة داود سلمان عبد علً
زٌنب جمٌل سعد عبد الحسن
افراح دمحم فاضل عباس
اسراء مهدي جاسم حمادي
رنا امجد شرٌف مجدي
فاطمة عصام عبد النبً حامد
مٌسون رٌاض حمزة عباس
االء دمحم شذر صبر
رسل جاسم دمحم خضر
فاطمه عباس لاسم لفته
بتول جاسم دمحم عبد هللا
حوراء سالم عبد مزٌد
اٌات عدنان دمحم عبد النبً
زٌنب حسٌن عبد الجلٌل عبد الرضا
ازهار عبد االمٌر محسن عامر
مٌاسه دمحم علً هاشم سلطان
االء هدام عبد مفتن
زٌنب حمٌد شبٌب خلف
سلوى كاظم عبد الوهاب لطٌف
هدٌل حٌدر عبد المعبود عبد الصمد
لبنى جبار فلٌفل رزٌج
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406

الرقم االمتحاني
161612243099
161612246009
161612247069
161612250002
161612254019
161612254036
161612257019
161612257049
161612257057
161612258013
161612258022
161612258025
161612259010
161612259014
161612269003
161612269031
161612272011
161612275038
161612286010
161621004006
161621004027
161621006040
161621012026
161621013009
161621013014
161621016023
161621016032
161621016039
161621020011
161621027035
161621027039
161621028077
161621028079
161621030032
161621033010
161621033032
161621045011
161621046043
161621049035
161621049081

اسم الطالب
نورا كاظم رسن فرٌح
حنٌن كرٌم الزم فهد
مروة دمحم جاسم سلمان
اٌه عبد الزهره عبد الرضا دمحم
دعاء منور بدر بطً
لٌلى حسٌن عزٌز مشجر
زهراء فٌصل غازي جمعة
نور حردان وطبان علن
ورود عادل راضً داود
حوراء عبد هللا حمادي عبد الخضر
زٌنب صبٌح عرٌبً دمحم
زٌنب ولٌد شندي ثامر
رسل عبد ناصر عبود
زٌنب اٌاد صالح عباس
تبارن صباح ضاٌف جابر
لجٌن غالب عبد نعمة
دعاء شهد علً راهً
منن عبد الرزاق علوان حسٌن
نور الهدى كاظم مونس ساجت
حسن عامر عبد علً عبٌد
مسلم عبد هللا جبر عاشور
علً عباس عجٌل كاٌم
عبد الهادي ناظم جواد دمحم
حسٌن حافظ عذافه خشجوري
حٌدر كنعان زبون دمحم
عباس جثٌر ٌاسٌن فلٌح
علً داود سلمان جبارة
مجتبى جلٌل هانً مصٌخ
امجد عبد الرسول دمحم مسلم
كرار جلٌل دمحم حسٌن
دمحم ساجد لاسم عباس
وسام خزعل جبار عرٌبً
والء هانً فاضل عنٌد
مالن عبد الحسٌن حسن منسً
حسٌن نوري عبد النبً حسن
مرتضى عبد هللا كٌلو حسٌن
عبد السالم عدنان شرٌف احمد
علً اٌاد شاكر ٌوسف
زٌن العابدٌن صالح ٌونس موسى
كرار كاظم دوٌخل حسن

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 669الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة  /بغداد
علمً انثى
 526جامعة البصرة/العلوم
علمً انثى
 510جامعة البصرة/اآلداب
علمً انثى
 651جامعة البصرة/الهندسة
علمً انثى
 485الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة
علمً انثى
 543جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
علمً انثى
 448جامعة البصرة/الزراعة
علمً انثى
 593الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
علمً انثى
 545جامعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت/معلوماتٌة االعمال
علمً انثى
 582جامعة البصرة/اآلداب
علمً انثى
 579جامعة البصرة/العلوم
علمً انثى
 543جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
علمً انثى
 509جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
علمً انثى
 482جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
علمً انثى
 534جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
علمً انثى
 457جامعة البصرة/الزراعة
علمً انثى
 578جامعة البصرة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
علمً انثى
 521جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات
علمً انثى
 575جامعة البصرة/العلوم
علمً انثى
 461جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 490جامعة مٌسان/التربٌة
ادبً ذكر
 553جامعة البصرة/المانون
ادبً ذكر
 434جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 460جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 423جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
ادبً ذكر
 414الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
ادبً ذكر
 486جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 492جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 468جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 490جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 458جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 498جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 470جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 460جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 531جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 448جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 474جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
ادبً ذكر
 420جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
ادبً ذكر
 489جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 462جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
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لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
جامعة البصرة/علوم البحار
جامعة البصرة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة البصرة/علوم البحار
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /البصرة
جامعة البصرة/العلوم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة
جامعة البصرة/العلوم
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446

الرقم االمتحاني
161621049092
161621052019
161621055007
161621055024
161621055026
161621061019
161621062049
161621092006
161621092031
161621094001
161621094009
161621097077
161621099003
161621103007
161621117003
161621305005
161621307006
161621307011
161621307013
161621307014
161621307016
161621307024
161621310005
161621310042
161621311009
161621311017
161621312003
161621353007
161621353015
161621357003
161621357026
161621371006
161621371008
161622153010
161622154018
161622162006
161622164001
161622169004
161622171047
161622173007

اسم الطالب
دمحم عبٌس شهٌد عبد الحسن
زٌن العابدٌن حٌدر ٌاسٌن عبد الزهرة
جاسم حمٌد هاشم حسن
دمحم رعد مطر جاسب
دمحم علً مذكور كبان
حسٌن حٌدر شنتاف عبود
علً غالب محٌسن مجلً
اسعد خلٌف ثامر كرٌم
لاسم ٌعموب صالح ٌعموب
احسان رحٌم طه معتون
منتظر سامً خلف رحٌم
مٌثم حسن جمٌل عمارة
احمد مهداوي خرٌبط عبد العالً
سالم محمود عٌدان عزٌز
رحمن جودة ابلٌح عبدول
حٌدر احمد عبد الكرٌم عبد هللا
حسٌن شنٌشل حمٌد عبٌد
طٌف صالح عبد الهادي منصور
عباس فٌاض شرٌف شعٌب
عبد السالم فؤاد عبد الكاظم عبود
عدنان عبد الحسٌن شهٌب عبود
هانً ناصر هادي حسن
احمد كرٌم حسن صالح
مصطفى منذر حمٌد احمد
حسٌن مكلف عبد الزهرة حسونً
علً خلٌل نوري هزاع
احمد ناظم بدر دهام
حمزة رسن عودة لفتة
علً انس زٌن عبد اللطٌف
انور ثامر عبد الرحٌم عبد الرزاق
منٌر عجٌل عٌدان جاسم
اٌمن طعمه ارجٌب شذر
حسن كرٌم شلش شرهان
رسل ناصر جابر عبد الكرٌم
حوراء عظٌم جمٌل منصور
زٌنب حازم دمحم زغٌر
اسراء مهدي نبات مصبح
االء جواد عبد الكاظم مطر
نور كرٌم نعمة جادم
اٌات عٌدان زغٌر حمادي

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 519جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 555جامعة البصرة/المانون
ادبً ذكر
 473جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 467جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 507جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 530جامعة البصرة/المانون
ادبً ذكر
 492جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 498جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 449جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 525جامعة البصرة/المانون
ادبً ذكر
 488جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 494جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 491جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 538جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 462جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 456جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 478جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 423جامعة ذي لار/االثار/سوق الشٌوخ
ادبً ذكر
 527جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 511جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 490جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 489جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 465جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 471جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 479جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 545جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 530جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 412الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
ادبً ذكر
 428جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 455جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 460جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 470جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 455جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 454جامعة ذي لار/التربٌة للبنات  /الشطرة
ادبً انثى
 465الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /البصرة
ادبً انثى
 460الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /البصرة
ادبً انثى
 446جامعة البصرة/اآلداب
ادبً انثى
 509جامعة البصرة/المانون
ادبً انثى
 471جامعة البصرة/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 479جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً انثى

صفحة  37من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة سومر/كلٌة المانون
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/اآلداب
الجامعة العرالٌة/اآلداب/الترجمة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/العمارة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/التربٌة للبنات

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485

الرقم االمتحاني
161622174030
161622176013
161622176014
161622178018
161622179051
161622194046
161622202016
161622207001
161622208015
161622209005
161622209047
161622212023
161622214003
161622217045
161622220074
161622223027
161622226012
161622227005
161622230017
161622237045
161622239047
161622243008
161622252067
161622253025
161622258038
161622306001
161622310003
161622312001
161622381024
161622401013
181511047013
181511093003
181511102041
181521091005
181521114017
181522220014
181522221028
181522348017
181611001008

اسم الطالب
شذى علً عبود حسونً
ام البنٌن عبد الكرٌم ٌاسٌن خضٌر
اٌفان برزان عبد السادة وهٌب
منار نزار بالر ظاهر
هبه هللا نزار حمد طاهر
شٌماء دمحم بلجً حسن
مروة صادق جعفر معتون
اسراء بالسم جبر كرٌم
دعاء كمال سالم عابر
االء خالد عبد الرزاق عواد
شٌماء كاظم ٌوسف ٌعموب
سارة ٌوسف اسماعٌل عكال
صبا عبد الخالك عبٌد جوالن
زهراء حسن هادي سعٌد
هبة حامد سالم جبر
علٌاء حمد صالح دٌوان
اٌات ٌعرب شاهٌن حمادي
االء احمد سالم ٌوسف
زهراء بهاء فالح عبد الحسن
هدٌه طارق فالح حسن
هدى جبار دمحم بدن
انوار مٌثم عبد الزهرة سعٌد
هدٌل جمٌل عوٌد لفته
مروه سعدون متعب سلمان
نور الهدى عبد الكرٌم عبود عواد
سحر دمحم رسن حرٌج
ام البنٌن برزان جاسم خلف
أحزان كاظم كٌلو عطبان
نارٌمان فوزي ساجت عبد الحبٌب
اٌالف فاضل شاكر عبد هللا
خالد عداي جمعه سبع
جاسم سعد هاشم عطٌه
فاهم جاسم دمحم حبٌب
بارق حامد دمحم عطٌة
هشام دمحم علً احمد
شفاء علً حسٌن خلف
رٌام اركان كامل حسٌن
هدٌل جاسم دمحم حبٌب
اركان ابراهٌم عباس جمٌل

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
471
ادبً انثى
454
ادبً انثى
425
ادبً انثى
421
ادبً انثى
441
ادبً انثى
430
ادبً انثى
461
ادبً انثى
436
ادبً انثى
464
ادبً انثى
425
ادبً انثى
524
ادبً انثى
505
ادبً انثى
467
ادبً انثى
504
ادبً انثى
476
ادبً انثى
475
ادبً انثى
465
ادبً انثى
449
ادبً انثى
455
ادبً انثى
469
ادبً انثى
528
ادبً انثى
547
ادبً انثى
436
ادبً انثى
484
ادبً انثى
483
ادبً انثى
474
ادبً انثى
475
ادبً انثى
460
ادبً انثى
422
ادبً انثى
485
ادبً انثى
437
علمً ذكر
452
علمً ذكر
506
علمً ذكر
421
ادبً ذكر
435
ادبً ذكر
381
ادبً انثى
443
ادبً انثى
433
ادبً انثى
530
علمً ذكر

القبول القديم
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
جامعة االنبار/التربٌة االساسٌة  /حدٌثة
جامعة البصرة/المانون
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة البصرة/المانون
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة الموصل/اآلداب/المكتبات والمعلومات
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الدور (صالح الدٌن)
جامعة كركون/الطب البٌطري
جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة الموصل/العلوم

صفحة  38من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة االنبار/العلوم االسالمٌة
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /البصرة
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/اآلداب
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
جامعة تكرٌت/الزراعة
جامعة تكرٌت/العلوم االسالمٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة تكرٌت/اآلداب
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/الحوٌجة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة تكرٌت/العلوم

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
اسم الطالب

 181611001011 1486امٌر جواد كاظم علوان

القبول القديم

الفرع الجنس المجموع
علمً

ذكر

617

جامعة سامراء/العلوم التطبٌمٌة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

583
498
617
509
525
482
460
446
611
511
448
523

جامعة سامراء/العلوم التطبٌمٌة
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /كركون
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الموصل
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الدور (صالح الدٌن)
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة الماسم الخضراء/علوم االغذٌة
جامعة سامراء/االثار
الجامعة التكنولوجٌة/الهندسة المٌكانٌكٌة
جامعة تكرٌت/الطب البٌطري
جامعة االنبار/الزراعة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم

علمً

ذكر

623

جامعة تكرٌت/الهندسة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

570
665
539
547
562
583
639
457
669
463
521

جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة النهرٌن/الهندسة
جامعة بغداد/العلوم
جامعة بغداد/العلوم
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة تكرٌت/هندسة النفط والمعادن
جامعة تكرٌت/العلوم االسالمٌة
جامعة دٌالى/العلوم

 181611009087 1511محمود احمد محسن علً

علمً

ذكر

616

جامعة تكرٌت/الهندسة

 181611009098 1512هرٌم احمد عزٌز ولً

علمً

ذكر

610

جامعة الموصل/الهندسة

علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

535
531
620
486

جامعة تكرٌت/العلوم
جامعة كركون/الطب البٌطري
جامعة تكرٌت/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد

 181611029008 1517احمد محمود ناجً كاطع

علمً

ذكر

432

الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد

 181611029035 1518دمحم احمد جاسم عباس
 181611029044 1519محمود فخر الدٌن نور الدٌن رشٌد
ٌ 181611029051 1520اسر موفك ابراهٌم حاجم

علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر

536
502
506

جامعة تكرٌت/العلوم
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد

1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498

181611001043
181611001048
181611002041
181611002053
181611002057
181611002121
181611002135
181611002150
181611003003
181611003012
181611005005
181611005017

عماد عمار اسماعٌل علوان
فرلان ثامر ٌاسٌن طه
بكر عدنان فرحان سمٌر
حذٌفة عبد المادر اٌوب توفٌك
حسن مجٌد علً عبد
علً صدام نصٌف جاسم
عمر فائك الطٌف عزٌز
دمحم حاتم ضرار شاكر
ابراهٌم حسن محمود ارحٌم
ارشد مشعان سعدون احمد
احمد اسماعٌل شهاب احمد
اٌمن طلب حسٌن احمد

 181611005030 1499سفٌان عدنان عطٌه محسن
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510

1513
1514
1515
1516

181611006020
181611006031
181611006048
181611006053
181611006065
181611006112
181611006113
181611009007
181611009016
181611009033
181611009074

181611009102
181611009103
181611012034
181611014043

امٌر كاصد علً حسن
حسٌن بهاء عبد الصاحب عبد الوهاب
زٌن العابدٌن عباس سلمان عبد الحسٌن
سجاد عبد الغنً مهدي عبد
ضرغام احمد عبد االمٌر علً
دمحم ماجد دمحم عبد هللا
محمود حمٌد حسن علً
احمد حاتم عبد سعٌد
ارام ازاد دمحم عزٌز
رمضان جمٌل علوان حسٌن
دمحم اسماعٌل جاسم دمحم

وسام حسن جساب لطٌف
ٌاسر دمحم خلف جعدان
وضاح فالح سفر خلف
دمحم محمود حسٌن دمحم

صفحة  39من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الدور (صالح
الدٌن)/تمنٌات التحلٌالت المرضٌة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/الهندسة
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الحاسوب
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/الزراعة
جامعة تكرٌت/الزراعة
جامعة تكرٌت/الهندسة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة بغداد/الزراعة
جامعة تكرٌت/الحموق
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الدور (صالح
الدٌن)/تمنٌات التحلٌالت المرضٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة كربالء/الهندسة
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الكوفة/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
جامعة كركون/الهندسة
جامعة الموصل/الطب البٌطري
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الحوٌجة/تمنٌات التحلٌالت
المرضٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الحوٌجة/تمنٌات التحلٌالت
المرضٌة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/العلوم
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الحاسوب
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/الدور (صالح
الدٌن)/تمنٌات المحاسبة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة العرالٌة/االدارة وااللتصاد

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544

الرقم االمتحاني
181611030013
181611033032
181611033037
181611033109
181611033132
181611035002
181611035008
181611035017
181611035021
181611035031
181611035045
181611035060
181611035061
181611035065
181611035103
181611037013
181611037033
181611037036
181611039026
181611039038
181611040069
181611041004
181611041020
181611041032

اسم الطالب
عبد الوهاب دمحم عبد الوهاب عبد المجٌد
رسول ستار ابراهٌم احمد
سعد رعد حمٌد مصلح
محمود دحام عبد دروٌش
ٌوسف اسماعٌل عبد علً
ابراهٌم جاسم دمحم محمود
احمد عبد السالم مصطفى حمادي
انور عماد حمد عبد هللا
جاسم دمحم حسٌن خلف
حسٌن عباس فاضل حسٌن
صالح محمود كواع حلو
عبد الوهاب رعد مصطفى دمحم
عدوان مطلن فرمان سلمان
علً خلٌل ابراهٌم حسن
وسام جمهور حسٌن فلٌح
ذو الفمار بٌات حسٌن حبدر
دمحم جاسم دمحم ٌعموب
دمحم عباس لاسم جعفر
عمر مهدي صالح توفٌك
مهند عماد هادي رجب
دمحم حسن لفتة احمد
ابراهٌم صبحً نوري سعٌد
خالد غزال شهاب شاهر
عبد الحمٌد حسٌن دمحم عباس

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
653
علمً ذكر
548
علمً ذكر
529
علمً ذكر
465
علمً ذكر
429
علمً ذكر
509
علمً ذكر
560
علمً ذكر
560
علمً ذكر
552
علمً ذكر
552
علمً ذكر
516
علمً ذكر
522
علمً ذكر
435
علمً ذكر
550
علمً ذكر
637
علمً ذكر
642
علمً ذكر
549
علمً ذكر
666
علمً ذكر
565
علمً ذكر
497
علمً ذكر
461
علمً ذكر
648
علمً ذكر
662
علمً ذكر
472
علمً ذكر

القبول القديم
جامعة كركون/الهندسة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة تكرٌت/العلوم
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الدور (صالح الدٌن)
جامعة االنبار/العلوم التطبٌمٌة  /هٌت
جامعة سامراء/العلوم التطبٌمٌة
جامعة بغداد/العلوم
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة تكرٌت/الطب البٌطري
جامعة الموصل/اآلداب/المكتبات والمعلومات
جامعة كركون/العلوم
جامعة الموصل/الهندسة
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة اللٌزر وااللكترونٌات البصرٌة
جامعة كركون/الطب البٌطري
جامعة تكرٌت/هندسة النفط والمعادن
جامعة سامراء/العلوم التطبٌمٌة
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
جامعة تكرٌت/الهندسة
جامعة سامراء/العلوم التطبٌمٌة
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة تكرٌت/الزراعة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/العلوم
جامعة كركون/العلوم
جامعة تكرٌت/التربٌة  /طوزخورماتو
جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/العلوم االسالمٌة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/الهندسة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الموصل
جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كركون/الهندسة
جامعة كركون/العلوم
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة سامراء/العلوم االسالمٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الموصل
جامعة تكرٌت/التمرٌض
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الدور (صالح
الدٌن)/تمنٌات التحلٌالت المرضٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة

 181611041046 1545علً صالح دمحم صالح

علمً

ذكر

640

جامعة تكرٌت/الهندسة

 181611041050 1546عمر احمد ابراهٌم حمد

علمً

ذكر

513

جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات

 181611041058 1547دمحم دخٌل موسى خلف

علمً

ذكر

529

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب جامعة تكرٌت/العلوم

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

557
494
641
464
522
455
661
526
522
516
498

1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558

181611041091
181611041098
181611041100
181611044030
181611047002
181611047010
181611049012
181611057001
181611057028
181611059009
181611059015

عمر صالح خلف عبد الكرٌم
احمد رمضان طه عبود
محمود صالح محمود احمد
عبد هللا حمٌد حمد خلف
أحمد عالء حسٌن علً
أنمار ابراهٌم احمد خلف
كمال الدٌن عسكر دمحم علً
ابراهٌم خلف سالم حسٌن
عمار حسٌن سالم حسٌن
سٌف الدٌن سالم شحاذة صالح
علً سامر صالح مهدي

الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /الموصل
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة تكرٌت/الزراعة
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات
جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
جامعة تكرٌت/الهندسة
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة

صفحة  40من 135

جامعة تكرٌت/العلوم
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/الهندسة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الحاسوب
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة سامراء/الهندسة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/الحموق

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587

الرقم االمتحاني
181611063016
181611070001
181611073016
181611073022
181611073030
181611073037
181611073038
181611073059
181611073094
181611073109
181611073129
181611077023
181611077041
181611085008
181611085018
181611085053
181611085066
181611085072
181611085082
181611085083
181611085084
181611085090
181611085097
181611086024
181611089018
181611089019
181611089021
181611089050
181611089072

اسم الطالب
عماد الدٌن عبد المادر جاسم محمود
ابراهٌم خضٌر حمد دمحم
ثامر جاسم دمحم حمٌد
حمزة احمد دمحم حرجان
سعود نزار سعود ٌاسٌن
عبد الرحمن الدام عبد الرحمن حسٌن
عبد السالم دمحم حسٌن ضامن
فاروق صالح عطٌة علو
هاشم عودة شٌاع شكاوة
علً حسن دخٌل محل
ابراهٌم احمد خلف عكله
عبد الهادي صالح عبد علو
ٌعرب اثٌر مزاحم جاسم
انور صالح احمد حسٌن
حسن عبد الرسول عبد الصاحب مهدي
عز الدٌن مجٌد احمد كاظم
علً مٌثم دمحم عبد
فاضل هزبر فاضل متعب
دمحم حسٌن عبد الصاحب حسٌن
دمحم صاحب مهدي عبد
دمحم ضٌاء علً حسن
مصطفى عبد الحمٌد حسٌن علً
مٌثم عبد الرضا عبد العباس احمد
دمحم اركان موسى خلف
حسٌن هاتف دمحم ابراهٌم
حٌدر حسن عبٌد دمحم
رشٌد عطا هللا رشٌد خلف
مالن عبد هللا زٌن انغٌمش
رسول ٌونس جاسم دمحم

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
430
علمً ذكر
429
علمً ذكر
578
علمً ذكر
518
علمً ذكر
535
علمً ذكر
489
علمً ذكر
494
علمً ذكر
502
علمً ذكر
498
علمً ذكر
527
علمً ذكر
449
علمً ذكر
490
علمً ذكر
523
علمً ذكر
660
علمً ذكر
455
علمً ذكر
512
علمً ذكر
468
علمً ذكر
502
علمً ذكر
581
علمً ذكر
663
علمً ذكر
522
علمً ذكر
539
علمً ذكر
482
علمً ذكر
579
علمً ذكر
452
علمً ذكر
519
علمً ذكر
512
علمً ذكر
520
علمً ذكر
463
علمً ذكر

 181611093013 1588حسٌن عباس فٌصل اسماعٌل

علمً

ذكر

628

 181611093016 1589سبع خمٌس سبع ٌوسف
 181611093040 1590هاشم عبد هللا حسٌن دمحم

علمً
علمً

ذكر
ذكر

526
514

 181611093042 1591وضاح زامل ٌوسف الحج

علمً

ذكر

427

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

492
499
514
511
551

1592
1593
1594
1595
1596

181611095017
181611096003
181611096026
181611098004
181611102002

موسى محمود صالح هدو
احمد ابراهٌم جهاد فهد
عبد العزٌز خالد بدٌوي عبد
خالد احمد معدل رمضان
ابراهٌم فتحً ابراهٌم علً

القبول القديم
جامعة تكرٌت/الزراعة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الدور (صالح الدٌن)
جامعة تكرٌت/العلوم
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الحاسوب
جامعة بغداد/اللغات
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/الطب البٌطري
جامعة تكرٌت/الطب البٌطري
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات
جامعة النهرٌن/الهندسة
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/الحموق
الجامعة التكنولوجٌة/العلوم التطبٌمٌة
جامعة الموصل/هندسة النفط والتعدٌن
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة تكرٌت/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/العلوم
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات
جامعة تكرٌت/الطب البٌطري
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الدور (صالح
الدٌن)/تمنٌات التحلٌالت المرضٌة
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الحاسوب
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/الدور (صالح
الدٌن)/تمنٌات المحاسبة
جامعة تكرٌت/الطب البٌطري
جامعة تكرٌت/الطب البٌطري
جامعة تكرٌت/الطب البٌطري
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات
جامعة كركون/العلوم

صفحة  41من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
جامعة تكرٌت/العلوم االسالمٌة
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الحاسوب
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الحاسوب
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/الحموق
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة تكرٌت/الحموق
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/الحموق
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة تكرٌت/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/الزراعة
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/التربٌة  /طوزخورماتو

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
اسم الطالب

القبول القديم

الفرع الجنس المجموع

 181611110010 1597سعٌد رشٌد مشكور الهو

علمً

ذكر

437

 181611110018 1598عبد هللا زاهر جاسم دمحم

علمً

ذكر

433

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

494
462
456
455
539
435
522
483

علمً

ذكر

608

الجامعة المستنصرٌة/الهندسة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

438
432
525
533
425
423
458
559
456
533
445
448
464

 181611351023 1621حذٌفه خلف سعود خلف

علمً

ذكر

432

الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
جامعة تكرٌت/الزراعة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة تكرٌت/العلوم
جامعة دٌالى/الزراعة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الدور (صالح الدٌن)
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة سامراء/العلوم التطبٌمٌة
جامعة الموصل/العلوم السٌاسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
جامعة تكرٌت/الزراعة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الدور (صالح الدٌن)
جامعة الموصل/الطب البٌطري
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/الدور (صالح
الدٌن)/تمنٌات المحاسبة

 181611380002 1622اٌوب جلٌل حسن علً

علمً

ذكر

587

جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

636
553
575
563
551
551
563
512
504

جامعة الموصل/الهندسة
جامعة كركون/العلوم
جامعة كركون/العلوم
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /كركون
جامعة كركون/العلوم
جامعة كركون/العلوم
جامعة كركون/العلوم
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات

1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606

181611110031
181611110032
181611121011
181611121026
181611123022
181611127007
181611127075
181611129011

مصطفى ساجد علون الطٌف
مصطفى مجٌد توفٌك خضٌر
سمٌر ثامر ابراهٌم مصطفى
دمحم احمد لطٌف عبد الرزاق
فهد نعمان دمحم احمد
احمد لاسم سلمان صابر
محمود حمٌد مهدي فارس
فاضل طالب عزال عبار

 181611135020 1607دمحم كرم دمحم علً سالً
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620

1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631

181611278006
181611280006
181611280009
181611283006
181611301022
181611305002
181611305007
181611306004
181611306015
181611346056
181611346067
181611350029
181611351014

181611380003
181611381007
181611381017
181611381022
181611382003
181611382008
181611382023
181611382025
181611400017

حسن خلف عزٌز فٌاض
حمد كاظم حمد مخلف
سٌف سعد حمد مخلف
حسن وسمً جامل نصٌف
علً عماد فنر حسٌن
بشٌر مكرم لطٌف جاسم
عبد العزٌز عواد لطٌف جاسم
انور لٌس مشكور علوان
صائب شاكر مزهر احمد
ماهر منذر مبدر شهاب
مروان فرحان خلٌل ابراهٌم
عمر فوزي علوان دمحم
اٌاد حمد دمحم سالمة

برٌار بشارات امٌن همزة
أشرف صالح علً حمه رش
زانا كمال كمر وهاب
سوران عدنان احمد دمحم
اسو دمحم لطٌف شرٌف
حسٌن دمحم عبد هللا احمد
دمحم عادل كرٌم عبد هللا
نزار علً دمحم عزٌز
حسن عفان دمحم جاسم

الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الدور (صالح الدٌن)
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/الدور (صالح
الدٌن)/تمنٌات المحاسبة
جامعة تكرٌت/الحموق
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة تكرٌت/الزراعة
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن /بغداد
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة بغداد/اآلداب/االثار

صفحة  42من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/الدور (صالح
الدٌن)/تمنٌات المحاسبة
جامعة سامراء/العلوم االسالمٌة
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة تكرٌت/الزراعة
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الحاسوب
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الحوٌجة/تمنٌات التحلٌالت
المرضٌة
جامعة تكرٌت/الزراعة
جامعة تكرٌت/العلوم االسالمٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة دٌالى/الفنون الجمٌلة
جامعة تكرٌت/الزراعة
جامعة بغداد/الزراعة
جامعة تكرٌت/العلوم
جامعة تكرٌت/الزراعة
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
جامعة سامراء/االثار
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/الزراعة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/كركون/تمنٌات صحة
المجتمع
جامعة سامراء/الهندسة
جامعة تكرٌت/التربٌة  /طوزخورماتو
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /الموصل
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /الموصل
جامعة كركون/الطب البٌطري
جامعة تكرٌت/التربٌة  /طوزخورماتو

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638

الرقم االمتحاني
181611400034
181612162033
181612170009
181612170027
181612172027
181612174076
181612175004

اسم الطالب
عمر سفٌان خالد هذال
منار خلف احمد عطٌه
بسومه هٌشان دمحم خضر
سرور اسماعٌل خلٌل ابراهٌم
سجى سلٌمان فٌاض علً
نور بالسم صكبان رشٌد
زهراء علً عبد العزٌز احمد

 181612175011 1639ساره علً هادي مجٌد حسن
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660

181612176088
181612180003
181612180020
181612180022
181612181015
181612182034
181612182062
181612182067
181612183012
181612183022
181612186003
181612189002
181612189003
181612189005
181612189014
181612194036
181612197013
181612197017
181612203048
181612205031
181612205036

زٌنب مهند هاشم تاج
اسماء دمحم حمٌد دمحم
مها باسم شاكر جاسم
ندى احمد نعمان حسن
ساره ادٌب كامل مصطفى
زٌنب عز الدٌن زٌن العابدٌن دمحم امٌن
نور محمود ناصر زوراو
هدى لحطان عدنان رشٌد
االء لطٌف تفاح طعمه
بسمه جمال محمود مجٌد
اٌمان صالح دمحم سلٌم
ازهار فدعم خضر دعٌل
استبرق بدٌع دمحم معجون
اسٌل دمحم صبحً خلف
فاطمه ذٌاب علً حمود
صفا ٌاسٌن ربٌع طرٌف
رؤى اسماعٌل لطٌف عباس
رٌام بالسم ابراهٌم دمحم
هٌفاء ثابت عباس حسٌن
حوراء دمحم خضٌر سبتً
دعاء لحطان شهاب احمد

 181612205057 1661زٌنب رائد عبد االمٌر عباس
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669

181612205100
181612209012
181612214007
181612221001
181612230057
181612231012
181612231026
181612231031

هبه عالء عبد الجلٌل مهدي
نور ابراهٌم خلف علً
زبٌده دمحم حسن سالمه
اسراء عجٌل عبد حسٌن
هبه رٌاض سعدي صالح
زهرة عادل زٌن العابدٌن امٌن
مرٌم حسٌن حمود حسن
هاجر حسٌن حمود حسن

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
513
علمً ذكر
449
علمً انثى
521
علمً انثى
441
علمً انثى
549
علمً انثى
538
علمً انثى
518
علمً انثى

القبول القديم
جامعة تكرٌت/الطب البٌطري
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الحوٌجة
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الحاسوب
جامعة تكرٌت/الزراعة
جامعة تكرٌت/العلوم
جامعة بغداد/العلوم
جامعة الموصل/التربٌة األساسٌة

علمً

انثى

621

الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /كركون

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

557
669
525
508
510
560
643
548
542
660
480
421
531
585
458
527
498
491
546
533
515

جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة سامراء/الهندسة
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات
جامعة كركون/الطب البٌطري
جامعة بغداد/العلوم للبنات
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة الموصل/العلوم
الجامعة التكنولوجٌة/العلوم التطبٌمٌة
جامعة تكرٌت/الهندسة
جامعة الموصل/التربٌة للبنات
جامعة تكرٌت/الزراعة
جامعة تكرٌت/العلوم
جامعة تكرٌت/الهندسة
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الحاسوب
جامعة االنبار/العلوم التطبٌمٌة  /هٌت
جامعة الموصل/الطب البٌطري
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /الموصل
جامعة تكرٌت/العلوم
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات

علمً

انثى

536

جامعة بغداد/العلوم

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

479
463
539
428
643
534
539
547

جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات
جامعة تكرٌت/الزراعة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /الموصل
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة كركون/العلوم
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /الموصل

صفحة  43من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/الزراعة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة تكرٌت/العلوم
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الحوٌجة/تمنٌات التحلٌالت
المرضٌة
جامعة الماسم الخضراء/التمانات االحٌائٌة
جامعة سامراء/العلوم التطبٌمٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة  /طوزخورماتو
جامعة كركون/التمرٌض
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة سامراء/الهندسة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/العلوم
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة تكرٌت/العلوم
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/الدور (صالح
الدٌن)/تمنٌات المحاسبة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الحاسوب
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة تكرٌت/الهندسة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679

جامعة تكرٌت/الطب البٌطري
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات
جامعة تكرٌت/العلوم
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة بغداد/العلوم
جامعة تكرٌت/الطب البٌطري
جامعة تكرٌت/الهندسة
جامعة كركون/الهندسة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الدور (صالح الدٌن)

القبول الجديد
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الحاسوب
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الحاسوب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الطب الحٌاتً
جامعة تكرٌت/العلوم
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة سامراء/العلوم التطبٌمٌة
جامعة سامراء/الهندسة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات

 181612242144 1680مٌمونه عبد اللطٌف عبد الهادي عبد اللطٌف علمً

انثى

616

الجامعة المستنصرٌة/الهندسة

جامعة تكرٌت/الهندسة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

515
668
531
551
520

جامعة االنبار/العلوم التطبٌمٌة  /هٌت
جامعة كركون/الهندسة
جامعة تكرٌت/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات

علمً

انثى

594

الجامعة المستنصرٌة/الهندسة

فدان كرٌم عباس رشٌد
مالن اسماعٌل مدد وٌردي
سجى علً حسٌن حمد
دٌنا طه سالم حسٌن
تارا رضا احمد طه
رفل عبد العلً دمحم عمران
برزٌن حسٌن غائب دمحم

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

554
647
508
529
516
554
491

جامعة الموصل/العلوم
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات
جامعة تكرٌت/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
الجامعة التكنولوجٌة/العلوم التطبٌمٌة
جامعة كركون/اآلداب

جامعة سامراء/التربٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة تكرٌت/الطب البٌطري
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الحوٌجة/تمنٌات التحلٌالت
المرضٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة  /طوزخورماتو
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/الحموق
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
جامعة تكرٌت/التربٌة  /طوزخورماتو

 181612383014 1694ترٌفة كمال مصطفى صالح

علمً

انثى

573

جامعة كركون/العلوم

الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/كركون/تمنٌات التمرٌض

علمً
علمً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً

انثى
انثى
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

493
560
483
443
467
483
432
428
454
450
474
427

جامعة كركون/اآلداب
جامعة كركون/العلوم
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
جامعة تكرٌت/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة

جامعة تكرٌت/التربٌة  /طوزخورماتو
جامعة تكرٌت/التربٌة  /طوزخورماتو
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/اآلداب
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
جامعة تكرٌت/الحموق
جامعة تكرٌت/الحموق
جامعة تكرٌت/اآلداب

1681
1682
1683
1684
1685

الرقم االمتحاني
181612232001
181612232037
181612232042
181612236056
181612236076
181612236083
181612240029
181612242015
181612242049
181612242113

181612242171
181612244006
181612250017
181612251025
181612252021

اسم الطالب
استبرق سعود مجول حسن
نهى احمد سعٌد خٌر هللا
هدى ذٌاب أحمد خلف
رونك سلطان صلٌبً مجٌد
زٌنب كرٌم خلٌل ابراهٌم
سجى سعد عباس صالح
شٌماء باسم دمحم دمحم سعٌد
امانً ابراهٌم صالح عوٌد
دعاء عبد الجبار محسن عباس
طٌبه حمٌد عبد الرزاق فرج

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017

هدٌل محمود عبد المجٌد محمود
االء مٌروان شكور رضا
رؤى زٌاد جاسم دمحم
شهد منٌر احمد حمود
عذراء عبد الرزاق جاسم حمود

 181612254016 1686طٌبه فراس عبد الرزاق عبد الحمٌد
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693

1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706

181612254020
181612254025
181612255025
181612256015
181612346004
181612346011
181612383010

181612383023
181612383038
181621001001
181621001040
181621001053
181621006021
181621006030
181621008025
181621012025
181621014007
181621014015
181621014017

دلوفان اسماعٌل حسٌن انجه
شوخان حسن سمٌن دمحم
ابراهٌم احمد ابراهٌم فٌاض
عمار فاضل علوان حسٌن
مصطفى دمحم حٌدر دمحم
لٌث حسٌن علً عبد االمٌر
هٌثم عماد كاظم علً
ٌاسر جمعة حسن عبد هللا
دمحم نجم الدٌن سمٌن ابراهٌم
ثائر عامر محسن عبد هللا
عبد العزٌز عبد هللا علً حماش
علً ابراهٌم حسٌن دمحم

الفرع الجنس المجموع
523
علمً انثى
513
علمً انثى
543
علمً انثى
528
علمً انثى
669
علمً انثى
553
علمً انثى
505
علمً انثى
603
علمً انثى
659
علمً انثى
428
علمً انثى

القبول القديم

لسم الحاسبة االلكترونٌة
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720

الرقم االمتحاني
181621037003
181621039018
181621040007
181621040059
181621041002
181621041074
181621044003
181621046009
181621069014
181621070022
181621080015
181621080017
181621082003
181621082009

اسم الطالب
احمد هاشم شكور محمود
عمار سعد صالح دمحم
احمد فٌصل علً محمود
هاشم حمد عطٌة جمعة
اثٌر جمعه شاكر محمود
جهاد مجٌد حمٌد ٌوسف
احمد متعب رشٌد حسن
الطٌف خلٌل الطٌف خلٌل
زٌاد ادهام حسن خلف
بهاء عٌدان محمود حناده
علً عزاوي احمد كواد
لصً مزاحم جبار جبل
احمد عبد الصمد دمحم احمد
حذٌفة سعد احمد حسٌن

 181621082031 1721نشوان اثٌر مجٌد ٌاسٌن
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745

181621085020
181621085039
181621088001
181621088011
181621093025
181621102005
181621110021
181621116020
181621120006
181621120022
181621121002
181621124009
181621127028
181621127040
181621127059
181621133010
181621278009
181621279011
181621279014
181621283018
181621335006
181621335076
181621346157
181621380011

سجاد صفاء ساطً حسانً
دمحم فوزي مهدي دمحم حسن
إٌهاب عواد علً حسٌن
فراس رشٌد لطٌف زٌدان
هٌثم شاهر حسن هالل
حسام مولود عبد هللا نصٌف
عبد المادر ٌونس خلف علً
محمود ثاٌر عبد هللا سلٌمان
جاسم فارس دمحم خلٌل
نهاد صبار حسن درباس
احمد خلٌل ابراهٌم عبد
عامر شامل صعب علً
شهاب احمد جسام علٌوي
عبد الواحد احمد شمخً خلٌل
دمحم شمس الدٌن فاضل احمد
علً عماد عرٌبً هزاع
عمار علً خلف سالم
عماد جاسم دمحم محمود
دمحم حامد حسان علوان
عبد الفتاح ابراهٌم عبود مصلً
احمد حمٌد مهدي صالح
كاظم علً حسٌن عباس
هشام اٌاد لطٌف محمود
سنكر لاسم خورشٌد احمد

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 564جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 472جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 432جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 463جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 433جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 479جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 440جامعة سامراء/التربٌة
ادبً ذكر
 478جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 463جامعة تكرٌت/الحموق
ادبً ذكر
 451جامعة سامراء/التربٌة
ادبً ذكر
 466جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 448جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 395الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/الصوٌرة
ادبً ذكر
 434جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً فنون /كركون/تمنٌات صناعة
392
ادبً ذكر
المالبس
 460جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 422جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 474جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 451جامعة تكرٌت/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
ادبً ذكر
 437الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
ادبً ذكر
 574جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 430جامعة تكرٌت/اآلداب
ادبً ذكر
 439جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 468جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 381الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
ادبً ذكر
 435جامعة تكرٌت/اآلداب
ادبً ذكر
 424جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 497جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 498جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 526جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 527جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 538جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 460الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 455جامعة تكرٌت/الحموق
ادبً ذكر
 433جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 423جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 434جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 449الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
ادبً ذكر
 548جامعة كركون/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
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لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة تكرٌت/الحموق
جامعة تكرٌت/الحموق
جامعة سامراء/العلوم االسالمٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة االنبار/اآلداب
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة تكرٌت/الحموق
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة تكرٌت/الحموق
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
جامعة تكرٌت/اآلداب
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة تكرٌت/الحموق
جامعة سامراء/االثار
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة سامراء/العلوم االسالمٌة
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة تكرٌت/الحموق
جامعة تكرٌت/الحموق
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/اآلداب/علم النفس
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة سامراء/العلوم االسالمٌة
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756

الرقم االمتحاني
181622093004
181622117005
181622117007
181622130009
181622170006
181622180026
181622181009
181622181020
181622183029
181622183032
181622186016

اسم الطالب
غصون فاضل متعب حسٌن
جنار عباس دمحم حسٌن
سبأ حبٌب حسون محمود
هدى نصٌف جاسم دمحم
اٌه ثامر منصور احمد
مروه علً طه حسٌن
دالل جالل جمال ولً
فرلان حٌدر كاظم موسى
سوالف رٌاض عطا احمد
شهد دمحم حسن احمد
رحمة ثائر ثابت نعمان

 181622190024 1757وصال احمد محمود حمد

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
523
ادبً انثى
432
ادبً انثى
424
ادبً انثى
529
ادبً انثى
570
ادبً انثى
425
ادبً انثى
449
ادبً انثى
458
ادبً انثى
477
ادبً انثى
488
ادبً انثى
433
ادبً انثى

القبول القديم
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة سامراء/االثار
جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة تكرٌت/الحموق
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة

ادبً

انثى

534

جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد

ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

456
431
431
450
487
454
478
470
475
476
481
436
476
445
450
568
547
436
482
553
437
423

جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/اللغات
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
جامعة تكرٌت/الحموق
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة

 181622239020 1780ورود صابر عبد هندي

ادبً

انثى

430

جامعة تكرٌت/اآلداب

 181622242007 1781امنٌه بشٌر كرٌم مبارن
 181622245028 1782فرح خلف تركً خلف
 181622246012 1783دنٌا اٌاد علً سلٌمان

ادبً
ادبً
ادبً

انثى
انثى
انثى

469
468
422

جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/اآلداب

1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779

181622193019
181622194003
181622194019
181622200011
181622205001
181622205004
181622205006
181622214004
181622217004
181622219017
181622220032
181622221027
181622231024
181622232013
181622235005
181622236019
181622236024
181622237009
181622237023
181622238005
181622239009
181622239012

ساره فٌصل احمد دمحم
الك عباس شامل علً
مٌسون حمٌد خطاب عمٌري
هاجر وعد جدوع خضٌر
امٌره حٌدر عبد الصاحب دمحم حسٌن
زٌنب نبٌل عبد علً مزعل
عذراء عامر عٌسى علً
حلٌمه دمحم حردان جاسم
رجاء خلف عبد هللا محٌمٌد
ساهرة رٌاض حمٌد دمحم
نجالء علً هالل مزعل
سرور عبد عطٌه نجم
مروة حمٌد مصطفى علً
دنٌا غالب فرج صالح
مٌسم عدنان خلٌل عبد هللا
جوان علً عبد هللا مضعن
دعاء اٌاد خضٌر عباس
براءه عبد الخالك ابراهٌم حسٌن
ضحى محسن نوري حمٌدي
علٌاء عبد السالم عبد الكرٌم لطٌف
سحر دحام حسن سلمان
فاطمة مناف عبد العزٌز وهٌب

صفحة  46من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة تكرٌت/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة تكرٌت/الحموق
جامعة سامراء/العلوم االسالمٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة تكرٌت/اآلداب
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/الدور (صالح
الدٌن)/تمنٌات المحاسبة
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة سامراء/التربٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة سامراء/العلوم االسالمٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة  /طوزخورماتو
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة تكرٌت/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة تكرٌت/اآلداب
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/الدور (صالح
الدٌن)/تمنٌات المحاسبة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791

الرقم االمتحاني
181622247017
181622255041
181622255042
181622258012
181622279001
181622301007
181622301014
181622308001

اسم الطالب
رٌا باسل علً عطٌه
وفاء حسن رشاد حسن
وفاء خلف زعٌان احمد
رغد فراس ستار كرٌم
آمنة حسٌن عباس علً
زهراء صباح خضٌر دمحم
ودٌان عمار عبد سنٌد
اسراء خلٌل حسٌن خلف

 181622373028 1792عبٌر طه صبري طه
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

181622374037
181622383021
181622383025
181622384013
181622130001
181611012003
191511078005
191511084016
191521341128
191611007024
191611007037
191611007192
191611013007
191611013014
191611013020
191611013035
191611013051
191611013073

نغم صالح عباس علً
زٌان ابراهٌم مدحت دمحم
سوما كاوه طاهر علً
نٌكار جلٌل حسن علً
اطٌاف عماد عبد المجٌد
احمد مجٌد رشٌد حسٌن
حمزة سلمان صاٌل مهدي
عمر حمٌد فلٌح حسن
علً شالل فرحان عبٌد
اٌمن نصٌف جاسم دمحم
حمٌد عدنان علً جاسم
طه جمال دمحم زٌن
احمد عبد الرزاق علً سلمان
انس سبهان مطر غدٌر
حارث محمود احمد عباس
عبد الرزاق حمٌد سرحان جراد
لٌث حمٌد ابراهٌم جاموس
مصطفى ستار حمٌد كاظم

 191611020002 1811ابراهٌم رشٌد دمحم ٌاسٌن
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821

191611020008
191611020068
191611040010
191611040023
191611040035
191611040042
191611040053
191611040054
191611040074
191611067056

احمد عالء سوٌد دلً
فرج هللا ٌاسٌن طه عبٌد
بركات خمٌس مالح اسود
سفٌان حمٌد حسٌن علً
عاصم سعدون عبد سعود
عبد رحٌم جبر شالل
عمر دمحم خلٌل دهام
فاضل طالب ٌاس خضٌر
معن سعدون عبد عواد
وضاح رجب سعٌد روٌلً

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
439
ادبً انثى
473
ادبً انثى
461
ادبً انثى
445
ادبً انثى
518
ادبً انثى
498
ادبً انثى
437
ادبً انثى
467
ادبً انثى

القبول القديم
جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
الجامعة العرالٌة/االعالم
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة تكرٌت/الحموق

ادبً

انثى

421

جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة

ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
علمً
علمً
علمً
ادبً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

415
528
464
488
459
551
486
459
506
467
654
528
583
471
573
540
568
559

الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
جامعة تكرٌت/التربٌة  /طوزخورماتو
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /الموصل
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
جامعة كركون/الهندسة
جامعة االنبار/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة تكرٌت/الهندسة
جامعة االنبار/العلوم التطبٌمٌة  /هٌت
جامعة بغداد/العلوم
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
جامعة الموصل/العلوم

علمً

ذكر

590

جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

469
652
461
495
536
514
504
464
472
574

جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة االنبار/اآلداب
جامعة الفلوجة/المانون
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/العلوم

صفحة  47من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/الدور (صالح
الدٌن)/تمنٌات المحاسبة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة  /طوزخورماتو
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة تكرٌت/الحموق
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة االنبار/التربٌة االساسٌة  /حدٌثة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة/العلوم التربوٌة والنفسٌة
جامعة االنبار/التربٌة  /المائم
جامعة االنبار/الهندسة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة االنبار/العلوم
جامعة االنبار/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/كركون/تمنٌات صحة
المجتمع
جامعة االنبار/التربٌة االساسٌة  /حدٌثة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة تكرٌت/العلوم

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861

الرقم االمتحاني
191611086007
191611086010
191611086013
191611086015
191611086019
191611086030
191611086040
191611086046
191611086047
191611093002
191611093007
191611093025
191611093030
191611093051
191611093082
191611274007
191611302006
191611302007
191611302056
191611303003
191611304005
191611304019
191611310020
191611310023
191611310025
191611310030
191611310035
191611310037
191611500005
191611500067
191611500090
191611500215
191612178008
191612178021
191612185047
191612189019
191612194003
191612194013
191612194018
191612194045

اسم الطالب
تحسٌن دمحم كافً فرحان
حسام فالح محل شرلً
سرمد رزاق احمد حمود
سعد صباح ابراهٌم ضٌدان
ضٌاء ثابت جاسم شالل
فارس شاكر عباس علً
دمحم صالح عالوي احمد
محمود دمحم عالوي احمد
مصطفى رشٌد ناٌف شٌحان
أٌوب دمحم حمٌد عبد
احمد مجٌد عواد ناٌل
صالح الدٌن جاسم دمحم مزعل
عبد هللا جاسم دمحم فٌاض
غٌث حسٌن عالوي حمد
ناصر لاسم سعود محٌسن
عبد الحمٌد عناد رجاء عبٌد
حارث جاسم حمض فرحان
حذٌفه ٌاسٌن عبد اللطٌف عبٌد
عمر لاسم مشكور نومان
احمد علً ابراهٌم هالل
اسامه علً دمحم فرحان
عثمان ٌونس نبت حمد
عبد الهادي صبٌح هادي خضٌر
علً حسٌن علٌوي ناصر
عمر احمد خضٌر سلمان
دمحم اكرم هادي خضٌر
مصطفى دمحم خلف خواف
مصطفى نزار فنر حمادي
ابراهٌم ماجد ابراهٌم ثامر
سالم سحاب مطر دخٌل
عبد الرزاق غانم هندي حنش
والد عبد الكرٌم عبد اللطٌف عبد الرزاق
بشائر دمحم عبٌد عودة
سٌرٌن حاتم عبد الرزاق حمد
غفران سعد عبد هللا دمحم
ساره صالح ابراهٌم اسماعٌل
اساور عبد الحكٌم دمحم حسٌن
اٌالف عبد الحكٌم دمحم حسٌن
تمى نعمه راشد جراد
عائشه فالح سلٌم فرج

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 522جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
علمً ذكر
 513جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
علمً ذكر
 468جامعة االنبار/اآلداب
علمً ذكر
 422الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /الموصل
علمً ذكر
 447الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
علمً ذكر
 506جامعة تكرٌت/الطب البٌطري
علمً ذكر
 542جامعة بغداد/العلوم
علمً ذكر
 494جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
علمً ذكر
 544جامعة بغداد/العلوم
علمً ذكر
 525الجامعة المستنصرٌة/العلوم
علمً ذكر
 499جامعة االنبار/العلوم االسالمٌة
علمً ذكر
 620الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
علمً ذكر
 542جامعة بغداد/العلوم
علمً ذكر
 513الجامعة العرالٌة/االعالم
علمً ذكر
 530جامعة بغداد/العلوم
علمً ذكر
 514جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
علمً ذكر
 492جامعة االنبار/االدارة وااللتصاد
علمً ذكر
 582جامعة االنبار/العلوم
علمً ذكر
 499جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
علمً ذكر
 527الجامعة المستنصرٌة/العلوم
علمً ذكر
 447جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
علمً ذكر
 482جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
علمً ذكر
 487جامعة الفلوجة/الطب البٌطري
علمً ذكر
 481جامعة الحمدانٌة/التربٌة
علمً ذكر
 568جامعة سامراء/العلوم التطبٌمٌة
علمً ذكر
 600جامعة االنبار/العلوم
علمً ذكر
 441جامعة االنبار/العلوم االسالمٌة
علمً ذكر
 580جامعة الموصل/العلوم
علمً ذكر
 581جامعة االنبار/العلوم
علمً ذكر
 544الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الدور (صالح الدٌن)
علمً ذكر
 470جامعة الموصل/الطب البٌطري
علمً ذكر
 505جامعة االنبار/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
علمً ذكر
 564جامعة االنبار/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
علمً انثى
 631جامعة بغداد/الهندسة
علمً انثى
 440جامعة االنبار/الزراعة
علمً انثى
 548جامعة االنبار/العلوم
علمً انثى
 539جامعة بغداد/العلوم
علمً انثى
 592جامعة االنبار/الهندسة
علمً انثى
 596جامعة االنبار/التربٌة للبنات
علمً انثى
 516الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
علمً انثى

صفحة  48من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة االنبار/العلوم االسالمٌة
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
جامعة االنبار/الزراعة
جامعة الفلوجة/الطب البٌطري
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة االنبار/الهندسة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التكنولوجٌة/العلوم التطبٌمٌة
جامعة االنبار/االدارة وااللتصاد
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة بغداد/الزراعة
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة االنبار/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/االنبار
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة االنبار/االدارة وااللتصاد
جامعة االنبار/العلوم التطبٌمٌة  /هٌت
جامعة االنبار/العلوم
جامعة االنبار/الهندسة
جامعة االنبار/العلوم االسالمٌة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة االنبار/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة االنبار/العلوم
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901

الرقم االمتحاني
191612199040
191612199082
191612217028
191612259005
191612259027
191612274007
191612274016
191612302005
191612302017
191612304005
191612501048
191612501074
191621013017
191621013018
191621040061
191621060013
191621076096
191621086004
191621086027
191621086039
191621086042
191621086046
191621086068
191621086082
191621093001
191621093008
191621093021
191621093032
191621093036
191621093049
191621093064
191621093069
191621101007
191621101011
191621101015
191621102007
191621108001
191621108027
191621108064
191621290002

اسم الطالب
شهد لحطان خلف مهدي
ورلاء عمر عبد العزٌز خلٌل
مٌسم خالد عذاب غضٌب
ابتسام باسم دمحم خلف
شٌماء زغٌر عباس حمد
سارة محمود أحمد كرٌدي
مٌساء أحمد عبٌد خربوش
خنساء عبد الهادي صالح حسن
هجران مصطفى ثمٌل منوخ
ضمٌاء ضٌاء حمٌد رشٌد
رونك شرٌف فاضل علً
غاده جمال دمحم رجب
طه فرٌح عبد سداح
عبد المادر عدنان دحام علً
هٌثم عارف شهاب احمد
رعد حمدي زٌتون ناٌف
مصطفى مؤٌد خلٌفة احمد
احمد توفٌك محمود احمد
خالد حسٌن دمحم جوري
عبد الواحد محسن عبد عبود
عدي صدام مطلب دمحم
علً حسٌن موسى خضٌر
دمحم جاسم حمٌد خلٌفه
محمود نضال محمود احمد
أٌوب خزعل عبد الهادي مضحً
احمد علً حسٌن دمحم
عبد المادر إبراهٌم رجه دمحم
علً هالل مطر غضٌب
عناد حمد عناد فرحان
محمود فٌاض دمحم مزعل
مصطفى حمٌد هارون حمٌد
دمحم فائز احمد حمٌد
عمر سعد احمد مصلح
دمحم عباس احمد صالح
مصطفى مالن حمود مصلح
أوس عماد دمحم ناٌف
ابراهٌم ٌاسٌن عبود حطحوط
شاكر هٌثم شكر حنتوش
ولٌد خالد احمٌد عبد
احمد عماد عوده شالل

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
652
علمً انثى
656
علمً انثى
462
علمً انثى
452
علمً انثى
571
علمً انثى
655
علمً انثى
549
علمً انثى
494
علمً انثى
463
علمً انثى
660
علمً انثى
470
علمً انثى
552
علمً انثى
490
ادبً ذكر
503
ادبً ذكر
431
ادبً ذكر
449
ادبً ذكر
441
ادبً ذكر
463
ادبً ذكر
448
ادبً ذكر
434
ادبً ذكر
493
ادبً ذكر
467
ادبً ذكر
495
ادبً ذكر
453
ادبً ذكر
494
ادبً ذكر
397
ادبً ذكر
535
ادبً ذكر
481
ادبً ذكر
491
ادبً ذكر
514
ادبً ذكر
483
ادبً ذكر
432
ادبً ذكر
450
ادبً ذكر
430
ادبً ذكر
461
ادبً ذكر
464
ادبً ذكر
430
ادبً ذكر
464
ادبً ذكر
444
ادبً ذكر
433
ادبً ذكر

القبول القديم
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة البناء واالنشاءات
جامعة االنبار/الزراعة
جامعة االنبار/الزراعة
جامعة االنبار/العلوم
جامعة بغداد/التمرٌض
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
جامعة بغداد/العلوم
جامعة االنبار/االدارة وااللتصاد
جامعة االنبار/العلوم
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة العرالٌة/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
الجامعة العرالٌة/االعالم
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة االنبار/العلوم االسالمٌة
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/اللغات
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
جامعة االنبار/االدارة وااللتصاد
جامعة االنبار/االدارة وااللتصاد
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة االنبار/االدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة االنبار/اآلداب
جامعة االنبار/اآلداب
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/الموصل
جامعة االنبار/اآلداب
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة االنبار/التربٌة االساسٌة  /حدٌثة

صفحة  49من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة االنبار/العلوم
جامعة االنبار/التربٌة االساسٌة  /حدٌثة
جامعة االنبار/اآلداب
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة االنبار/العلوم
جامعة االنبار/التربٌة للبنات
جامعة االنبار/اآلداب
جامعة االنبار/التربٌة للبنات
جامعة الموصل/التربٌة للبنات
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة/العلوم التربوٌة والنفسٌة
جامعة االنبار/اآلداب
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة االنبار/اآلداب
جامعة االنبار/اآلداب
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/كربالء
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة الفلوجة/المانون
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة االنبار/اآلداب
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

الرقم االمتحاني
191621290027
191621292004
191621292061
191621292065
191621292076
191621304019
191621308016
191621310017
191621310024
191621310045
191621310054
191621311040
191621311053
191621343156
191621343203
191621343311
191621347237
191621347242
191621347259
191621347382
191621347421
191621347423
191621347526
191621350003
191621500242
191621500536
191621500566
191622189003
191622194031
191622194041
191622233013
191622259022
191622259027
191622259034
191622306018
191622501210
191622501221
191622501264
191622501298
191622501494

اسم الطالب
مشتاق برهان فواز دواح
احمد هاشم دمحم هراط
مهند احمد عطا هللا كمبار
هٌثم احمد عطا هللا كمبار
جاسم حمد هللا جاسم مهدي
دمحم مجٌد عفتان ذٌاب
عهد اسماعٌل خضٌر دمحم
بهاء حازم عطا هللا عبد
سفٌان حكٌم حسٌن عدنان
مروان خلٌل علً فٌاض
معن نوار رٌزان حمد
علً لاسم دمحم عبد هللا
مهند حمٌد بشٌر عبطان
عبد المادر دمحم ناجً ٌوسف
عمر محمود حسٌن علً
وسام دمحم كامل هوٌر
سفٌان صدام جاسم حمادي
سالم ستوري محمود حسٌن
سٌف نهاد ناجً خلف
عالء دمحم فتٌخان مهاوش
عمر جمال نومان دمحم
عمر حامد محمود مرعً
دمحم خالد حامد جاسم
احمد خلف جاسم حمادي
سٌف مصطفى جمٌل جاسر
محمود دمحم اسماعٌل دمحم
مصطفى عبٌد حتروش علً
اسراء دمحم ظاهر فرحان
فاطمه دمحم ٌونس احمد
نور طه ٌاسٌن حسٌن
فاطمة ٌاسٌن حسٌن فٌاض
سارة سالم شحاذة شمران
شٌماء حسن دحل عبد
فاطمة صالح دمحم عواد
نور علً حسٌن علً
كوثر خالد عبدالواحد حمودي
مروج رٌاض طه منصور
نور صبحً علً عبد
هجران دمحم احمد خلف
ساجدة ٌاسٌن عالوي فٌاض

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 447جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 438جامعة االنبار/اآلداب
ادبً ذكر
 397الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
ادبً ذكر
 454جامعة االنبار/اآلداب
ادبً ذكر
 463جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 449جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 388الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
ادبً ذكر
 469جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 448جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 410الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
ادبً ذكر
 481جامعة االنبار/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 438الجامعة العرالٌة/اآلداب
ادبً ذكر
 455جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 460جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 434جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 487جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 457جامعة الفلوجة/المانون
ادبً ذكر
 467جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 464جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 504الجامعة العرالٌة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 475جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 489الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
ادبً ذكر
 436جامعة االنبار/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
ادبً ذكر
 470جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 527جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
ادبً ذكر
 541جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 564جامعة االنبار/اآلداب
ادبً ذكر
 424جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 437الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات/رٌاض االطفال والتربٌة الخاصة
ادبً انثى
 502جامعة االنبار/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 441جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 446جامعة الفلوجة/المانون
ادبً انثى
 456جامعة بغداد/اآلداب
ادبً انثى
 498جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
ادبً انثى
 442جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
ادبً انثى
 513جامعة االنبار/االدارة وااللتصاد
ادبً انثى
 484جامعة االنبار/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 484جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
ادبً انثى
 454جامعة الفلوجة/المانون
ادبً انثى
 535جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
ادبً انثى
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لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة/العلوم التربوٌة والنفسٌة
الجامعة العرالٌة/اآلداب
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة/العلوم التربوٌة والنفسٌة
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة/العلوم التربوٌة والنفسٌة
جامعة االنبار/التربٌة  /المائم
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة االنبار/اآلداب
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة االنبار/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة االنبار/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة االنبار/اآلداب
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة االنبار/اآلداب
الجامعة العرالٌة/االعالم
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
جامعة االنبار/االدارة وااللتصاد
جامعة الفلوجة/العلوم االسالمٌة
الجامعة العرالٌة/اآلداب
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الفلوجة/المانون
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة/العلوم التربوٌة والنفسٌة
جامعة الفلوجة/العلوم االسالمٌة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة االنبار/التربٌة للبنات
جامعة االنبار/اآلداب
جامعة االنبار/االدارة وااللتصاد

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
اسم الطالب
الرقم االمتحاني
ت
 201511011082 1942دمحم علً محمود عباس
 201511015013 1943انمار خضر حمد صبح

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
610
علمً ذكر

القبول القديم
جامعة الموصل/الهندسة

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /كركون

علمً

ذكر

638

جامعة سامراء/الهندسة

الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/كركون/تمنٌات التمرٌض

علمً
علمً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
انثى
ذكر
انثى
انثى
انثى
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

431
484
422
426
438
481
476
556
601
474
625
537
530

الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة تكرٌت/العلوم االسالمٌة
جامعة الموصل/التربٌة األساسٌة
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الموصل/العلوم السٌاسٌة
جامعة كركون/التربٌة  /الحوٌجة
جامعة كركون/العلوم
جامعة تكرٌت/الهندسة
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة البصرة/العلوم
جامعة الموصل/العلوم

علمً

ذكر

585

جامعة تكرٌت/الهندسة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

580
558
511
511
551
425
429

جامعة سامراء/العلوم التطبٌمٌة
جامعة كركون/العلوم
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة كركون/الطب البٌطري
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة كركون/الزراعة
جامعة كركون/الزراعة

علمً

ذكر

609

جامعة تكرٌت/الهندسة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

496
437
559
667
609
546
490
609

جامعة كركون/اآلداب
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /الموصل
جامعة تكرٌت/هندسة النفط والمعادن
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة كركون/العلوم
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة الموصل/الهندسة

 201611013001 1974أالن حكمت ابراهٌم دمحم

علمً

ذكر

635

جامعة الموصل/الهندسة

 201611013032 1975جمعة مهنه حمزة شهاب
 201611013061 1976صالح عباس صالح علً
 201611015003 1977ابراهٌم خلٌل كلوت حمٌد

علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر

658
576
498

جامعة كركون/التمرٌض
جامعة كركون/العلوم
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات

جامعة تكرٌت/الزراعة
جامعة كركون/االدارة وااللتصاد
جامعة كركون/اآلداب
جامعة كركون/اآلداب
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة كركون/التربٌة  /الحوٌجة
جامعة الموصل/الطب البٌطري
جامعة تكرٌت/العلوم
جامعة كركون/العلوم
جامعة كركون/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/الهندسة/الموارد مائٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/كركون/تمنٌات صحة
المجتمع
جامعة كركون/العلوم
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة /المانون
جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة كركون/العلوم
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/كركون
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/كركون
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/كركون/تمنٌات صحة
المجتمع
جامعة الموصل/التربٌة األساسٌة
جامعة كركون/الزراعة
جامعة كركون/العلوم
جامعة كركون/الهندسة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /كركون
جامعة تكرٌت/العلوم
جامعة كركون/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /كركون
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الحوٌجة/تمنٌات التحلٌالت
المرضٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /كركون
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
جامعة كركون/االدارة وااللتصاد

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

201511230037
201512365004
201521007044
201522114018
201522124046
201522157022
201611001082
201611001090
201611001128
201611001170
201611001211
201611001217
201611001252

حسام ابراهٌم عطٌه جاسم
اسٌا عبد الكرٌم لادر شرٌف
عمر ابراهٌم محمود دمحم
رؤى اسماعٌل عبد الرحمن احمد
غدٌر فائك ناظم نصٌف
لٌنا زٌن العابدٌن عسكر صفر
حسن علً اسماعٌل صالح
حسٌن عبد الحكٌم احمد ابراهٌم
ضٌاء دحام سحاب جلعوط
عثمان نوري شكر محمود
عمر فتاح ابراهٌم فرحان
عٌسى علً فؤاد علً
دمحم صباح خلف خضر

 201611001258 1957دمحم عبد هللا شاكر علً
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

201611001278
201611001335
201611002099
201611002162
201611003028
201611003091
201611005025

دمحم لٌس ٌاسٌن علً
معمر احمد مهدي صالح
دمحم ارجمان دمحم امٌن
ٌونس نجم الدٌن احمد مصطفى
جعفر باسم جعفر عبد
دمحم هاشم شرٌف ٌوسف
اسامة فالح واحد دمحم

 201611005031 1965باسم ثائر جاسم دمحم
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

201611005072
201611006100
201611007010
201611008032
201611008049
201611008055
201611011061
201611012036

عمار زٌد جمعة خواف
نبٌل ابراهٌم محمود ظاهر
احمد فٌصل دمحم صالح
لتٌبة بهاء ٌوسف سٌد
دمحم مصطفى سٌود مراد
مراد محمود حسن زٌنل
عبد هللا فٌض هللا عثمان بابٌر
سٌفان فرهاد جالل عبد الواحد
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
اسم الطالب
الرقم االمتحاني
ت
 201611015063 1978عمر محمود عوٌد حبٌب
 201611015090 1979ولٌد ناصر عبد مهدي
 201611022018 1980رعد سعد محً الدٌن ابراهٌم
 201611030002 1981أمٌر اكرم عبد المالن عبد المجٌد

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 471جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
علمً ذكر
 639الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الموصل
علمً ذكر
 582جامعة تكرٌت/الهندسة
علمً ذكر

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة كركون/االدارة وااللتصاد
جامعة ذي لار/العلوم
جامعة دٌالى/الهندسة

علمً

ذكر

637

الجامعة التكنولوجٌة/الهندسة الكهربائٌة

الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/كركون/تمنٌات التمرٌض

زٌاد طارق حسٌن دمحم
مصطفى احمد عرسان عبد هللا
ابراهٌم دمحم مصطفى نصٌف
احمد ابراهٌم جاسم دمحم
احمد حسٌن ٌحٌى محمود
اركان معزز فلٌح حسن
جابر معروف مظهور حبٌب
حاتم كرٌم حسٌن غربً

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

440
403
453
668
665
481
444
599

جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن /بغداد
جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة الموصل/الفنون الجمٌلة
جامعة سامراء/العلوم التطبٌمٌة

 201611048295 1990دمحم روكان ٌاسٌن عبد الرحمن

علمً

ذكر

669

الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة  /بغداد

 201611048329 1991دمحم مبارن عبد احمد
 201611048401 1992وطبان عكله دمحم طه
 201611062033 1993حازم ناظم علً احمد

علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر

569
517
584

جامعة سامراء/العلوم التطبٌمٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة  /ذي لار/تمنٌات المحاسبة
جامعة تكرٌت/الهندسة

 201611062040 1994حمزة حمٌد علً أمغٌر

علمً

ذكر

588

جامعة االنبار/العلوم

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

507
449
538
537
560
659
502
660
454
660
481
504

جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/العلوم
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /كركون
جامعة البصرة/الهندسة
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة بغداد/الهندسة/المساحة
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة كركون/الهندسة
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة دٌالى/العلوم

جامعة الموصل/الحموق
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الدور (صالح الدٌن)
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
جامعة الموصل/هندسة النفط والتعدٌن
جامعة كركون/الهندسة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
جامعة كركون/العلوم
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة المسم الطبً  /كركون/تمنٌات
التحلٌالت المرضٌة
جامعة كركون/العلوم
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات
جامعة تكرٌت/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/االنبار/تمنٌات صحة
المجتمع
جامعة االنبار/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة تلعفر/التربٌة االساسٌة
جامعة النهرٌن/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
جامعة الموصل/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
جامعة سامراء/الهندسة
الجامعة العرالٌة/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الموصل
جامعة كركون/التربٌة  /الحوٌجة
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة

علمً

ذكر

513

جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

421
432
626
548
504
534

جامعة كركون/الزراعة
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة الموصل/العلوم
جامعة كركون/الطب البٌطري
جامعة الموصل/العلوم

الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/كركون
جامعة كركون/العلوم
جامعة كركون/العلوم
جامعة كركون/االدارة وااللتصاد
جامعة كركون/االدارة وااللتصاد

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

201611030028
201611045052
201611048008
201611048013
201611048027
201611048062
201611048089
201611048096

201611063053
201611063097
201611064026
201611065011
201611066043
201611066047
201611067005
201611067071
201611067099
201611067173
201611067232
201611069078

عبد الرحمن كمال فتٌخان عبد هللا
منٌر بشٌر حسٌن ٌونس
عبد الملن أحمد شبٌب حمد
اٌاد خضر فتحً سلطان
عباس خضٌر عباس حمادي
عبد الكرٌم حمد حسٌن علً
ابراهٌم جمال عبد هللا عبد
داود فوزي كرٌم دمحم
عبد الجبار ابراهٌم خلٌل ابراهٌم
دمحم عبد العظٌم مجٌد عبد الكرٌم
سفٌان جمعه تمر مصطفى
دمحم سعٌد عطٌه مخلف

 201611071020 2007ذٌاب سمٌر ذٌاب دمحم
2008
2009
2010
2011
2012
2013

201611203026
201611301007
201611302136
201611302149
201611303209
201611303219

مصطفى فهد رحمان حسن
برٌار جبار كرٌم لادر
دمحم مرٌوان صابر احمد
مه به ست احمد عبد الكرٌم توفٌك
دمحم بكر عثمان علً
دمحم حسٌن رشٌد عبد هللا
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
2014
2015
2016
2017
2018
2019

الرقم االمتحاني
201611303240
201611303281
201611303304
201611304043
201611304049
201611304104

اسم الطالب
دمحم عبد عطٌه عوده
هفال لممان احمد كرٌم
ٌونس حكٌم دمحم طاهر كرٌم
احمد نور الدٌن دمحم امٌن كرم
اري صادق دمحم علً حمه صالح
داستان افراسٌاو كامل وٌس

 201611304223 2020دمحم دلٌر عبد هللا اسعد
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045

201611304232
201611304244
201611308005
201611309029
201611310012
201611312089
201611312124
201611312150
201611390007
201611390046
201611390072
201611390108
201611390110
201611391018
201611391021
201611399039
201611399043
201612109022
201612109043
201612114023
201612114027
201612114091
201612114099
201612114108
201612116055

دمحم شمال جبار احمد
دمحم عدنان انور احمد
االن نٌاز حسٌن عبد الرحمن
زٌار حمه صالح دمحم رحٌم
كوران سٌد كول نوري دمحم
لممان دمحم عبد الكرٌم حمه رضا
دمحم ٌوسف محً الدٌن دمحم
ٌحٌى ٌوسف دمحم عبد هللا
اتٌال دمحم نور الدٌن عبد الواحد
عبد المادر ولٌد لادر اسماعٌل
مؤمن امٌد رؤوف ذنون
مصطفى عٌسى شكور رشٌد
مصطفى دمحم جالل خالد
دمحم علً اكرم احمد
مصطفى حٌدر سعٌد خورشٌد
دمحم خلٌل ابراهٌم عبد الحمٌد
دمحم فؤاد عٌدان احمد
رسل خالد غازي دانون
لماء ثجٌل عبد الواحد فٌصل
جنان حافظ ستار نصرت
دعاء عبد فٌاض علً
مها صالح عبد هللا محمود
نور صباح كامل اسماعٌل
هدٌل سامً عبد هللا عالوي
رؤٌا شاهٌن احمد دمحم

 201612116059 2046زهراء حسن حسٌن دمحم
2047
2048
2049
2050
2051

201612116064
201612116082
201612116084
201612116132
201612117017

زٌنب رعد حسن دمحم
سولٌن كوران حسٌن حسن
سونٌا شاهٌن احمد دمحم
نورا علً حسٌن احمد
اٌمان خلٌل ابراهٌم عبد هللا

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 428جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
علمً ذكر
 530جامعة كركون/الطب البٌطري
علمً ذكر
 628جامعة الموصل/الهندسة
علمً ذكر
 450جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
علمً ذكر
 565الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /كركون
علمً ذكر
 636جامعة الموصل/الهندسة
علمً ذكر
علمً

ذكر

671

جامعة كركون/الهندسة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

529
570
513
571
445
564
452
487
665
490
666
533
457
610
499
654
583
572
532
486
555
442
557
607
622

جامعة الموصل/العلوم
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /كركون
جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /كركون
جامعة الموصل/اآلداب/المكتبات والمعلومات
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /كركون
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة الموصل/هندسة النفط والتعدٌن
جامعة الموصل/العلوم
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة كركون/الهندسة
جامعة تكرٌت/الهندسة
جامعة كركون/العلوم
جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة كركون/العلوم
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
جامعة كركون/العلوم
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة الموصل/الهندسة

علمً

انثى

669

الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة  /بغداد

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

 523جامعة كركون/اآلداب
 560.9جامعة كركون/العلوم
 630جامعة الموصل/الهندسة
 660.3الجامعة التكنولوجٌة/الهندسة الكٌمٌائٌة
 689جامعة كركون/طب االسنان
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لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /الموصل
جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/الهندسة
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/العلوم
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة اللٌزر وااللكترونٌات البصرٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة المسم الطبً  /كركون/تمنٌات
التحلٌالت المرضٌة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كركون/التربٌة  /الحوٌجة
جامعة الموصل/العلوم
جامعة كركون/الزراعة
جامعة الموصل/العلوم
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
جامعة كركون/اآلداب
جامعة كركون/الهندسة
جامعة كركون/االدارة وااللتصاد
جامعة كركون/الهندسة
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/كركون
جامعة تكرٌت/الهندسة
جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
جامعة كركون/الطب البٌطري
جامعة كركون/العلوم
جامعة تكرٌت/العلوم
جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة كركون/االدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الحاسوب
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
جامعة كركون/التربٌة  /الحوٌجة
جامعة كركون/العلوم
جامعة دٌالى/الهندسة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة المسم الطبً  /كركون/تمنٌات
التحلٌالت المرضٌة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/اآلداب
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كركون/الطب

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
2052
2053
2054
2055
2056

الرقم االمتحاني
201612118031
201612118085
201612118092
201612119048
201612120044

اسم الطالب
بدور دمحم غانم حسٌن
مارٌا منادي دمحم اسماعٌل
ناجٌه ابراهٌم نوري عبد الرحمن
منولٌا خلٌل ابراهٌم عادل
شادان دمحم عباس عزٌز

 201612121055 2057مالن فاضل جاسم دمحم
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069

201612124043
201612125002
201612125004
201612132005
201612132048
201612133004
201612134055
201612136011
201612137026
201612138072
201612138112
201612138113

سحر خلٌل ابراهٌم عبد هللا
اسراء دمحم عبد هللا مرتضى
اسٌل مؤٌد طه ٌاسٌن
اسماء ٌوسف دمحم رسول
منى سعدون فاضل تركً
اسراء فالح مجٌد دمحم
ساره خضر عزٌز دمحم
جنان احمد صمد احمد
رغد ذٌاب عبد الرزاق شهاب
سرى عبد الرحٌم جالل عبد الكرٌم
نرمٌن حمٌد محً الدٌن دمحم
نرمٌن فٌض هللا حسن عبد علً

 201612139014 2070اسماء ساده محسن دمحم
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089

201612139042
201612139051
201612140028
201612140074
201612144012
201612144016
201612145005
201612160018
201612162026
201612162038
201612163006
201612164014
201612164096
201612164097
201612165012
201612165050
201612168040
201612170036
201612171023

زٌنب جالل دمحم مجٌد
ساره ابراهٌم نجاة كرٌم
خالده سعٌد ابراهٌم دمحم
نور كرٌم حسٌن مخلف
بٌوار صالح احمد دمحم امٌن
حٌاه عبد هللا دمحم ساجت
اسراء محارب سلطان عبد
فاطمه جاسم كرٌم حمٌد
فرح حاتم هادي حسٌن
هبه نعمه عباس علً
اٌالف دمحم ٌوسف دمحم
امنة جاسم دمحم علً
طٌبه احمد حمود غرٌب
طٌبة ٌوسف عٌد عبد
تغرٌد خالد علً دمحم
سٌناء كرٌم عبد هللا احمد
رلٌه كرٌم احمد ثامر
رندة خزعل حسن دمحم
رانٌة عباس ناجً مجباس

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
667
علمً انثى
661
علمً انثى
543
علمً انثى
468
علمً انثى
608
علمً انثى

القبول القديم
جامعة كركون/العلوم
جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
جامعة كركون/الطب البٌطري
جامعة كركون/اآلداب
جامعة الموصل/الهندسة

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد

علمً

انثى

670

جامعة كركون/الهندسة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

667
500
481
609
662
529
530
441
556
448
525
533

جامعة كركون/العلوم
جامعة كركون/الطب البٌطري
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
جامعة الموصل/العلوم
جامعة بغداد/العلوم
جامعة الموصل/العلوم اإلسالمٌة
جامعة كركون/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة /المانون
جامعة الموصل/العلوم

جامعة كركون/الهندسة
جامعة كركون/التمرٌض
جامعة كركون/العلوم
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/كركون
جامعة كركون/العلوم
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة المسم الطبً  /كركون/تمنٌات
التحلٌالت المرضٌة
جامعة كركون/الهندسة
جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
جامعة كركون/التربٌة  /الحوٌجة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /كركون
جامعة كركون/الهندسة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/كركون
جامعة كركون/العلوم
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/كركون
جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة

علمً

انثى

637

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/العمارة/التحلٌالت المرضٌة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

522
434
468
528
614
500
540
562
565
453
422
540
522
605
532
537
441
507
488

جامعة دٌالى/العلوم
جامعة الموصل/العلوم اإلسالمٌة
جامعة كركون/الزراعة  /الحوٌجة
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة الموصل/الطب البٌطري
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /الموصل
جامعة بغداد/العلوم
جامعة بغداد/العلوم
جامعة االنبار/التربٌة االساسٌة  /حدٌثة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة الموصل/العلوم
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة تكرٌت/العلوم
جامعة كركون/العلوم
جامعة االنبار/التربٌة االساسٌة  /حدٌثة
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات
جامعة االنبار/العلوم التطبٌمٌة  /هٌت

جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/كركون
جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /كركون
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة االنبار/العلوم
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة كركون/الزراعة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الحاسوب
جامعة بغداد/العلوم للبنات
جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة االنبار/الزراعة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة االنبار/التربٌة للبنات

صفحة  54من 135

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
اسم الطالب
الرقم االمتحاني
ت
 201612230009 2090ماجده عبد مهدي صالح
 201612331015 2091اشنا علً ابو بكر دمحم
 201612331088 2092زرٌان جهاد مجٌد حسٌن

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
455
علمً انثى
465
علمً انثى

لسم الحاسبة االلكترونٌة

القبول القديم
جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
جامعة كركون/اآلداب

القبول الجديد
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/كركون
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة المسم الطبً  /كركون/تمنٌات
التحلٌالت المرضٌة
جامعة كركون/التمرٌض
جامعة كركون/العلوم
جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة /المانون
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/كركون/تمنٌات صحة
المجتمع
جامعة كركون/التمرٌض
جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
جامعة كركون/العلوم
جامعة كركون/االدارة وااللتصاد

علمً

انثى

671

جامعة كركون/الهندسة

علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى

658
549
543
498

جامعة كركون/الهندسة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /الموصل
جامعة كركون/العلوم
جامعة كركون/الطب البٌطري

 201612334189 2097كوالله كامران غفور عباس

علمً

انثى

606

الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /الموصل

مروه ساالر فخر الدٌن سعٌد
دوٌن داود حسن علً
رٌزوار سلمان دمحم ٌاسٌن
ساره سمٌن ٌاسٌن احمد
اٌمان علً جمعه كرم

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

634
521
420
544
483

جامعة الموصل/الهندسة
جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
جامعة الموصل/اآلداب/المكتبات والمعلومات
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /الموصل
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات

 201612344003 2103افراح كرٌم دمحم صالح توفٌك

علمً

انثى

563

الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /كركون

الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/كركون/تمنٌات التمرٌض

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

537
486
478
442
525
538

جامعة الموصل/العلوم
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
جامعة كركون/الزراعة
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة /المانون
جامعة كركون/العلوم

جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة كركون/االدارة وااللتصاد
جامعة كركون/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة

علمً

انثى

668

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /الكوفة

جامعة كركون/الهندسة

هٌلٌن خلٌل طه عبدل
فرٌشة صابر صمد رشٌد
كوناه طارق صادق رضا
دٌنه جمعه احمد عبد الرحمن

علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى

552
655
485
557

جامعة كركون/العلوم
جامعة كركون/الهندسة
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة كركون/العلوم

جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة كركون/التمرٌض
جامعة كركون/االدارة وااللتصاد
جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة

 201612351007 2115زهراء غفور سعٌد حمه خان

علمً

انثى

560

الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /كركون

الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/كركون/تمنٌات التمرٌض

 201612352002 2116االء لانع جمعه ٌوسف
 201612352029 2117هاوناز عٌسى احمد دمحم

علمً
علمً

انثى
انثى

483
651

جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة الموصل/الهندسة

جامعة كركون/االدارة وااللتصاد
جامعة كركون/التمرٌض

 201612362014 2118هه الله تحسٌن ابو بكر رشٌد

علمً

انثى

566

جامعة الموصل/العلوم

الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/كركون/تمنٌات التمرٌض

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

483
508
478
503
428

جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة كركون/االدارة وااللتصاد
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
جامعة كركون/التربٌة  /الحوٌجة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات

جامعة كركون/االدارة وااللتصاد
جامعة كركون/التربٌة  /الحوٌجة
جامعة كركون/االدارة وااللتصاد
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة /المانون
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون

2093
2094
2095
2096

2098
2099
2100
2101
2102

2104
2105
2106
2107
2108
2109

201612332020
201612334136
201612334147
201612334156

201612334208
201612339009
201612340078
201612340090
201612341014

201612344096
201612345031
201612345034
201612345081
201612346041
201612346044

سارا خلٌل صابر دمحم
سوز دمحم عبد هللا خورشٌد
سوما فٌصل غازي ستار
شادان نجم حمه الو وهاب

هٌدى ئامانج فتاح لادر
تابان سلٌم دمحم علً
تافكه رفٌك رشٌد سعد هللا
سوما دلٌر لطٌف انجه
مرٌم صابر نوري جبار
نٌكار حبٌب اسعد على

 201612348012 2110رٌمه خالد احمد خضر
2111
2112
2113
2114

2119
2120
2121
2122
2123

201612348026
201612349026
201612349029
201612351005

201612363008
201612365008
201612395014
201612395044
201612395051

سه ٌران لممان علً أسعد
اٌمان ابراهٌم باٌز محمود
االء عبد المادر طٌفور صالح
براء صالح عبد المادر لاسم
جنان صباح ناصح اسكندر
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163

الرقم االمتحاني
201612395094
201612395097
201612395186
201612398027
201612401002
201612401010
201621002075
201621003058
201621004082
201621006055
201621007025
201621009036
201621009129
201621015005
201621015032
201621015053
201621022062
201621061198
201621061208
201621062087
201621067009
201621070003
201621073045
201621203011
201621205019
201621224023
201621306029
201621306043
201621311040
201621313036
201621313057
201622106046
201622110030
201622114029
201622124023
201622130024
201622138009
201622141012
201622141034
201622141044

اسم الطالب
زٌنب دمحم داود سعٌد
سارا غازي لاسم محمود
نورجان ٌالجٌن دمحم طاهر
سزان علً عبد الواحد عباس
اٌمان عز الدٌن جاسم مراد
منى دمحم اصغر حسٌن
دمحم صالح حمٌد خضر
نعمان عبد الهادي احمد خلف
ٌونس شكر مجٌد دمحم
علً رشٌد كاظم حسن
حمد علً دمحم عبطان
سامر زٌد سالب حمد
ٌوسف دمحم امٌن عباس
احمد سعد حسن جاسم
علً حسٌن دمحم عواد
ٌاسر احمد سلطان حسٌن
هوكر فتح هللا علً حمود
مٌسر عبد الستار جابر سهو
ولٌد صفر جوهر عبد هللا
ٌوسف نزهان اسماعٌل خضٌر
احمد جمال عبد داٌس
أحمد فرحان دحام فرحان
ضٌاء دمحم عٌفان خلٌفة
حسٌن طه حسٌن عثمان
موفك دمحم عبد هللا نوفان
ٌوسف دمحم محمود حسون
سٌروان طالب طاهر رضا
دمحم آزاد سعٌد إسماعٌل
سٌروان فرهاد اكبر دمحم
دمحم أمٌن أحمد رشٌد
هه لو مولود امٌن صادق
شٌماء حردان نصٌف حسن
ورلاء علً دحام هزٌم
ندى احمد عبد هللا سلٌم
كوزٌن فتح هللا عبد هللا شفٌك
نور انور دمحم احمد
افان سٌامن غرٌب ابراهٌم
اٌناس عادل دمحم احمد
فاطمة برهان صابر صالح
نور دمحم احمد دمحم

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم

الفرع الجنس المجموع
 589جامعة تكرٌت/الهندسة
علمً انثى
 545جامعة الموصل/العلوم
علمً انثى
 540جامعة كركون/العلوم
علمً انثى
علمً انثى  612.8جامعة الموصل/الهندسة
 529جامعة تكرٌت/العلوم
علمً انثى
 377الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/كركون
علمً انثى
 458جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 468جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 422جامعة الموصل/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 457جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 499جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 560جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 497جامعة كركون/اآلداب
ادبً ذكر
 460جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 513جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 496جامعة بغداد/األعالم
ادبً ذكر
 432جامعة الموصل/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 530جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 422جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 422جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 527جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 495جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 471جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 562جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 462جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 561جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 436جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة /المانون
ادبً ذكر
 485جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 425جامعة تكرٌت/العلوم االسالمٌة
ادبً ذكر
 449جامعة كركون/التربٌة  /الحوٌجة
ادبً ذكر
 420جامعة الموصل/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 560جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
ادبً انثى
 500جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 425جامعة الموصل/التربٌة األساسٌة
ادبً انثى
 423جامعة الموصل/التربٌة األساسٌة
ادبً انثى
 509جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
ادبً انثى
 424جامعة الموصل/اآلداب
ادبً انثى
 437جامعة الموصل/التربٌة األساسٌة
ادبً انثى
 576جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
ادبً انثى
 555جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة /المانون
ادبً انثى

صفحة  56من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة كركون/العلوم
جامعة كركون/العلوم
جامعة كركون/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة كركون/العلوم
جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة /المانون
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كركون/اآلداب
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة /المانون
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كركون/االدارة وااللتصاد
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة /المانون
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة االنبار/االدارة وااللتصاد
جامعة الموصل/التربٌة األساسٌة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كركون/اآلداب
جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
جامعة الموصل/اآلداب/المكتبات والمعلومات
جامعة كركون/اآلداب
جامعة كركون/اآلداب
جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كركون/التربٌة  /الحوٌجة
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة كركون/اآلداب
جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة /المانون
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة /المانون
جامعة كركون/االدارة وااللتصاد

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203

الرقم االمتحاني
201622149019
201622155004
201622155010
201622157008
201622163007
201622164029
201622165022
201622167023
201622168019
201622170074
201622334034
201622334047
201622335052
201622337005
201622337009
201622337023
201622341004
201622349004
201622349011
201622366003
211511007038
211511029065
211511038085
211511070006
211511079005
211511231011
211512138042
211512139056
211521007015
211521008053
211521010033
211521019003
211521023047
211521025014
211521054068
211521081060
211521225023
211521236019
211521254010
211522095021

اسم الطالب
جنان وهبً كرٌم توفٌك
زٌنة اسعد رحمان حسن
مهاد روكان احمد محمود
دٌانا زٌن العابدٌن عسكر صفر
روٌدة محمود خلف حمد
خدٌجة خالد رشٌد خلٌل
نهى حماد خلٌفه حمد
شمس بسام عبد الجبار عبود
سهاد عبد احمد ظاهر
هبه رؤوف دمحم حمود
سوزان فرهاد علً غرٌب
شٌماء ستار دمحم امٌن
هه وار جعفر صادق حسٌن
تارا عبد الكرٌم احمد دمحم علً
دٌمان شامل خورشٌد رشٌد
وفاء صباح حمٌد كرٌم
اسراء ابراهٌم دمحم عزة
حنان سوران عمر رشٌد
شادي رسول أحمد رسول
ساره لممان سعٌد شرٌف
رسول عبد الكرٌم عبد الجبار سلمان
ناطك دمحم حسٌن عباس
دمحم عبٌد حسٌن عباس
احمد سامً فرحان ابراهٌم
اسامه ثامر نصر هللا كرٌم
عبد هللا احمد ٌوسف علً
جمانه خالد عبد هللا شلبه
زهراء صالح مهدي امٌن
حسٌن وادي سلمان حسٌن
كرار خلٌل عبد ناموس
عبد السالم رشٌد عبد هللا رشٌد
حسن كمال فلٌح حسن
علً رباح محمود ابراهٌم
عباس فاضل عباس علوان
نجم داود عبد دمحم
مصطفى ٌحٌى ٌاسٌن حسن
دمحم عامر محمود هزاع
علً حسٌن علً نجم
حٌدر عبد االمٌر دمحم عبد
فاطمه احمد فاضل عباس

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 477جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة /المانون
ادبً انثى
 514جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 484جامعة كركون/االدارة وااللتصاد
ادبً انثى
 475جامعة الموصل/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 432جامعة االنبار/اآلداب
ادبً انثى
 517جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 456الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 490جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 484جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 537جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 465جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
ادبً انثى
 464جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 477جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 423جامعة الموصل/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 482جامعة كركون/التربٌة  /الحوٌجة
ادبً انثى
 456جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 462جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 482جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 577جامعة كركون/االدارة وااللتصاد
ادبً انثى
 432جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة /المانون
ادبً انثى
 437جامعة دٌالى/الزراعة
علمً ذكر
 461جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
علمً ذكر
 392الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/بعموبة
علمً ذكر
 507جامعة دٌالى/العلوم
علمً ذكر
 437جامعة الموصل/اآلداب/المكتبات والمعلومات
علمً ذكر
 410الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
علمً ذكر
 411الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/بعموبة
علمً انثى
 663جامعة بغداد/الهندسة
علمً انثى
 435الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
ادبً ذكر
 457جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /الكوفة
ادبً ذكر
 451جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 435الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
ادبً ذكر
 446جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
ادبً ذكر
 542جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 494جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 384الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
ادبً ذكر
 421جامعة تكرٌت/اآلداب
ادبً ذكر
 395الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
ادبً ذكر
 421جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 432جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
ادبً انثى

صفحة  57من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة كركون/التربٌة  /الحوٌجة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
جامعة كركون/التربٌة  /الحوٌجة
جامعة االنبار/التربٌة  /المائم
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة االنبار/اآلداب
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة /المانون
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة /المانون
جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة /المانون
جامعة كركون/اآلداب
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة /المانون
جامعة كركون/اآلداب
جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة دٌالى/الزراعة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/بعموبة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة بغداد/اآلداب/علم النفس
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة دٌالى/الفنون الجمٌلة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
اسم الطالب
الرقم االمتحاني
ت
 211522101028 2204سارة حسن علً مطر
 211522118021 2205زكٌه أحمد حسٌن لفته
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242

211522127035
211522133054
211611001125
211611002052
211611002072
211611002109
211611004019
211611004100
211611004126
211611005020
211611005044
211611005083
211611005093
211611005117
211611005136
211611008047
211611010072
211611011011
211611011110
211611011168
211611011205
211611012074
211611013030
211611013040
211611013068
211611014025
211611014059
211611014111
211611014176
211611017007
211611018008
211611020044
211611020067
211611020085
211611020088
211611026044
211611029058

مها احمد خمٌس عوٌد
ندى علً حسن حسٌن
ٌونس سلمان صالح نعمان
حسٌن جاسم محمود علوان
حمزة عبد الجواد فاضل حاجم
صفاء محمود محٌسن خلف
اسامة اسماعٌل دمحم شكر
عدنان سعٌد حسٌن علٌوي
دمحم رباح فارس حرٌفش
احمد لادر خمٌس حسن
بالل دمحم فاضل عباس
سالم سعد كرٌم دمحم
ضٌاء سعد هادي احمد
عدنان رعد صالح حمد
علً منعم حمدي محمود
دمحم عبد الرزاق خلف شكر
عبد العزٌز ولٌد عبد العزٌز مظلوم
احمد ابراهٌم فرحان عناد
عبد الملن ممداد خمٌس زٌدان
دمحم جاسم دمحم سلٌمان
دمحم نور فالح حسن حسٌن
دمحم خٌون مطلن خلٌف
اٌمن عادل علٌوي ناصر
حسٌن عدنان دمحم اسود
عبد هللا محمود حسٌن علو
اسعد شاكر محمود علهم
خضٌر عبد الكرٌم خضٌر كاظم
علً عبد الخالك مجٌد محمود
مصطفى فؤاد حسن نعمان
أحمد حسن متعب مجٌد
حٌدر عامر عبد علً ٌوسف
عبد المؤمن ممداد عبد هللا احمد
عمر حمزة دمحم مصطفى
دمحم ولٌد ٌوسف حمادة
مصطفى إبراهٌم احمد عبد المادر
علً ٌاسٌن محمود حسٌن
عمار حسن عبد علً حبٌب

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
435
ادبً انثى
ادبً

انثى

381

ادبً
ادبً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

427
373
480
539
511
500
529
392
440
555
424
522
512
657
628
473
664
536
529
513
391
656
622
521
622
534
630
506
487
508
544
494
562
544
613
568
532

لسم الحاسبة االلكترونٌة

القبول القديم
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً فنون /كركون/تمنٌات صناعة
المالبس
جامعة الحمدانٌة/االدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
الجامعة العرالٌة/االعالم
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة دٌالى/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/بعموبة
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
جامعة الكرخ للعلوم/التحسس النائً والجٌوفٌزٌاء
جامعة الموصل/االثار
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة دٌالى/العلوم
جامعة كركون/الهندسة
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الموصل/هندسة النفط والتعدٌن
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/بابل
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/نٌنوى
جامعة كربالء/التمرٌض
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
الجامعة العرالٌة/الهندسة
جامعة الموصل/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة بغداد/العلوم
جامعة دٌالى/الطب البٌطري
جامعة بغداد/العلوم
جامعة دٌالى/العلوم
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة التكنولوجٌة/علوم الحاسوب

صفحة  58من 135

القبول الجديد
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة دٌالى/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
جامعة دٌالى/الزراعة
جامعة دٌالى/العلوم
جامعة دٌالى/الفنون الجمٌلة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة دٌالى/العلوم
جامعة دٌالى/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/بعموبة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة دٌالى/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة دٌالى/الطب البٌطري
جامعة دٌالى/العلوم
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة دٌالى/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
جامعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت/معلوماتٌة االعمال
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة دٌالى/العلوم

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256

الرقم االمتحاني
211611031001
211611031018
211611031051
211611031058
211611033006
211611033069
211611033114
211611033167
211611037005
211611039002
211611039029
211611050023
211611052001
211611052037

اسم الطالب
احسان سعٌد اسمٌر كشكول
داود سلمان مراد بالً
مصطفى احمد محمود حسن
ٌاسر ٌعموب ٌوسف عبد المجٌد
ابراهٌم غازي فٌصل ٌاسٌن
سلٌمان عبد هللا حسٌن ٌوسف
علً عبد هللا حسٌن ٌوسف
محمود وفً الدٌن محمود عٌسى
اسماعٌل فاضل صالح سلمان
احمد زٌد جمٌل دمحم
عبد الفتاح عباس احمد حلبز
مرتضى نصر جواد حبٌب
ابراهٌم منذر نعمان ابراهٌم
علً حسٌن علً رشٌد

 211611052046 2257عمر كرٌم كاظم عطٌه
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281

211611054061
211611054087
211611054093
211611054104
211611054105
211611058002
211611062010
211611062021
211611062048
211611065063
211611065085
211611070021
211611070028
211611079016
211611080009
211611080016
211611081051
211611085093
211611202005
211611206001
211611212013
211611217015
211611217019
211611225021

عالء عبد حسٌن خمٌس
دمحم سعدون حمٌد احمد
مصطفى طالب جدوع خضٌر
ٌاسٌن طه خلف خلٌل
ٌاسٌن عاشور طعمه هندي
احمد ادرٌس احمد عبد الرحمن
بهاء صفاء حسن حسون
عباس عدنان عبد هللا دمحم
فؤاد سالم عالوي جسام
كرٌم تحسٌن كرٌم عسل
مرتضى ثاٌر دروٌش عبد هللا
علً تركً هالل كاظم
دمحم علوان كتاب درب
عمر ولهان كامل عباس
جعفر دمحم عبد الرضا حسٌن
سٌف علً سعدون ابراهٌم
ٌوسف جبار عبد الستار دمحم
عمر كاطع دمحم حلٌو
حٌدر عامر صابر حسن
أحمد أٌاد علً دمحم
عمر ناظم لفته علً
لاسم سلطان حسٌن علٌوي
مصطفى احمد سلمان علٌان
درٌد خطاب ٌاسٌن سعٌد

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 484جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
علمً ذكر
 474الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
علمً ذكر
 529جامعة بغداد/العلوم
علمً ذكر
 632الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
علمً ذكر
 662جامعة كركون/الهندسة
علمً ذكر
 500جامعة كركون/الطب البٌطري
علمً ذكر
 477جامعة الحمدانٌة/التربٌة
علمً ذكر
 414الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
علمً ذكر
 662جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
علمً ذكر
 494جامعة دٌالى/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
علمً ذكر
 666جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
علمً ذكر
 462جامعة دٌالى/الزراعة
علمً ذكر
 473جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
علمً ذكر
 502جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
علمً ذكر
علمً

ذكر

670

الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة  /بغداد

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

610
462
522
622
672
527
539
554
543
638
481
542
453
634
459
608
481
432
412
666
535
459
500
393

جامعة الموصل/الهندسة
جامعة االنبار/التربٌة  /المائم
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة الموصل/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة  /بغداد
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة الموصل/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة الموصل/العلوم
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التكنولوجٌة/الهندسة الكهربائٌة
جامعة دٌالى/العلوم االسالمٌة
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة الموصل/العلوم
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة البصرة/علوم البحار
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/بعموبة

صفحة  59من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة بغداد/الزراعة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/كركون
جامعة بغداد/التمرٌض
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة تكرٌت/هندسة النفط والمعادن
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة المسم الطبً  /كركون/تمنٌات
التحلٌالت المرضٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة دٌالى/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة تكرٌت/الصٌدلة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة دٌالى/الطب البٌطري
جامعة دٌالى/العلوم
جامعة دٌالى/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة دٌالى/االدارة وااللتصاد
جامعة دٌالى/العلوم
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة دٌالى/الطب البٌطري
جامعة كركون/الزراعة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/بعموبة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288

الرقم االمتحاني
211611226024
211611244010
211611245016
211611256018
211611260002
211611272024
211611278002

اسم الطالب
عبد هللا نهاد احمد زٌدان
عالء رعد خلٌل اسماعٌل
دمحم عبد الرحمن احمد عصمان
عباس علً مهدي جمٌل
جعفر عمٌل هادي حسٌن
هانً ثاٌر لطٌف دمحم
اسامه صالح دمحم عبد هللا

 211612016002 2289اسراء رفعت عبد الرحٌم كاظم
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319

211612046001
211612090014
211612090033
211612090076
211612091029
211612092052
211612092087
211612093034
211612094075
211612095002
211612095042
211612098049
211612099028
211612099054
211612103001
211612103066
211612110089
211612113034
211612113040
211612121018
211612121024
211612121040
211612121064
211612125040
211612131007
211612133022
211612133024
211612135011
211612135018
211612135031

احالم فٌصل عباس حسن
اسراء عامر حسب هللا عبد الرحمن
دعاء عباس دمحم جامل
عذراء علً دمحم غنً
بلمٌس خٌري شاكر نوري
رنا نذٌر علً دمحم
سحر ٌاسٌن رشٌد علً
ظفر حمدي خلف خماس
مجده طه سدره عزٌز
اسراء علً دمحم كاظم
ضحى هزبر دمحم خلٌل
شهد علً صالح ٌوسف
زٌنب جمال صالح دمحم
مٌس سعد احمد ٌاسٌن
أشواق غسان شهاب احمد
مرٌم محمود دمحم هنً
هدى دمحم عبد الرحمن خلف
مٌاسة مكً احمد ابراهٌم
هدٌر سالم كرٌم رضا
حنٌن جابر عطٌوس مراد
رجاء حسن علً مانع
شهد رشٌد مبارن خضٌر
هاجر حسٌن علً ٌاسٌن
نغم راشد حمٌد علٌوي
زهراء رشٌد محمود مهدي
مٌدٌا هادي علوان حسٌن
نور صالح مهدي علوان
اشتً محمود حسن دمحم
االء نهاد ابراهٌم لنبر
اٌه ولٌد حمٌد خلٌفه

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
422
علمً ذكر
638
علمً ذكر
667
علمً ذكر
636
علمً ذكر
667
علمً ذكر
388
علمً ذكر
408
علمً ذكر

القبول القديم

لسم الحاسبة االلكترونٌة

جامعة دٌالى/الفنون الجمٌلة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة تكرٌت/هندسة النفط والمعادن
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة دٌالى/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/بعموبة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/بعموبة

القبول الجديد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/بعموبة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة تكرٌت/هندسة النفط والمعادن
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/كركون

علمً

انثى

668

جامعة دٌالى/الهندسة

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /الكوفة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

665
666
665
459
588
617
526
615
518
658
520
541
521
503
660
593
568
546
634
543
469
633
663
459
567
656
668
580
642
655

جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
جامعة الموصل/هندسة النفط والتعدٌن
جامعة بغداد/التمرٌض
جامعة الموصل/العلوم السٌاسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة بغداد/العلوم للبنات /الحاسوب
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة كركون/الهندسة
جامعة دٌالى/العلوم
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
جامعة النهرٌن/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة نٌنوى/هندسة االلكترونٌات
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة بغداد/العلوم
جامعة دٌالى/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة كركون/الهندسة
جامعة دٌالى/الزراعة
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة دٌالى/العلوم
جامعة نٌنوى/هندسة االلكترونٌات
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة االتصاالت
جامعة الموصل/الهندسة

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة دٌالى/العلوم
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الكهرومٌكانٌن
جامعة دٌالى/العلوم
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة دٌالى/العلوم
جامعة دٌالى/العلوم
جامعة دٌالى/الهندسة
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة دٌالى/العلوم
جامعة دٌالى/العلوم االسالمٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة الموصل/هندسة النفط والتعدٌن
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة دٌالى/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة دٌالى/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة بغداد/الهندسة
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
اسم الطالب

 211612135066 2320رنٌن اكرم شاكر شكر
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337

211612135124
211612135138
211612135167
211612136057
211612137039
211612137040
211612137049
211612138042
211612138087
211612139099
211612139106
211612139130
211612140002
211612140019
211612140068
211612140070
211612140145

فاطمه موسى جعفر تمر
مالن مصطفى عوده حمود
هند حسٌن شاكر علوان
طٌبه سعٌد حمٌد دمحم
دالٌا زحام جلٌل حسن
دعاء شكر محمود غاٌب
رغد ماجد حاتم حمد
دموع عبد المنعم عبد هللا رشٌد
سهاد صالح علً صالح
سمٌه دمحم وادي عاصً
شٌماء عباس علً حسٌن
فرح عالء الدٌن مجٌد عبٌد
أستبرق علً حسٌن عبد
اسماء منعم نعمان فاضل
ذكرى طوفان مزهر حسن
رحاب ناصر عبد الرزاق كرٌم
فاطمه عبد المحسن علً محمود

 211612140152 2338مئاب ثائر خضٌر احمد
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357

211612140157
211612140177
211612141003
211612141022
211612141052
211612141056
211612142012
211612143039
211612143079
211612143102
211612143132
211612145032
211612145062
211612146048
211612147007
211612148015
211612153011
211612153021
211612156071

مرٌم علً صالح نعمان
نورهان سالم حسون مهدي
أمٌمة سالم حسن هاشم
زهراء رعد سامً مجٌد
نور سعد إبراهٌم خلف
هاجر سمٌر مطشر رشٌد
رشا فالح حمٌد شكور
حوراء علً جلٌل اسماعٌل
سبأ عبد السالم كرٌم حسٌن
عال خالص علً حسن
نور الهدى اركان عدنان دمحم
حوراء علً عبد دمحم
زٌنب دمحم ردام دمحم جواد
منار سعد عبد رسول كامل
حنٌن صبري لطٌف ضمد
سجى كاظم خلف كاظم
رسل عبد الحكٌم عٌدان فرحان
عروبه جبار نعمه حمادي
ورود ٌاسٌن محمود حسٌن

الفرع الجنس المجموع

القبول القديم

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد

علمً

انثى

668

جامعة الموصل/هندسة النفط والتعدٌن

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /الكوفة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

565
541
602
658
554
540
683
537
668
659
494
598
446
666
665
522
665

جامعة دٌالى/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة النهرٌن/الهندسة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة المستنصرٌة/طب االسنان
جامعة كركون/العلوم
جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
جامعة البصرة/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة تكرٌت/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم

علمً

انثى

670

الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة  /بغداد

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

666
426
521
534
545
564
645
451
562
644
591
638
658
657
631
683
542
655
544

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
جامعة دٌالى/الفنون الجمٌلة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة سامراء/العلوم التطبٌمٌة
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة البصرة/الهندسة
جامعة دٌالى/العلوم
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة اللٌزر وااللكترونٌات البصرٌة
جامعة كركون/الهندسة
جامعة كركون/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
الجامعة المستنصرٌة/طب االسنان
الجامعة التكنولوجٌة/علوم الحاسوب
جامعة سامراء/العلوم التطبٌمٌة
جامعة بغداد/العلوم

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة دٌالى/العلوم
جامعة دٌالى/العلوم
جامعة بغداد/الصٌدلة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة دٌالى/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة المسم الطبً  /كركون/تمنٌات
التحلٌالت المرضٌة
جامعة الموصل/هندسة النفط والتعدٌن
جامعة دٌالى/الزراعة
جامعة دٌالى/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
جامعة دٌالى/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة دٌالى/العلوم
جامعة دٌالى/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة دٌالى/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة بغداد/الصٌدلة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397

الرقم االمتحاني
211612170028
211612171030
211612173010
211612174016
211612211014
211612217011
211612229004
211621001023
211621007015
211621007016
211621008013
211621008014
211621008023
211621008026
211621008041
211621010041
211621014043
211621015007
211621015015
211621021003
211621023068
211621023080
211621024009
211621025002
211621025026
211621028004
211621028005
211621028016
211621029007
211621029009
211621030022
211621030037
211621033053
211621033057
211621037001
211621038010
211621038024
211621038033
211621038041
211621038099

اسم الطالب
عذراء اكرام مصطفى دمحم
وسن ماجد عادل احمد
سارة ضاري فٌصل محرب
شٌماء تركً غازي كحٌط
مرٌم صافً ناٌف عبد
نجالء علً أسماعٌل سلمان
بسمه خلٌل احمد باوي
حٌدر حمود جعفر محمود
عباس رائد حسٌن علً
عباس منعم عواد سوعان
حمزة مزهر عبد مهٌدي
حمزة نعمان عطٌه موسى
ضٌاء صكبان جواد نصٌف
عثمان عبد الوهاب احمد لصاب
ماهر محمود علوان مخٌبر
دمحم أحمد محمود علً
دمحم عبد الجبار مصطفى علوان
سٌف حسن هادي حسٌن
علً دمحم عبد الرضا حسٌن
بكر عادل توماز علً
مروان احمد دمحم مخلف
ٌحٌى عبد المحسن سلطان ٌحٌى
سجاد عمار عباس عسل
حسن دمحم علً خلٌفة صالح
مصطفى جاسم دمحم هادي
جعفر حمٌد دمحم عباس
حٌدر صالح مهدي شالكه
مصطفى سعٌد علً منصور
عبود ابراهٌم عبود عباس
علً اٌاد حسن علً
علً حسٌن ابراهٌم عنكوش
دمحم عبد الفتاح سعٌد نجم
دمحم نوري عبد هللا كرٌم
مهند دمحم خضٌر ابراهٌم
احمد ثائر علً حسٌن
احمد عطوان محٌسن هلٌل
بارق ردام علً زٌدان
حسن هادي دمحم حسـن
حٌدر مجبل متعب صالح
عمر كنعان اسماعٌل دمحم

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
608
علمً انثى
612
علمً انثى
661
علمً انثى
506
علمً انثى
536
علمً انثى
531
علمً انثى
547
علمً انثى
443
ادبً ذكر
517
ادبً ذكر
396
ادبً ذكر
430
ادبً ذكر
427
ادبً ذكر
519
ادبً ذكر
455
ادبً ذكر
422
ادبً ذكر
447
ادبً ذكر
538
ادبً ذكر
503
ادبً ذكر
522
ادبً ذكر
446
ادبً ذكر
489
ادبً ذكر
524
ادبً ذكر
488
ادبً ذكر
438
ادبً ذكر
446
ادبً ذكر
463
ادبً ذكر
481
ادبً ذكر
481
ادبً ذكر
511
ادبً ذكر
581
ادبً ذكر
509
ادبً ذكر
607
ادبً ذكر
442
ادبً ذكر
413
ادبً ذكر
520
ادبً ذكر
475
ادبً ذكر
468
ادبً ذكر
477
ادبً ذكر
440
ادبً ذكر
524
ادبً ذكر

القبول القديم
جامعة الموصل/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة كربالء/الهندسة
جامعة دٌالى/العلوم
جامعة بغداد/العلوم
جامعة الموصل/العلوم
جامعة بغداد/العلوم
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة دٌالى/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
جامعة الحمدانٌة/االدارة وااللتصاد
جامعة دٌالى/االدارة وااللتصاد
جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة دٌالى/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
الجامعة العرالٌة/االدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة بغداد/األعالم
جامعة دٌالى/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة دٌالى/الفنون الجمٌلة
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/الفلسفة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
جامعة دٌالى/االدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/اللغات
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
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لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة دٌالى/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة دٌالى/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة دٌالى/العلوم االسالمٌة
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة بغداد/األعالم
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة االنبار/التربٌة  /المائم
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة دٌالى/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة كركون/التربٌة  /الحوٌجة
جامعة دٌالى/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437

الرقم االمتحاني
211621043014
211621045006
211621052033
211621054063
211621056014
211621056023
211621062023
211621062054
211621063028
211621065015
211621067025
211621067032
211621076088
211621076096
211621076103
211621076120
211621077061
211621080004
211621080025
211621081034
211621083010
211621201001
211621201008
211621203010
211621212005
211621213007
211621217012
211621225033
211621229036
211621229039
211621230004
211621230012
211621233012
211621233017
211621234013
211621236011
211621237004
211621237005
211621240002
211621251023

اسم الطالب
عمر ٌاس كاظم عبد هللا
مصطفى مهند فالح لدوري
دمحم حسن احمد ٌوسف
ممدام غضنفر علً خلف
علً حسٌن نصٌف جاسم
دمحم عبد االمٌر عباس مهدي
حسان مؤٌد ٌاسٌن علً
مصطفى جاسم علً خمٌس
عبد المهٌمن لصً عبد الرزاق حسٌن
بكر حازم حسن ابراهٌم
دمحم جاسم عباس حمٌد
مصطفى مطر فدعم جدوع
دمحم برهان علً دمحم حسٌن
دمحم فائك إسماعٌل إبراهٌم
محمود فائك إسماعٌل إبراهٌم
ٌعموب ٌوسف موسى عطٌة
عبد هللا حازم سلمان عبد هللا
بالل دمحم جٌاد خلف
ولٌد خالد جمعة صالح
عمر مازن زٌد سلمان
علً ابراهٌم خضٌر عباس
احمد جامل محمود علوان
طه نهاد أحمد زٌدان
رسول عباس فاضل علوان
حسٌن اكرم ثابت عزٌز
عمر عباس حسن سلمان
مصطفى عدنان كامل خلف
معاذ طالب كرٌم كاظم
دمحم حسٌن حمد لران
مهدي خالص امٌن صالح
حسٌن سعد احمد عٌدان
مالن جاسم عصمان سفر
عمر حسن جاسم عواد
مهند ابراهٌم محٌسن سعٌد
لاسم كامل جاسم حسن
سٌف عبد العزٌز طه ٌاسٌن
اكرم شالل كرٌم جسام
خالد نصر المً جمعة
احمد عدنان ازرن علوان
دمحم ابراهٌم احمد ابراهٌم

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 436الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
ادبً ذكر
 453جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 455جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
ادبً ذكر
 436جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 474الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
ادبً ذكر
 490جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 541جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 548جامعة دٌالى/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
ادبً ذكر
 511جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 538جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 403الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
ادبً ذكر
 461الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 566جامعة كركون/اآلداب
ادبً ذكر
 495الجامعة المستنصرٌة/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
ادبً ذكر
 501الجامعة العرالٌة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 506الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
ادبً ذكر
 464جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 473الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 485جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 512الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 463الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 475الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 437الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
ادبً ذكر
 454جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 471جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 459جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 401الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
ادبً ذكر
 442جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 475جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 459جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 509جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 430جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 448جامعة دٌالى/الفنون الجمٌلة
ادبً ذكر
 442جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 446جامعة دٌالى/الفنون الجمٌلة
ادبً ذكر
 433جامعة تكرٌت/اآلداب
ادبً ذكر
 505جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 468الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 542جامعة دٌالى/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
ادبً ذكر
 487جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر

صفحة  63من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
الجامعة العرالٌة/االعالم
جامعة دٌالى/العلوم االسالمٌة
جامعة الحمدانٌة/االدارة وااللتصاد
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة دٌالى/االدارة وااللتصاد
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كركون/التربٌة األساسٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477

الرقم االمتحاني
211621254001
211621262014
211621264002
211621270043
211621272017
211621273036
211621274014
211622090014
211622090039
211622092057
211622093034
211622097008
211622099031
211622100024
211622107002
211622109004
211622110030
211622112031
211622113034
211622120001
211622120009
211622124017
211622125010
211622126011
211622127016
211622127018
211622128002
211622131004
211622133031
211622134021
211622140007
211622140027
211622140038
211622141006
211622145017
211622145043
211622145071
211622146015
211622147021
211622154002

اسم الطالب
أمٌر سلمان كاظم علوان
عبد الكرٌم عدنان عبد هللا حمادي
احمد علً تركً دمحم
دمحم عادل صالح الدٌن عزٌز
جاسم هٌالن كامل عباس
كاظم مصحب كاظم خلٌل
اٌمن اسماعٌل ابراهٌم حسٌن
حنٌن هشام عبد الكرٌم خلٌل
صفاء جمال عبد المحسن ابراهٌم
مهجه عامر عبد االمٌر شهاب
هدٌل هادي وهٌب حسٌن
االء سالم حمادي غرٌب
شٌماء علً اسماعٌل دمحم
زٌنب طالب عطا هللا ربٌع
آٌه عباس صالح مهدي
الهام ٌشار خمٌس صالح
سارة سرمد اكرم خطاب
فاطمة حسٌن توفٌك كاظم
منار ماجد خضٌر عباس
احالم نوري حسٌن كاظم
شهد حمٌد سلمان دمحم
سماء سعد دمحم ٌاسٌن
دعاء حكٌم ابراهٌم دراغ
شهد فٌصل حسن خمٌس
رسل سالم عباس فارس
رفل سالم عباس فارس
اسراء لاسم احمد شهاب
اٌناس جاسم دمحم ابراهٌم
زٌنب نصرت حمٌد دمحم
زٌنب داود سلمان روضان
اٌات مازن خلٌل ابراهٌم
زٌنب حسٌن شمخً كاظم
شهد احمد اسماعٌل دمبوس
آسٌا معن جمٌل إبراهٌم
رسل خلٌل اسماعٌل مهدي
سندس باسم دمحم توفٌك
هدى علً حسٌن جاسم
رؤى عبد الرضا عباس احمد
سوزان غازي وهٌب خلف
آٌة فاروق خلف عباس

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 428جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
ادبً ذكر
 459الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 452جامعة دٌالى/الفنون الجمٌلة
ادبً ذكر
 436جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 473جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 439جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 453جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 420الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
ادبً انثى
 512جامعة دٌالى/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
ادبً انثى
 429الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
ادبً انثى
 438جامعة الكوفة/اآلداب
ادبً انثى
 441جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة/العلوم التربوٌة والنفسٌة
ادبً انثى
 547جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 548جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 441الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات/رٌاض االطفال والتربٌة الخاصة
ادبً انثى
 422جامعة الموصل/الفنون الجمٌلة
ادبً انثى
 486جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 457جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 484جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 425الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
ادبً انثى
 426جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 506جامعة بغداد/اآلداب
ادبً انثى
 432جامعة الكوفة/اآلداب/الفلسفة
ادبً انثى
 431جامعة الحمدانٌة/التربٌة
ادبً انثى
 568جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 576جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 441جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 441جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 460جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
ادبً انثى
 434الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات/رٌاض االطفال والتربٌة الخاصة
ادبً انثى
 466جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 424جامعة تكرٌت/اآلداب
ادبً انثى
 380الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/نٌنوى
ادبً انثى
 426جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
ادبً انثى
 446جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
ادبً انثى
 478جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 483جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 535جامعة دٌالى/االدارة وااللتصاد
ادبً انثى
 476جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 475جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى

صفحة  64من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة تكرٌت/العلوم االسالمٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة دٌالى/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كركون/التربٌة  /الحوٌجة
جامعة كركون/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة دٌالى/العلوم االسالمٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة االنبار/التربٌة  /المائم
جامعة دٌالى/العلوم االسالمٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
جامعة دٌالى/الفنون الجمٌلة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة دٌالى/العلوم االسالمٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517

الرقم االمتحاني
211622154004
211622155031
211622155077
211622155110
211622159004
211622159025
211622160022
211622164024
211622165021
211622168011
211622203002
211622205005
211622205011
211622226021
211622227002
211622227005
211622240003
211622246013
211622291038
211622401017
221511005035
221511006048
221511020128
221511021012
221511029104
221511037115
221511233023
221511310085
221512100156
221521021014
221521037076
221521048018
221521055010
221521062022
221521204027
221521208015
221521227001
221522126018
221611001027
221611001060

اسم الطالب
اسراء عبد الغفور دمحم عباس
دنٌا ثابت عباس خسبان
عبٌر حسٌن طاهر جاسم
نهى احمد هادي حسٌن
بتول علً حسٌن علً
نور عبد هللا حسٌن علً
فاطمه ٌحٌى علً جابر
مرٌم باسم جاسم احمد
منى مازن فائك هذال
شهد ثاٌر جاسم دمحم
اٌناس سلمان ابراهٌم محمود
خلود سلٌمان حمد سلٌمان
مالن شكر مهدي صالح
زهراء علً حسٌن عبد
اغادٌر هاشم دمحم كاظم
سارة محمود زمان حبٌب
استبرق ابراهٌم سلمان بدع
نور عباس فاضل علً
هاجر صباح خلٌفه جسام
شهد ثائر لطٌف دمحم
سجاد سعدي علً سلمان
عمار طارق محًٌ سالم
كرار حسٌن نصٌف حسٌن
احمد رحٌم عبد عودة
علً عمٌل فالح فشاخ
ٌعموب محٌبس ناٌف عرٌان
مرتضى عوده دمحم بنٌان
دمحم شاطر داحس غرٌب
نورهان عبد الحسٌن خلٌفه حنون
حسٌن كاظم حمود عناد
منتظر حٌدر غازي جعفر
حسٌن عٌدان غلٌون عاٌد
احمد صالح شالكه سلطان
حسن حسٌن ٌونس تمر
عباس رٌاض كرٌم عباس
لفته كاطع زغٌر غالً
ابراهٌم حسن نعمه حسن
سجى علً سعٌد عذٌب
ادم دمحم عبد الحسٌن عٌدي
حسٌن اسماعٌل حسن كبان

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 439الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات/رٌاض االطفال والتربٌة الخاصة
ادبً انثى
 445جامعة دٌالى/الفنون الجمٌلة
ادبً انثى
 472جامعة بغداد/التربٌة للبنات /رٌاض االطفال
ادبً انثى
 454الجامعة العرالٌة/االعالم
ادبً انثى
 484جامعة بغداد/اآلداب/علم النفس
ادبً انثى
 436جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 434الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة الفنون التطبٌمٌة
ادبً انثى
 442جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 428الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
ادبً انثى
 491جامعة كركون/االدارة وااللتصاد
ادبً انثى
 522جامعة دٌالى/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
ادبً انثى
 504جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 517جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 545جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 556جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
ادبً انثى
 542جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
ادبً انثى
 465جامعة دٌالى/العلوم االسالمٌة
ادبً انثى
 437الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
ادبً انثى
 444جامعة واسط/اآلداب
ادبً انثى
 511جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 427جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/بابل
علمً ذكر
 512جامعة البصرة/علوم البحار
علمً ذكر
 452جامعة واسط/الزراعة
علمً ذكر
 491جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
علمً ذكر
 446جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
علمً ذكر
 427الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الناصرٌة
علمً ذكر
 435الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الناصرٌة
علمً ذكر
 455الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
علمً ذكر
 439جامعة البصرة/الزراعة
علمً انثى
 460جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
ادبً ذكر
 429جامعة ذي لار/اآلداب
ادبً ذكر
 449الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /البصرة
ادبً ذكر
 443جامعة ذي لار/االعالم
ادبً ذكر
 455جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 503الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
ادبً ذكر
 494جامعة كربالء/العلوم االسالمٌة
ادبً ذكر
 489جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 437جامعة ذي لار/التربٌة للبنات  /الشطرة
ادبً انثى
 438جامعة البصرة/الزراعة
علمً ذكر
 483جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
علمً ذكر

صفحة  65من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة دٌالى/العلوم االسالمٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/بعموبة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة دٌالى/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
جامعة دٌالى/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/الصوٌرة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الناصرٌة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة ذي لار/االدارة وااللتصاد
جامعة سومر/الزراعة
جامعة الموصل/العلوم اإلسالمٌة
جامعة تكرٌت/العلوم االسالمٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الناصرٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الناصرٌة
الجامعة العرالٌة/اآلداب/الترجمة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الناصرٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة كربالء/العلوم االسالمٌة
جامعة سومر/التربٌة االساسٌة/معلم الصفوف االولى
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة ذي لار/االعالم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الناصرٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة  /ذي لار/تمنٌات المحاسبة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529

الرقم االمتحاني
221611001102
221611001109
221611001164
221611002066
221611002137
221611002164
221611002203
221611002264
221611003070
221611003213
221611003310
221611004001

اسم الطالب
سٌف الدٌن علً حسٌن صبخة
صادق طعمة علٌوي لهو
علً عودة دمحم عباس
حسن علً عزٌز جراد
سٌف الدٌن طارق لادر طالب
علً احمد عبد اللطٌف عباس
علً هاشم موسى علً
مرتضى رضاوي جبار حسٌن
حسن هادي عبد الحسٌن صعٌع
علً حمٌد عبد االمٌر راضً
دمحم محسن مونس شهاب
اباذر عمار جبار حسن

 221611004063 2530علً حسٌن جحٌل شالكة
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537

221611004112
221611005010
221611006006
221611006070
221611006087
221611006092
221611007140

منتظر داخل نعٌثل عبد الحسن
احمد كاظم عوض كوبان
احمد فاضل عباس عبد
ماجد عصٌد كمر عباس
هشام كاظم جاسم طارش
ٌاسر ذاروع مرداس سرحان
مرتضى كمال دمحم كاظم

 221611007157 2538وسام جمٌل حرٌز فٌصل
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545

221611008024
221611009038
221611009039
221611010111
221611010194
221611011001
221611011073

حسٌن عالوي عبد جبر
حسٌن مسلم ناصر بحر
حمزه راضً كاظم راضً
علً مؤٌد جاسم عبد الرضا
وسام زمان فالح سلٌمان
أكرم جاسم دمحم عبد علً
علً باسم دمحم ٌاسر

 221611013048 2546حسٌن جلٌل محً كرٌم
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554

221611013069
221611013086
221611013163
221611015067
221611016002
221611016071
221611017051
221611017075

حٌدر عامر حسونً ساجت
زٌاد موفك خضٌر حمٌدي
علً لفته عطشان عباس
علً عدنان لهمود جبر
أحمد حبٌب ٌاسر دمحم
ٌوسف كاظم صباح دمحم
خالد محسن عبد عوده
عبد هللا عبد الكرٌم عامر برٌبر

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 633الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
علمً ذكر
 487جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
علمً ذكر
 582جامعة الماسم الخضراء/التمانات االحٌائٌة
علمً ذكر
 670جامعة البصرة للنفط والغاز/هندسة النفط والغاز
علمً ذكر
 668جامعة الموصل/هندسة النفط والتعدٌن
علمً ذكر
 574جامعة ذي لار/االدارة وااللتصاد
علمً ذكر
 665جامعة كركون/الهندسة
علمً ذكر
 480جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
علمً ذكر
 484الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
علمً ذكر
 447الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة
علمً ذكر
 511جامعة ذي لار/الطب البٌطري  /الشطرة
علمً ذكر
 503الجامعة العرالٌة/االدارة وااللتصاد
علمً ذكر

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/الناصرٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة  /ذي لار/تمنٌات المحاسبة
جامعة ذي لار/العلوم
جامعة ذي لار/الهندسة
جامعة ذي لار/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة ذي لار/الهندسة
جامعة ذي لار/الزراعة واالهوار
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة  /ذي لار/تمنٌات المحاسبة
جامعة ذي لار/الزراعة واالهوار
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة ذي لار/االدارة وااللتصاد

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم الصرفة

علمً

ذكر

552

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

517
468
474
429
560
479
462

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/العمارة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن /بغداد
جامعة سومر/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الناصرٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الناصرٌة
جامعة سامراء/االثار

علمً

ذكر

513

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب جامعة المثنى/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

549
496
453
670
527
515
498

جامعة المثنى/العلوم
جامعة ذي لار/الطب البٌطري  /الشطرة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/العمارة
جامعة البصرة للنفط والغاز/هندسة النفط والغاز
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة

علمً

ذكر

506

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

461
538
575
648
477
439
568
479

جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة ذي لار/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة الماسم الخضراء/هندسة الموارد المائٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
جامعة ذي لار/الزراعة واالهوار
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/كربالء
جامعة الماسم الخضراء/هندسة الموارد المائٌة
جامعة الماسم الخضراء/علوم البٌئة

صفحة  66من 135

جامعة الكوفة/العلوم
جامعة ذي لار/الزراعة واالهوار
جامعة الفلوجة/الطب البٌطري
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الزراعً/الشطرة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط

جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة ذي لار/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الشطرة
جامعة البصرة/الهندسة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة ذي لار/االدارة وااللتصاد

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الناصرٌة
جامعة الكوفة/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الحاسوب
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة االنبار/التربٌة االساسٌة  /حدٌثة
جامعة دٌالى/الهندسة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

الرقم االمتحاني
221611017089
221611017094
221611017103
221611019015
221611020018
221611020028
221611020085

اسم الطالب
فالح حسن كاظم فهد
كاظم كشٌش عبد خلٌف
لؤي عبد الرضا عبد هللا حٌال
احمد دمحم مذبوب موٌش
انور لطٌف زاٌد رٌا
حسام عبد هللا اجٌاد اعناد
صادق طالب ضٌول جواد

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
570
علمً ذكر
500
علمً ذكر
466
علمً ذكر
529
علمً ذكر
489
علمً ذكر
445
علمً ذكر
686
علمً ذكر

القبول القديم
جامعة بابل/الهندسة  /المسٌب
جامعة سومر/التربٌة االساسٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
الجامعة العرالٌة/اآلداب
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة البصرة/الطب

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة ذي لار/الطب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
التكنلوجً/المادسٌة/تمنٌات المٌكانٌن
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة

 221611021010 2562احمد صالح ثجٌل عوده

علمً

ذكر

408

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/المسٌب

 221611021018 2563احمد غالً عوٌد جدٌة

علمً

ذكر

495

جامعة ذي لار/الطب البٌطري  /الشطرة

 221611021030 2564اسد عماد حسن علً

علمً

ذكر

510

الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاسٌة

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

433
692
474
664
536
531
482
478
582
568
482
630
477
556
447
601
423
426
465
666
418
671
520
504
494
574
472
507

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الشطرة
جامعة النهرٌن/الطب
جامعة االنبار/العلوم التطبٌمٌة  /هٌت
جامعة الموصل/هندسة النفط والتعدٌن
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
جامعة الكوفة/الفمه
جامعة واسط/اآلداب
جامعة الكوفة/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/الكوت
جامعة بابل/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/الكوت
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً فنون /النجف
جامعة تكرٌت/العلوم االسالمٌة
جامعة الموصل/هندسة النفط والتعدٌن
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/االنبار
جامعة البصرة للنفط والغاز/هندسة النفط والغاز
جامعة ذي لار/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الناصرٌة
جامعة سومر/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات

جامعة سامراء/العلوم االسالمٌة
جامعة ذي لار/الطب
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الشطرة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
جامعة سامراء/التربٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/الكوت
جامعة سومر/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/الكوت
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الناصرٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الشطرة
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة ذي لار/الهندسة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الشطرة
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة تكنلوجٌا النفط/تكنلوجٌا النفط
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
جامعة المثنى/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب

2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592

221611021035
221611021197
221611022149
221611023021
221611027069
221611027080
221611027149
221611027177
221611028148
221611029009
221611029065
221611030007
221611030037
221611030109
221611031016
221611031039
221611031108
221611031194
221611031199
221611033011
221611033066
221611033098
221611034003
221611034006
221611034022
221611034028
221611035047
221611035110

انور جبار دمحم خضٌر
مالن عبد علً حسٌن
دمحم كرٌم مطشر حمود
جعفر طارق جعفر عبد الحسٌن
رحٌم مهنه بلٌبص عبد النبً
سجاد حسٌن مطٌر علً
دمحم فاضل دمحم عوده
ٌحٌى مصطفى محٌسن جباره
علً ستار نصٌر والً
احمد رٌاض حاضر طعمه
حٌدر رحٌم موٌح مجلً
احمد خالد راضً هداد
حسٌن علً كاظم هدار
دمحم لطٌف علً جابر
ارشد لاسم خلٌل حمود
حسن علً حربً سوادي
عبد هللا رسمً شلش خوٌطر
هانً صادق كرٌم محسن
ولٌد هالل رباط مرهج
ادرٌس لطٌف دنٌن جوده
ضرغام حٌدر طالب محمود
علً عوٌد جابر دمحم
احسان صباح حسن شبوط
احمد جهٌد فالح رهٌف
حسٌن علً عبد فٌاض
حمزه عبد الكرٌم حٌدر كٌوش
حاتم سنان حسٌن مهوس
سالم اٌاد شرٌف فرحان
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
اسم الطالب

 221611035195 2593غسان علً عبد ٌاسر

القبول القديم

الفرع الجنس المجموع

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد

علمً

ذكر

598

جامعة ذي لار/العلوم

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/الناصرٌة /تمنٌات التمرٌض

مسلم دمحم نصٌف عٌسى
تحسٌن علً مظلوم حونً
حٌدر جبار عزوز حسٌن
اسعد عبد الباري حامد فزع
حسن علً حٌاوي كاولً

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

480
496
430
494
637

الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/الفلسفة
جامعة ذي لار/االدارة وااللتصاد
جامعة االنبار/التربٌة االساسٌة  /حدٌثة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور

 221611039087 2599عباس علً شرٌف ٌوسف

علمً

ذكر

589

الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة الكهربائٌة /بغداد

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

578
499
436
479
476
514
438
461

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة ذي لار/العلوم االسالمٌة
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الناصرٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الناصرٌة

علمً

ذكر

589

جامعة ذي لار/العلوم

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

585
441
485
651
434

علمً

ذكر

431

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

636
664
525
479
669
522
486
500
577
444
443
482
527
502

جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة سامراء/االثار
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/التمرٌض
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
جامعة ذي لار/الزراعة واالهوار
جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
جامعة ذي لار/االعالم
جامعة البصرة/العلوم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الناصرٌة
جامعة سومر/الزراعة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة الكوفة/العلوم

الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الناصرٌة
جامعة سامراء/التربٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/الناصرٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/كركون/تمنٌات صحة
المجتمع
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة سومر/التربٌة االساسٌة
جامعة سامراء/العلوم االسالمٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/الزراعة
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/كركون/تمنٌات صحة
المجتمع
جامعة الماسم الخضراء/هندسة الموارد المائٌة
جامعة البصرة/الزراعة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الشطرة

2594
2595
2596
2597
2598

2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607

221611035255
221611036058
221611037051
221611039024
221611039046

221611039117
221611041093
221611041113
221611041117
221611042027
221611042037
221611044004
221611049020

غفار جبار ابراهٌم بجاي
عباس فاضل عباس راضً
علً شاكر احمد زغٌر
علً عبد النبً هاشم خلف
عبد المطلب مسلم نٌروز مدهوش
كرار حٌدر عبد الرزاق عبود
حازم رزاق حسن زٌارة
عمٌل عبد العباس طالب عبد

 221611049023 2608علً كاظم مصٌجر شنتة
2609
2610
2611
2612
2613

221611049030
221611050028
221611051033
221611052023
221611053007

فرلان عباس زٌدان عطٌش
سجاد عبد الكاظم عبد هللا صٌوان
حسٌن علً جابر فرحان
مشعل علً حسون صمان
احمد مزٌد خلف نعمه

 221611053128 2614مصطفى عبد الحسن دمحم مهٌهً
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628

221611058032
221611058049
221611064014
221611064015
221611064032
221611067062
221611067091
221611067096
221611067106
221611067127
221611069053
221611073019
221611077010
221611077030

علً شرٌف عبود جابر
مصطفى وسٌم دمحم جبارة
حٌدر كاظم حسٌن علً
حٌدر دمحم رحٌم صكبان
نمر بالدي حاشوش دروٌش
صالح حسن دغماث كاظم
علً مداح رحم راشد
عماد حمٌد داٌخ علٌوي
لحطان عدنان منصور عاجل
دمحم عبد علً عبد هللا حاشوش
سجاد مزهر فارس حسن
عمٌل صباح عودة بهلول
الحسٌن احمد عٌسى لعٌوس
حسٌن دمحم محٌسن محٌل

صفحة  68من 135

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
الجامعة التكنولوجٌة/الهندسة الكهربائٌة
جامعة ذي لار/الهندسة
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة البصرة/علوم البحار
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة سومر/التربٌة االساسٌة
جامعة ذي لار/العلوم
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
جامعة ذي لار/الزراعة واالهوار
جامعة سامراء/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659

الرقم االمتحاني
221611077032
221611077109
221611077119
221611079053
221611081022
221611081039
221611082075
221611091020
221611091154
221611091161
221611091191
221611091196
221611091203
221611092044
221611093070
221611096020
221611096035
221611098024
221611098060
221611216026
221611225021
221611229004
221611229007
221611229011
221611253009
221611253035
221611261015
221611261016
221611302005
221611318007
221611318010

اسم الطالب
حٌدر رزاق ناٌف نزال
منتظر دمحم شخٌر معدي
وسام مجٌد حسٌن بعنون
مهند اٌاد حسن خضر
باسم نعٌم جحٌل هداد
حٌدر خالد جوٌد فرهود
علً هوٌدي حسٌن رحٌمة
احمد علً عبد الحسٌن بازل
كرٌم غمٌس داحس ثامر
مثنى شاهٌن ثجٌل دخٌل
مرتضى حسٌن علوان حسن
مسلم حٌدر شاكر علً
منتظر عبد الساده هالل علً
دمحم اسماعٌل سعدون شوٌعً
دمحم لاسم دمحم شٌال
حسن عكله صالح علً
زٌن العابدٌن محمود شرٌف عجٌل
حسٌن عبد الكرٌم ثجٌل مرهج
علً ماجد بالي سلمان
نجم عبد هللا فالح شمٌل
مرتضى شمخً جابر نعمان
حسٌن محٌبس حسن شبوط
سٌف حسان جخم دالل
دمحم عبد الرضا صالح بدٌوي
جواد فاٌز شهد دمحم
غزوان نعمة عطشان عبطان
دمحم علً حنٌن جبٌر
دمحم نعٌم رزاق حمٌدي
احمد مهدي موسى صبرة
زٌن العابدٌن عبد الزهرة نعناع حمٌدي
عباس كاظم عبد هللا علوان

 221612101020 2660حوراء سامً كاظم عبد الحسٌن
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667

221612103014
221612103030
221612103034
221612103054
221612103111
221612103142
221612103206

اسماء جبار حسن شفٌج
بنٌن عوده فرهود عوده
تغرٌد حمٌدي نجم حمٌدي
ذلفاء صالح مهدي صالح
زٌنب عمر مصطفى عباس
شذى كرٌم حسٌن مطشر
نور الهدى صباح سلمان حسن

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
589
علمً ذكر
568
علمً ذكر
508
علمً ذكر
435
علمً ذكر
485
علمً ذكر
516
علمً ذكر
589
علمً ذكر
663
علمً ذكر
486
علمً ذكر
505
علمً ذكر
570
علمً ذكر
505
علمً ذكر
559
علمً ذكر
473
علمً ذكر
669
علمً ذكر
491
علمً ذكر
667
علمً ذكر
696
علمً ذكر
530
علمً ذكر
414
علمً ذكر
443
علمً ذكر
481
علمً ذكر
634
علمً ذكر
577
علمً ذكر
495
علمً ذكر
523
علمً ذكر
553
علمً ذكر
560
علمً ذكر
495
علمً ذكر
445
علمً ذكر
553
علمً ذكر

القبول القديم

لسم الحاسبة االلكترونٌة

جامعة بابل/هندسة المواد
جامعة البصرة/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة سومر/االدارة وااللتصاد
جامعة كربالء/العلوم السٌاحٌة
جامعة ذي لار/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة ذي لار/الهندسة
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة البصرة/العلوم
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة البصرة/العلوم
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
جامعة الكرخ للعلوم/التحسس النائً والجٌوفٌزٌاء
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة العمارة/العمارة
جامعة الكوفة/الطب
جامعة المثنى/العلوم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن /بغداد
جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/الصحة البٌئٌة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة البصرة/الطب البٌطري
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة الكوفة/الطب البٌطري
جامعة ذي لار/الطب البٌطري  /الشطرة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الشطرة
جامعة المثنى/العلوم

القبول الجديد
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة االنتاج والمعادن
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة سامراء/العلوم االسالمٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة سومر/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة ذي لار/العلوم
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الطب الحٌاتً
جامعة سامراء/التربٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
جامعة النهرٌن/الطب
جامعة واسط/العلوم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الشطرة
جامعة سومر/الزراعة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/الكوت
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة مٌسان/التربٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة البصرة/علوم البحار
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة

علمً

انثى

578

جامعة ذي لار/التربٌة للبنات  /الشطرة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/الناصرٌة /تمنٌات التمرٌض

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

476
531
498
494
551
496
507

جامعة سومر/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/العلوم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
جامعة سومر/التربٌة االساسٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة سومر/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات

جامعة ذي لار/االثار/سوق الشٌوخ
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة بابل/علوم البنات
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة  /ذي لار/تمنٌات المحاسبة
جامعة ذي لار/العلوم
جامعة ذي لار/االدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/العلوم

صفحة  69من 135

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
2668
2669
2670
2671
2672
2673

الرقم االمتحاني
221612104014
221612104017
221612104019
221612105038
221612106015
221612106033

اسم الطالب
زهراء رعد حشف شاهر
زٌنب جاسب جمعه عداي
زٌنب رزاق داود سلمان
رانٌه ناصر حسٌن جوٌد
امل كركان نعمة ناٌف
رواء احمد سالم فلٌح

 221612109034 2674رٌام رٌاض عبد الرزاق جودة
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689

221612109051
221612109082
221612110011
221612111035
221612111041
221612113001
221612113051
221612113062
221612115033
221612120049
221612125055
221612125127
221612128054
221612129031
221612134044

سراب اسماعٌل فرهود غضبان
نور حمزه شالكة كرٌم
تبارن عدنان خلف محسن
زهراء حٌدر نعٌم رهٌف
زهراء علً عزٌز عبود
اخالص كاظم دمحم جبر
دنٌا حٌدر عبد االمٌر كاظم
رغد علً كاظم فهد
زهراء حسٌن شرشاب عذار
ساره عبد الكرٌم اروٌح جار هللا
زٌنب بدر نتٌشون جوٌد
هدى عادل خالد عبد هللا
فاطمه فارس شاهٌن برٌسم
زٌنب رحمن لهمود عوٌد
زٌنب عذاب جاسم نهٌب

 221612134049 2690سرور كرٌم علً عناٌه
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697

221612135013
221612135032
221612135115
221612136010
221612137016
221612138016
221612138057

اصالة خلف عبد كرنتً
دعاء حسٌن دمحم عبد
هبه حسن عودة مشخول
رواء سالم حسن عزٌز
زٌنب عباس فاضل كاظم
حوراء سلمان ناصر زبٌدي
هدٌر سعٌد كركان منشود

 221612139038 2698رند راضً رٌسان جالب
2699
2700
2701
2702

221612139069
221612139083
221612139094
221612140002

زٌنب ماجد جبر سعدون
ضحى لحطان عبد الكاظم فهد
فاطمة سعد عبد المنعم سعدون
ادٌان فرحان ٌوسف حاجم

 221612140023 2703مرٌم زٌاد نعٌم كرٌم

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
643
علمً انثى
626
علمً انثى
506
علمً انثى
480
علمً انثى
458
علمً انثى
536
علمً انثى

القبول القديم

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد

جامعة بابل/الهندسة
جامعة المادسٌة/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الناصرٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الناصرٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/المادسٌة/تمنٌات
التمرٌض
جامعة ذي لار/الطب البٌطري  /الشطرة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب
جامعة البصرة/الهندسة
جامعة كربالء/الهندسة/النفط والبتروكٌمٌاوٌات
جامعة ذي لار/الهندسة
جامعة ذي لار/الهندسة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
الجامعة العرالٌة/الهندسة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة ذي لار/الهندسة
جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة ذي لار/العلوم االسالمٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة ذي لار/الطب البٌطري  /الشطرة

جامعة بابل/التمرٌض
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة سومر/التربٌة االساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الدور (صالح
الدٌن)/تمنٌات التحلٌالت المرضٌة
جامعة ذي لار/االدارة وااللتصاد
جامعة ذي لار/الزراعة واالهوار
جامعة ذي لار/العلوم
جامعة ذي لار/الهندسة
جامعة ذي لار/العلوم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
جامعة ذي لار/الهندسة
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة سومر/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/الكوت
جامعة ذي لار/التمرٌض
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة ذي لار/الطب البٌطري  /الشطرة
جامعة ذي لار/العلوم
جامعة البصرة/اآلداب
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/الناصرٌة /تمنٌات التمرٌض

علمً

انثى

594

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

496
452
637
670
646
663
642
619
540
614
667
518
500
554
511

علمً

انثى

568

جامعة ذي لار/العلوم

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

661
472
640
657
555
667
511

جامعة ذي لار/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن /بغداد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/الصحة البٌئٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/الناصرٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للبنات  /الشطرة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة  /ذي لار/تمنٌات المحاسبة
جامعة ذي لار/العلوم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/الناصرٌة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة ذي لار/الهندسة
جامعة ذي لار/اآلداب

علمً

انثى

595

جامعة ذي لار/العلوم

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/الناصرٌة /تمنٌات التمرٌض

علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى

635
667
476
666

جامعة ذي لار/المانون
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
جامعة واسط/اآلداب
جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/الناصرٌة
جامعة ذي لار/الهندسة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة  /ذي لار/تمنٌات المحاسبة
جامعة ذي لار/الهندسة

علمً

انثى

607

جامعة الكوفة/الهندسة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/الناصرٌة /تمنٌات التمرٌض

صفحة  70من 135

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735

الرقم االمتحاني
221612141028
221612141043
221612141053
221612141057
221612141121
221612141143
221612141156
221612142006
221612143031
221612146062
221612147002
221612150007
221612150034
221612151057
221612153022
221612153169
221612153191
221612153256
221612154080
221612155015
221612155027
221612155029
221612156115
221612157067
221612157080
221612158028
221612158048
221612159005
221612159008
221612160042
221612160071
221612161005

اسم الطالب
بتول عزٌز كامل ثوٌنً
جٌالن جبار كامل ساهً
حوراء كاظم لطٌف علوي
رحمة هللا دمحم كرٌدي حمدان
طٌبه ٌعكوب ٌوسف جبر
مرٌم سلمان بناي عبد هللا
نور الهدى هادي جنانً حسٌن
اٌالف جبار جاسم ٌاسر
زهراء خلٌل عطٌه خفً
هدٌل رٌاض عثمان صبر
استبرق ذٌاب احمد بستان
اسراء شاكر جادر صادق
حوراء ناصر خٌر هللا عباس
فاطمه حسٌن مطر حسن
انتظار عباس عوده جعفر
عال ٌحٌى جابر عطٌه
كفاٌه ناصر ردٌنً شنٌار
وئام عبعوب شارع حسٌن
طٌبه عبد لفته حسٌن
اٌات عامر عبد الحسٌن مرحب
بٌادر كرٌم سعدون عبٌد
تبارن مٌثاق جهاد عبد هللا
فوز حسن طالب مغامس
مٌساء راضً هادي ٌعكوب
هجران نعمه جالب كاطع
خدٌجة كرٌم نعٌمة ٌاسٌن
سحر لطٌف محسن طعمة
رفل كاظم شهد عواد
سجى رعد مهدي حمٌد
زهراء نعٌم جوٌن كاطع
نورا عبد الحسٌن حمود خلٌبص
اسماء اسعد عباس سماري

 221612161069 2736سجا علً صحن عبد هللا
2737
2738
2739
2740
2741
2742

221612162083
221612162100
221612163012
221612163091
221612165002
221612166047

زٌنب منصور ثامر فهد
سمٌة محسن رشٌد جواد
انتظار باسم حسٌن دحام
فاطمه حسٌن دمحم حمٌدي
أسراء هادي ساجت محٌسن
فاطمة هشام عطٌه نور

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 495جامعة ذي لار/الطب البٌطري  /الشطرة
علمً انثى
 612الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
علمً انثى
 666الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
علمً انثى
 614الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
علمً انثى
 665جامعة النهرٌن/الهندسة
علمً انثى
 681جامعة الكوفة/طب االسنان
علمً انثى
 666الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/الناصرٌة
علمً انثى
 595الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
علمً انثى
 680جامعة ذي لار/طب االسنان
علمً انثى
 431الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الناصرٌة
علمً انثى
 461جامعة ذي لار/الزراعة واالهوار
علمً انثى
 472الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة  /ذي لار/تمنٌات المحاسبة
علمً انثى
 563جامعة ذي لار/الطب البٌطري  /الشطرة
علمً انثى
 517جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات
علمً انثى
 547جامعة واسط/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
علمً انثى
 617جامعة المادسٌة/الهندسة
علمً انثى
 527جامعة البصرة/العلوم
علمً انثى
 434جامعة سامراء/االثار
علمً انثى
 490جامعة البصرة/الطب البٌطري
علمً انثى
 503جامعة الكوفة/العلوم
علمً انثى
 671جامعة البصرة/الهندسة
علمً انثى
 658جامعة مٌسان/الهندسة
علمً انثى
 537الجامعة التكنولوجٌة/علوم الحاسوب
علمً انثى
 506جامعة ذي لار/الطب البٌطري  /الشطرة
علمً انثى
 508جامعة المثنى/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
علمً انثى
 651جامعة الموصل/الهندسة
علمً انثى
 410الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الشطرة
علمً انثى
علمً انثى  607.3جامعة الموصل/الهندسة
علمً انثى  625.4الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
 494جامعة الكرخ للعلوم/التحسس النائً والجٌوفٌزٌاء
علمً انثى
 477الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الشطرة
علمً انثى
 510جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
علمً انثى

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة واسط/التربٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة ذي لار/الهندسة
جامعة تكرٌت/الطب
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
جامعة واسط/التربٌة
جامعة االنبار/الطب
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الناصرٌة
جامعة الموصل/العلوم السٌاسٌة
جامعة الماسم الخضراء/هندسة الموارد المائٌة
جامعة ذي لار/االدارة وااللتصاد
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة ذي لار/العلوم
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الناصرٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة  /ذي لار/تمنٌات المحاسبة
جامعة ذي لار/العلوم االسالمٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
جامعة ذي لار/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة ذي لار/العلوم االسالمٌة
جامعة ذي لار/العلوم االسالمٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/الناصرٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/الصوٌرة
جامعة ذي لار/العلوم
جامعة بغداد/العلوم
جامعة ذي لار/التربٌة للبنات  /الشطرة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة ذي لار/الطب البٌطري  /الشطرة

علمً

انثى

624

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/العمارة/التحلٌالت المرضٌة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

636
501
493
486
559
561

جامعة ذي لار/التمرٌض
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة ذي لار/الزراعة واالهوار
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
جامعة الماسم الخضراء/التمانات االحٌائٌة

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة سومر/التربٌة االساسٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للبنات  /الشطرة
جامعة سومر/االدارة وااللتصاد
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة ذي لار/الطب البٌطري  /الشطرة

صفحة  71من 135

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752

الرقم االمتحاني
221612167016
221612167027
221612168024
221612168029
221612168038
221612168041
221612168074
221612169050
221612169097
221612169116

اسم الطالب
براء اٌاد مكً كاظم
دعاء عزٌز غرٌب سالم
حوراء غانم لطٌف علوي
دعاء فالح جوده شحل
زٌنب ٌالوت حٌال لطٌف
سجى حسن عامر مطرود
ٌسرا احمد جابر دخٌل
دعاء سالم عباس مظلوم
ساره واثك كاظم جوٌد
فاطمه حامد دمحم خلٌل

 221612169141 2753نرجس كاظم هاشم غافل

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 639الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
علمً انثى
 460جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
علمً انثى
 626الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/الناصرٌة
علمً انثى
 583جامعة المادسٌة/التمانات االحٌائٌة
علمً انثى
 489جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
علمً انثى
 625الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
علمً انثى
 465جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
علمً انثى
 420جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/الكوفة
علمً انثى
 439الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الشطرة
علمً انثى
 467جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
علمً انثى

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/الناصرٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الشطرة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/الكوت
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة سومر/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة  /ذي لار/تمنٌات المحاسبة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة الحمدانٌة/االدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/المادسٌة/تمنٌات
صحة المجتمع
جامعة ذي لار/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/الكوت
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
جامعة ذي لار/المانون
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم الصرفة

علمً

انثى

606

جامعة مٌسان/العلوم

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

662
439
556
437
521
546

جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/الكوت
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة سومر/التربٌة االساسٌة
جامعة بغداد/التربٌة للبنات

علمً

انثى

576

الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/العمارة/تمنٌات التمرٌض

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

534
659
476
440
619

جامعة ذي لار/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة واسط/الفنون الجمٌلة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور

الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة سومر/االدارة وااللتصاد
جامعة واسط/الزراعة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/الكوت

علمً

انثى

573

الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/الناصرٌة /تمنٌات التمرٌض

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

463
536
557
556
591
544
478
587
491

الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة البصرة/العلوم
جامعة ذي لار/العلوم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
جامعة الماسم الخضراء/التمانات االحٌائٌة
جامعة بغداد/التربٌة للبنات /رٌاض االطفال

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الشطرة
جامعة ذي لار/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة واسط/التربٌة
جامعة واسط/التربٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة  /ذي لار/تمنٌات المحاسبة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة سومر/االدارة وااللتصاد

 221612204110 2776نور جابر عبد فزع

علمً

انثى

668

جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /الكوفة

 221612209049 2777حنان كامل ضٌول فزٌع
 221612209060 2778حوراء عذاب خٌون محٌسن

علمً
علمً

انثى
انثى

501
481

جامعة سومر/التربٌة االساسٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة

جامعة الكوفة/العلوم
جامعة ذي لار/اآلداب

2754
2755
2756
2757
2758
2759

221612172059
221612172096
221612175020
221612175101
221612181009
221612183006

زهراء عبد الواحد ٌاسٌن فلٌح
فاطمة كاظم سفاح رحٌل
تمارا عبد الحسٌن مكطوف حسٌن
هاجر علً رضا عطٌه
ورود علً رٌسان عبد
اسٌل داخل كزار حمٌدي

 221612183016 2760حوراء بدر مهنا برغش
2761
2762
2763
2764
2765

221612183060
221612183067
221612183086
221612184002
221612185074

غدٌر علً حسن كاظم
فاطمه ٌونس حرٌجه حسون
نور علً عبد سبع
ازهار رٌسان عطشان عٌال
مرٌم مهدي شناع صنكور

 221612189009 2766دعاء كاظم بشٌر مطٌر
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775

221612189012
221612190031
221612199066
221612204016
221612204034
221612204075
221612204088
221612204095
221612204100

رحاب فرحان سعٌد حسٌن
رسل حسن ساجت مبارن
فاطمه زوٌد خلٌف جاسم
اٌالف احمد كرٌم ابراهٌم
دعاء رحٌم عبد السادة طعٌمة
سرى عبٌد خٌون حسن
فاطمة حاتم حسن كٌطان
لمٌاء جلٌل ناهً جدوع
مرٌم سلمان عبد الرزاق مزعل
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800

الرقم االمتحاني
221612209064
221612209067
221612209111
221612209150
221612209194
221612209203
221612214004
221612228002
221612229007
221612242006
221612255016
221621005013
221621005056
221621006020
221621006034
221621006047
221621006080
221621007058
221621010010
221621010018
221621010069
221621010072

اسم الطالب
دعاء جمٌل شنٌن بدر
دموع صبار حمود علً
زٌنب حسٌن كرٌم حسونً
عبٌر عماد عبد حسٌن جابر
نور الهدى عادل دمحم سالم
نور صباح خضٌر خلف
مرٌم ذٌاب عٌدان تمً
رسل علً ناظم حسٌن
فاطمه ناظم بدر سدخان
شهد رعد عبد صالح
نوره جبار اجحٌم سلمان
حسٌن علً تبٌنه معارج
ٌحٌى طالب موسى حسٌن
حامد فاضل حسونً حمدان
حٌدر راضً كاظم كاطع
عباس فاضل نغٌمش شخناب
مختار باسم عزٌز عبد
دمحم كاظم جعٌول زغٌر
احمد علوان شرٌف دمحم
بسام عامر عبد الكاظم فضل
علً جوده هلٌل خالف
علً حسٌن طارش بالوذ

 221621011045 2801عالء ناصر حاجم محً

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
645
علمً انثى
541
علمً انثى
562
علمً انثى
429
علمً انثى
461
علمً انثى
513
علمً انثى
651
علمً انثى
618
علمً انثى
474
علمً انثى
519
علمً انثى
487
علمً انثى
523
ادبً ذكر
416
ادبً ذكر
447
ادبً ذكر
423
ادبً ذكر
464
ادبً ذكر
470
ادبً ذكر
543
ادبً ذكر
494
ادبً ذكر
602
ادبً ذكر
473
ادبً ذكر
491
ادبً ذكر

القبول القديم
جامعة ذي لار/الهندسة
جامعة سومر/التربٌة االساسٌة/معلم الصفوف االولى
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الناصرٌة
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
جامعة ذي لار/الهندسة
جامعة ذي لار/التمرٌض
جامعة ذي لار/الزراعة واالهوار
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة ذي لار/المانون
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الناصرٌة
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة كربالء/العلوم االسالمٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/الناصرٌة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الكوفة/العلوم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/العمارة
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة ذي لار/اآلداب
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة ذي لار/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الناصرٌة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة/معلم الصفوف االولى
جامعة الموصل/التربٌة األساسٌة
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة ذي لار/االدارة وااللتصاد
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة

ادبً

ذكر

402

ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

450
443
455
485
500
457

جامعة ذي لار/االثار/سوق الشٌوخ
جامعة ذي لار/االعالم
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد

 221621018001 2808احمد خزعل احمود مراد

ادبً

ذكر

415

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الشطرة/تمنٌات ادارة مواد الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة

 221621018005 2809اشرف محسن شكٌر حمود

ادبً

ذكر

485

الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة

 221621018023 2810حٌدر حسن خلٌف حمادي

ادبً

ذكر

435

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الشطرة/تمنٌات ادارة مواد جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة

ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

500
444
429
466
483

2802
2803
2804
2805
2806
2807

2811
2812
2813
2814
2815

221621012005
221621012019
221621015021
221621015022
221621015027
221621015031

221621018028
221621018044
221621019011
221621026005
221621026011

ثائر جبار خضر عباس
عباس فلٌح كرٌم راضً
علً عارف جابر فلٌح
علً كسرى شربان ناصر
كرار عبد كاظم وادي
دمحم حمود راشد غزاي

سالم حسن زغٌر كطان
علً كامل اعطٌه علً
حسٌن علً كرٌم حمود
احمد عبد الكاظم جخٌم ملغوث
حسٌن ابراهٌم حسن علً

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الشطرة/تمنٌات ادارة مواد الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الناصرٌة

جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة واسط/التربٌة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
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الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة  /ذي لار/تمنٌات المحاسبة
جامعة ذي لار/العلوم االسالمٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة سومر/االدارة وااللتصاد
جامعة سومر/التربٌة االساسٌة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة

جامعة ذي لار/االعالم

جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة ذي لار/االعالم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الناصرٌة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة/معلم الصفوف االولى
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828

الرقم االمتحاني
221621026018
221621026030
221621026031
221621026035
221621026036
221621026037
221621028003
221621028050
221621031009
221621031043
221621031057
221621033023
221621033064

اسم الطالب
حٌدر لاسم ابراهٌم حسن
علً صمد حسٌن جابر
علً عابر طلب شهٌب
دمحم عبد الرضا مرود حسٌن
دمحم عماد حسٌن شاتول
مصطفى حٌدر شنٌت جابر
ازهر فرحان عطٌه خلٌف
علً جاسم خصاف علوان
بهاء جبار حسن عناد
علً حسن علً حذٌه
دمحم عظٌم فرحان لفته
سعدون عبد الرضا سعدون باهض
دمحم كرٌم جاسم راضً

 221621033067 2829دمحم هاشم جابر حمود
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853

221621034023
221621034053
221621041028
221621041045
221621041072
221621044001
221621044002
221621044021
221621046011
221621046020
221621046027
221621046029
221621047145
221621048033
221621049018
221621049035
221621050008
221621051028
221621051030
221621051063
221621051069
221621051078
221621051091
221621052003

عادل بدر حنٌن لطف
مصطفى ماجد طلٌفح زغٌر
رسول علً عبود دمحم
علً داخل ٌاسر رداد
مصطفى جاسم كاظم جابر
جعفر حنون شٌال داود
حاتم كرٌم شوٌخ عنٌد
ٌاسر بلبول ٌاسر حسٌن
سجاد داخل وهٌب نجم
علً رٌاض مشمول خوٌط
ماهر فاضل عبد العباس طاهر
محمود راضً عوٌد منخً
مصطفى حامد رسول حسون
دمحم جبار عبد حطاب
عبد هللا ذٌاب احمد بستان
مراد محمود مهدي عجٌمً
بهاء ٌوسف كاظم علن
حٌدر داخل هوٌدي زامل
حٌدر علً حسٌن علً
علً رحم ثامر عاٌد
عمار دمحم جواد كاطع
كرار علً عبود رهٌف
محمود عالء حمد هللا مفتن
احمد عباس ذٌاب عجٌل

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 479جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 544جامعة كربالء/العلوم االسالمٌة
ادبً ذكر
 499جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 508جامعة كربالء/العلوم االسالمٌة
ادبً ذكر
 547جامعة كربالء/العلوم االسالمٌة
ادبً ذكر
 493جامعة كربالء/العلوم االسالمٌة
ادبً ذكر
 500جامعة سومر/التربٌة االساسٌة
ادبً ذكر
 486جامعة سومر/التربٌة االساسٌة
ادبً ذكر
 463جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 466جامعة واسط/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
ادبً ذكر
 498جامعة سومر/التربٌة االساسٌة/معلم الصفوف االولى
ادبً ذكر
 519جامعة ذي لار/المانون
ادبً ذكر
 499جامعة النهرٌن/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
ادبً

ذكر

429

ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

456
510
532
443
432
524
520
613
475
532
473
460
455
464
458
437
452
470
496
432
494
488
453
518

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة مٌسان/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة سومر/التربٌة االساسٌة/معلم الصفوف االولى
جامعة سومر/كلٌة المانون
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاسٌة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الشطرة/تمنٌات ادارة مواد جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة مٌسان/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة ذي لار/المانون
جامعة ذي لار/المانون
جامعة ذي لار/المانون
جامعة مٌسان/التربٌة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة الحمدانٌة/االدارة وااللتصاد
جامعة سومر/االدارة وااللتصاد
جامعة كربالء/العلوم السٌاحٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة المادسٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة ذي لار/االدارة وااللتصاد
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جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
جامعة المثنى/االدارة وااللتصاد
جامعة ذي لار/العلوم االسالمٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة/معلم الصفوف االولى
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة سومر/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة ذي لار/االعالم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة  /ذي لار/تمنٌات المحاسبة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/الكوت
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة بغداد/اآلداب/علم النفس
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
اسم الطالب

الفرع الجنس المجموع

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد

القبول القديم

 221621054003 2854ازهر علً سلومً جخٌمر

ادبً

ذكر

361

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف

 221621055007 2855احمد لاسم لعٌبً مشخول

ادبً

ذكر

424

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الشطرة/تمنٌات ادارة مواد الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة

ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

429
466
429
455
540
549
444
482
449
435
493
478
517
475
452
473

جامعة الكوفة/االثار
جامعة بغداد/اللغات
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة بغداد/اللغات
جامعة ذي لار/المانون
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة ذي لار/االعالم
جامعة بغداد/اللغات
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة ذي لار/المانون
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة/معلم الصفوف االولى
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد

 221621079009 2872أمجد عبد الزهره حسٌن علٌوي

ادبً

ذكر

420

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الشطرة/تمنٌات ادارة مواد جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة

حسٌن احمد دحام خماط
اكرم نعٌم حلبوص معٌوف
عالء حسٌن كامل خصاف
علً سهٌل عٌدان جٌاد
عباس عبد الحسن علً مطرود
كرار نبٌل لبٌس محٌل
احمد ماجد صالح شاهٌن
حسٌن هادي جابر الٌذ
علً هٌثم كاظم طاهر
حسام حسن جبر دمحم
حٌدر دمحم هادي جار هللا
اسعد كاظم جابر لفته
اٌمن طالب مناتً سلطان
حٌدر حازم فرعون حمٌدي
مرتضى خزعل مطشر عفرٌت
حسٌن جمٌل مطٌر مسٌر
عدنان خٌر هللا دراج ماٌود
مرتضى فالح حشف جبر

ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

464
442
452
396
452
428
500
471
467
468
452
423
515
512
487
496
433
458

2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871

2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890

221621055011
221621055024
221621055039
221621055046
221621055054
221621055057
221621055069
221621055079
221621055086
221621055088
221621055097
221621055098
221621055123
221621057009
221621062022
221621062067

221621082011
221621086014
221621086068
221621087009
221621090033
221621090047
221621091005
221621091010
221621091023
221621212003
221621214008
221621227003
221621227006
221621227008
221621238017
221621239003
221621239010
221621239022

ازهر عذاب برٌة جبر
حسن دمحم خلف عبٌد
حمزة كرٌم مانع عباس
ذو الفمار ابراهٌم ربٌج كاظم
سجاد صادق لطٌف داٌر
عادل مزعل ذعار ذٌاب
علً المرتضى ناطك عبد الكاظم شنٌار
علً سعد ذٌاب حمادي
عون فالح حسن علً
فارس كاظم جبر رزٌج
دمحم بالر جواد سلمان
دمحم جاسم دمحم هبر
ولٌد حامد عبد الجبار ورش
حٌدر علً جواد موسى
حسٌن عزٌز كاظم حسٌن
علً عجالن كطفان زوٌد

جامعة البصرة/اآلداب
جامعة ذي لار/االعالم
جامعة ذي لار/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
جامعة ذي لار/االثار/سوق الشٌوخ
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة ذي لار/االعالم
جامعة واسط/التربٌة
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد

صفحة  75من 135

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الشطرة/تمنٌات ادارة مواد

جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة واسط/التربٌة
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
الجامعة العرالٌة/االعالم
جامعة بغداد/اآلداب/االثار
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة واسط/التربٌة
جامعة سومر/التربٌة االساسٌة/معلم الصفوف االولى
جامعة سومر/التربٌة االساسٌة/معلم الصفوف االولى
جامعة واسط/التربٌة
جامعة سومر/االدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة

جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة ذي لار/العلوم االسالمٌة
جامعة ذي لار/العلوم االسالمٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الناصرٌة
جامعة سومر/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الناصرٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة/معلم الصفوف االولى
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة  /ذي لار/تمنٌات المحاسبة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الناصرٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة ذي لار/المانون
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الناصرٌة
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة سومر/االدارة وااللتصاد

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898

الرقم االمتحاني
221621240010
221621247003
221621253018
221621253020
221621256009
221621256013
221621259004
221621259007

اسم الطالب
حسٌن هادي تركً خٌون
حسن جبار زغٌر عبٌد
دمحم عٌدان كاظم شهٌب
ناهض شناع عاٌد عبٌد
حسٌن كرٌم جهلً روٌضً
رحٌم محسن مراد موسى
سجاد حران جبر محٌسن
غزوان دمحم حٌدر عكله

 221621261001 2899اكرم كرٌم كرٌدي جابر
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919

221621264005
221621265005
221621265006
221621265010
221621301013
221621304001
221621305008
221621308009
221622101009
221622105064
221622105075
221622116018
221622120019
221622124003
221622132012
221622141001
221622144008
221622150007
221622155004
221622156049

منتظر علً عبد الكرٌم عزٌز
عباس طالب رزولً عجالن
عباس لاسم حبٌب وذٌح
علً دمحم رزولً جحٌل
زٌاد جواد كاظم خضٌر
حسٌن عبد الزهرة شالكه ٌعموب
حسٌن جوده دمحم محٌه
حسن دٌن جبار معارج
رفا حمٌد صكبان علً
مٌساء علً حسٌن ساجت
هدى ستار كحامً دمحم
خدٌجة رضا خلٌوي شالش
دنٌا عباس حسٌن جوٌعد
انوار ابراهٌم عبد الحسٌن جابر
هدوه حمٌد نجم عبٌد
أبرار صادق عبد الرضا نعمه
هدٌل هادي منشد طاهر
ألك علً محسن اطخٌخ
انتصار عدنان محسن فرحان
ضحى علً ٌاسٌن ناهً

 221622162037 2920لماء حسٌن حسن زغٌر
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928

221622167018
221622168009
221622169029
221622171011
221622177009
221622193015
231511007068
231511019116

مروه عبود راضً جوٌد
اٌات ابراهٌم كاطع نعٌمه
نرجس علً نور نعمه
زهراء محسن دمحم حبوش
دنٌا عماد مراد كاظم
حوراء عٌسى مكطوف شالش
علً حسٌن جمعه عبد
عبد هللا لحطان راضً علً

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 499جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 447الجامعة العرالٌة/اآلداب
ادبً ذكر
 509جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 463جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 529الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 462الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 471جامعة واسط/التربٌة
ادبً ذكر
 480جامعة سومر/التربٌة االساسٌة
ادبً ذكر

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة ذي لار/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة  /ذي لار/تمنٌات المحاسبة
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة ذي لار/العلوم االسالمٌة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة سومر/االدارة وااللتصاد

ادبً

ذكر

428

جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الشطرة/تمنٌات ادارة مواد

ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

433
499
514
567
483
523
475
553
433
458
463
443
518
450
511
427
465
445
441
436

جامعة البصرة/اآلداب
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة ذي لار/المانون
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/اللغات
جامعة ذي لار/المانون
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الكوفة/الفمه
جامعة ذي لار/التربٌة للبنات  /الشطرة
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
جامعة سومر/التربٌة االساسٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للبنات  /الشطرة
جامعة المادسٌة/التربٌة
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة ذي لار/العلوم االسالمٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /البصرة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الناصرٌة

جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة ذي لار/العلوم االسالمٌة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة/معلم الصفوف االولى
جامعة ذي لار/العلوم االسالمٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة ذي لار/العلوم االسالمٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/الفلسفة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الناصرٌة
جامعة ذي لار/اآلداب

ادبً

انثى

435

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/الشطرة/تمنٌات ادارة مواد جامعة ذي لار/اآلداب

ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
ذكر
ذكر

468
429
543
512
525
526
448
470

جامعة بغداد/اللغات
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة واسط/التربٌة
جامعة ذي لار/المانون
جامعة ذي لار/التربٌة للبنات  /الشطرة
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة سامراء/العلوم االسالمٌة
جامعة الموصل/الطب البٌطري
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جامعة واسط/التربٌة
جامعة ذي لار/االثار/سوق الشٌوخ
جامعة سومر/التربٌة االساسٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة الماسم الخضراء/علوم البٌئة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
اسم الطالب
الرقم االمتحاني
ت
 231511027048 2929دمحم اٌاد عبد الكرٌم توفٌك
 231511038010 2930اسعد صالح جهاد عبد الزهره
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967

231511042143
231511042151
231511046011
231511048015
231511055014
231511057015
231511067116
231511188016
231511188019
231511188049
231511205026
231512086023
231512095032
231512098078
231521028003
231521046011
231521055035
231521169015
231521172009
231521179040
231522079013
231611001044
231611001108
231611002016
231611002112
231611002248
231611002305
231611003004
231611003050
231611003147
231611003187
231611003210
231611004050
231611005134
231611006086
231611006156
231611006246

منتظر حسٌن حاجم حمزه
وسام دمحم صالح عبٌس
حسٌن حامد حسن عبٌد
مصطفى علً عبد ردام
جعفر داخل كرٌم كاظم
سجاد نهاد كامل حمود
لٌصر فارس كاظم لفته
حسن توفٌك عبود موسى
حسٌن شاهٌن كاظم عبٌد
علً فخري حمزه عبد
مضر فالح راشد حسٌن
بنٌن زهٌر نوري عبود
رٌهام علً اسماعٌل ابراهٌم
غصون دمحم طعمه حمزه
احمد دمحم حسٌن علً
حسٌن عباس عمران ناصر
عادل حسن فاهم حسون
طارق عمٌل عبد الهادي عبد الجاسم
حسام فاضل عبد العباس كتاب
مثنى سلمان فارس بالو
رواء كرٌم علً حسٌن
سٌف الدٌن لاسم عبد علً تعبان
منتظر معٌن احمد عبود
احمد طالب كرٌم حداد
حٌدر كرٌم عبد الحسن خلف
كرار حسن عبد الهادي عمران
مرتضى حٌدر دمحم احمد
ابو الفضل سعد شاكر دمحم
حسٌن احمد كاظم عبد
كاظم حمزة كاظم عبٌد
دمحم ناظم كاظم سماوي
موفك ٌوسف صالل دمحم
سجاد حٌدر ٌوسف كٌالن
علً فاضل محسن علً
حٌدر محسن دمحم صاحب
علً عبد مسلم داود زعٌري
مصطفى دمحم عبد العزٌز ضاحً

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
516
علمً ذكر

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد

القبول القديم
جامعة الكوفة/العلوم

الجامعة العرالٌة/االعالم

علمً

ذكر

553

جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الحاسوب

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
انثى
انثى
انثى
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
انثى
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

458
422
420
481
637
414
502
418
498
426
427
533
461
539
426
453
463
460
406
437
391
435
498
492
493
555
642
663
535
485
470
485
486
551
624
535
500

الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/بابل
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/بابل
جامعة الماسم الخضراء/علوم البٌئة
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/الكوفة
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/بابل
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/بابل
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/بابل
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
جامعة ذي لار/االثار/سوق الشٌوخ
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
جامعة ذي لار/االعالم
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بابل/اآلداب
جامعة بابل/العلوم
جامعة كربالء/الهندسة
جامعة النهرٌن/الهندسة
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة االنبار/االدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الماسم الخضراء/علوم البٌئة
جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة المادسٌة/العلوم
جامعة المادسٌة/الطب البٌطري

جامعة الماسم الخضراء/الزراعة
جامعة دٌالى/الفنون الجمٌلة
جامعة دٌالى/الزراعة
جامعة بغداد/الزراعة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/الكوت
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
الجامعة العرالٌة/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
جامعة تكرٌت/الزراعة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب
جامعة بابل/العلوم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة بابل/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب
جامعة البصرة/الزراعة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الماسم الخضراء/الطب البٌطري
جامعة دٌالى/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة بابل/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة الحمدانٌة/االدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة بابل/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/الكوت
جامعة الكوفة/العلوم
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة

صفحة  77من 135

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
اسم الطالب
الرقم االمتحاني
ت
 231611007001 2968إبراهٌم دمحم حسن شاكر
 231611007055 2969رامً عبٌد دمحم علً خلف
 231611008004 2970احمد حامد جمٌل اسماعٌل
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981

231611008021
231611008107
231611008116
231611008138
231611008159
231611008221
231611009019
231611009112
231611010034
231611011026
231611011037

الصادق عبد العباس إبراهٌم عبد الحسن
عبد هللا حسن سلمان دمحم
عبد الهادي ثامر مخلف عنفوص
علً عامر سالم سهٌل
علً ٌاس خضٌر برٌسم
مشتاق طالب خشان عران
اكرم فلٌح مطشر شهٌب
علً فاهم عبد السٌد حمود
حمٌد سلٌم جواد عبٌد
حارث ناظم طارق خضر
حٌدر غالب ظاهر ساجت

 231611012180 2982منتظر ضٌاء محسن حبٌب
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004

231611013023
231611014082
231611014138
231611015017
231611015024
231611015034
231611016104
231611017040
231611017098
231611017112
231611017154
231611017170
231611017199
231611018055
231611019070
231611020005
231611020009
231611020059
231611020067
231611020082
231611020092
231611020096

حٌدر دمحم معٌن حسٌن
علً كرٌم سلمان داود
مصطفى عالء عبد الحسٌن سعٌد
سٌف عماد علً حمزه
علً حٌدر محسن حسون
كرار علً حسٌن عسكر
مهدي رضا دمحم داود
حسٌن سعٌد هانً صكب
صادق حاتم جاسم عداي
عباس كرٌم جبر مزٌد
علً عبد االمٌر كامل دمحم
علً دمحم نعٌم موسى
كرار مهدي خلٌوي معٌضد
علً سعد عبد االمٌر فنجان
حسٌن مهدي خضٌر سلمان
أمٌر علً حسن جابر
ابو طالب حمزه علً حسٌن
بارق مالن كاظم هادي
حسن رزاق ابراهٌم مسٌر
حسٌن حامد ساٌر راغب
حسٌن علً عبد االمٌر ناصر
حسٌن كاظم دمحم نجم

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 648جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/الصحة البٌئٌة
علمً ذكر
 618جامعة الموصل/الهندسة
علمً ذكر
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة/تمنٌات
635
علمً ذكر
التمرٌض
 504جامعة سومر/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
علمً ذكر
 637جامعة تكرٌت/الهندسة
علمً ذكر
 541جامعة بغداد/العلوم
علمً ذكر
 532جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
علمً ذكر
 474جامعة الماسم الخضراء/علوم البٌئة
علمً ذكر
 491جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
علمً ذكر
 582جامعة سامراء/العلوم التطبٌمٌة
علمً ذكر
 502جامعة الكوفة/العلوم
علمً ذكر
 512جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/بابل
علمً ذكر
 442الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
علمً ذكر
 509جامعة الموصل/العلوم السٌاسٌة
علمً ذكر
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة/تمنٌات
637
علمً ذكر
التمرٌض
 566الجامعة المستنصرٌة/العلوم
علمً ذكر
 665جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
علمً ذكر
 579جامعة الكوفة/العلوم
علمً ذكر
 425جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/بابل
علمً ذكر
 563جامعة بابل/العلوم
علمً ذكر
 528الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
علمً ذكر
 506جامعة الكوفة/العلوم
علمً ذكر
 496جامعة المثنى/الطب البٌطري
علمً ذكر
 495جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
علمً ذكر
 475جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
علمً ذكر
 471جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
علمً ذكر
 473جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
علمً ذكر
 567جامعة بابل/الهندسة  /المسٌب
علمً ذكر
 479جامعة بابل/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
علمً ذكر
 597جامعة تكرٌت/الهندسة
علمً ذكر
 449جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
علمً ذكر
 511جامعة الكوفة/العلوم
علمً ذكر
 521جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
علمً ذكر
 642جامعة الموصل/الهندسة
علمً ذكر
 633جامعة الكوفة/الهندسة
علمً ذكر
 610جامعة الموصل/الهندسة
علمً ذكر
 629جامعة بابل/العلوم
علمً ذكر

صفحة  78من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة االنبار/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/الكوت
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بابل/الهندسة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة بابل/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة االنبار/التربٌة االساسٌة  /حدٌثة
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/العمارة/التحلٌالت المرضٌة
جامعة البصرة/العلوم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الكهرومٌكانٌن
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
جامعة بابل/تكنلوجٌا المعلومات
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة بابل/العلوم
جامعة كركون/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة الكهربائٌة /بغداد
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
جامعة الماسم الخضراء/الطب البٌطري
جامعة بابل/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة بابل/الهندسة
جامعة بابل/الهندسة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
اسم الطالب

 231611020112 3005حٌدر علً كاظم حمود
3006
3007
3008
3009

231611020197
231611020274
231611020323
231611020363

علً سامر عبد االمٌر عباس
كرم حاتم حمٌد سلمان
دمحم ناظم محٌسن حوار
موسى ازهر موسى احمد

 231611020364 3010موسى جمال هٌدي سند
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018

231611021031
231611025015
231611026010
231611029023
231611030022
231611030034
231611030038
231611031022

حسٌن كرٌم دمحم سلمان
حسن علً دمحم هاشم
حسن صباح نادر عبٌد
علً حٌدر كاظم صالح
علً حسٌن جاسم راضً
دمحم لٌصر دمحم علً حسٌن
مصطفى دمحم عبد مسلم عبٌد
بالل حمٌد اسماعٌل حسٌن

 231611031031 3019حسٌن عبد هللا عاشور حسون

القبول القديم

الفرع الجنس المجموع

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد

علمً

ذكر

546

جامعة المادسٌة/العلوم

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب

علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

613
590
630
624

جامعة بابل/الهندسة
جامعة بابل/العلوم
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة بابل/الهندسة  /المسٌب

الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة بابل/تكنلوجٌا المعلومات
جامعة بابل/الهندسة
جامعة بابل/الهندسة

علمً

ذكر

552

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب الجامعة التكنولوجٌة/علوم الحاسوب

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

 638.1الجامعة التكنولوجٌة/هندسة اللٌزر وااللكترونٌات البصرٌة
 651الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
 648جامعة ذي لار/الهندسة
 663جامعة بابل/التمرٌض
 548جامعة الموصل/العلوم
 450جامعة الكوفة/الزراعة
 485الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
 520جامعة ذي لار/االعالم

جامعة بابل/الهندسة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/بابل
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/بابل
جامعة دٌالى/الطب البٌطري
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الحوٌجة/تمنٌات التحلٌالت
المرضٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة بابل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة بابل/تكنلوجٌا المعلومات
جامعة بابل/الهندسة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة

علمً

ذكر

594

الجامعة المستنصرٌة/الهندسة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

577
574
567
624
522
485
496

جامعة بابل/العلوم
جامعة بابل/تكنلوجٌا المعلومات
جامعة الماسم الخضراء/التمانات االحٌائٌة
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة الموصل/العلوم السٌاسٌة
جامعة بابل/االدارة وااللتصاد

 231611033159 3027دمحم حمزه همل عبٌس

علمً

ذكر

548

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب جامعة بابل/التربٌة للعلوم الصرفة

 231611034034 3028رامً عباس حبٌب لفته

علمً

ذكر

464

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب

ٌ 231611034080 3029وسف إبراهٌم لفته ربٌع

علمً

ذكر

440

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الزراعٌة  /المسٌب جامعة االنبار/التربٌة االساسٌة  /حدٌثة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

502
660
646
485
649
440
494
466
484
449

3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026

3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039

231611031068
231611032034
231611032083
231611033032
231611033109
231611033135
231611033150

231611035026
231611038040
231611038043
231611038068
231611038096
231611038100
231611038119
231611039022
231611040028
231611041002

عبد هللا خالد علً جاسم
حسٌن سالم حمزه مرزه
مالن كاظم حسن عبٌس
بركات عالم سبٌط مجبل
عساف كرٌم هاشم حسٌن
علً ندٌم نصٌف جاسم
كرار علً همل عبٌس

مسلم عبد الزهره دمحم جالب
حٌدر مؤٌد حمزة خضٌر
ذو الفمار حمزة نعمة كندوح
علً حمزة عباس ٌاسٌن
دمحم اٌاد ذٌاب جبار
دمحم خالد رشٌد ستوري
ٌاسر عباس عبد الحسٌن عودة
صادق دمحم داخل عبد الكاظم
عباس موفك حسن مرتضى
احمد علً ٌاسٌن جابر

جامعة الماسم الخضراء/علوم البٌئة
جامعة بابل/التمرٌض
جامعة ذي لار/الهندسة
جامعة بابل/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
جامعة ذي لار/الهندسة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /الموصل
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة الماسم الخضراء/الزراعة

صفحة  79من 135

جامعة الماسم الخضراء/الزراعة

الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة بابل/الهندسة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/بابل
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الماسم الخضراء/علوم االغذٌة
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
اسم الطالب

ٌ 231611041052 3040وسف احمد جاسم دمحم
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048

231611042035
231611042041
231611042043
231611042053
231611044042
231611046017
231611046042
231611049018

حسنٌن ثامر جواد عبد
حسٌن راضً بدر هدٌمه
حسٌن زغٌر لوعان محسن
حمزة حاكم صاحب عبد
سجاد ناظم راضً دمحم
حسٌن فالح حسن أحمد
كرٌم ثائر حبٌب محروس
حسٌن عبد االمٌر نوري راضً

 231611049045 3049دمحم صالح هادي دمحم
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056

231611051079
231611051101
231611051112
231611052005
231611052016
231611054046
231611054090

علً تاٌه حسن سرٌع
مثنى رسام دمحم محمود
مرتضى بدر جواد كاظم
انور كامل مزهر حسٌن
فارس باسم كاظم جاسم
حسٌن ابراهٌم سلمان جابر
عباس خضٌر غنٌص حسون

 231611054164 3057دمحم عزٌز سالم حسٌن
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076

231611055028
231611055047
231611055059
231611056020
231611058003
231611059044
231611060016
231611060096
231611061029
231611061044
231611067002
231611067126
231611069041
231611069060
231611161020
231611163020
231611163039
231611164040
231611165016

سٌف دمحم عبد المحسن دمحم
علً والً جهاد عباس
دمحم جاسم حسن داٌش
عباس كرٌم شجر جاسم
بدر تحسٌن بدر صوٌن
هانً رحم ناصر منذور
حسنٌن كاطع جبر فٌحان
مصطفى عبد الحافظ عمار ٌسر
حسٌن حامد مهدي سهٌل
سجاد حسٌن ناجً منسً
ابراهٌم صالح علً عٌدان
مصطفى دمحم جاسم دمحم
سٌف ضامد كطران جاسم
علً دمحم عبٌس راضً
مصطفى حامد عباس مهدي
علً بالر عبد جواد
وسام محسن حمٌد عبٌس
عباس علً حسٌن عبٌس
خلدون فارس شاكر خرباط

القبول القديم

الفرع الجنس المجموع

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/كركون/تمنٌات صحة
المجتمع
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة بابل/العلوم
جامعة المادسٌة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الدور (صالح
الدٌن)/تمنٌات التحلٌالت المرضٌة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
جامعة سومر/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم

علمً

ذكر

584

جامعة بابل/هندسة المواد

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

496
660
615
547
530
435
426
509

جامعة الماسم الخضراء/الطب البٌطري
جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة المادسٌة/العلوم
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة سامراء/االثار
جامعة سامراء/االثار
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات

علمً

ذكر

608

جامعة الموصل/الهندسة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

534
585
501
505
658
549
511

جامعة المادسٌة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة بابل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة كركون/الهندسة
جامعة الموصل/العلوم
جامعة الكوفة/العلوم

علمً

ذكر

511

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب الجامعة المستنصرٌة/التربٌة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

494
526
640
444
460
458
555
662
609
489
550
506
571
428
538
502
579
568
447

جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
جامعة المثنى/العلوم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/بابل
جامعة الموصل/العلوم السٌاسٌة
جامعة االنبار/التربٌة  /المائم
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /الموصل
جامعة بابل/التمرٌض
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة الماسم الخضراء/الطب البٌطري
جامعة بابل/الهندسة  /المسٌب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/بابل
جامعة بابل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بابل/الهندسة  /المسٌب
جامعة الماسم الخضراء/التمانات االحٌائٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/بابل

صفحة  80من 135

الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة المادسٌة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/الكوت
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة الموصل/الحموق
جامعة الموصل/التربٌة األساسٌة
جامعة بابل/العلوم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بابل/العلوم
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بابل/هندسة المواد
جامعة بابل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083

الرقم االمتحاني
231611165020
231611165024
231611165041
231611166023
231611167009
231611168016
231611169049

اسم الطالب
سٌف الدٌن حسن حمادي مهدي
عبد الكرٌم عبد الرضا جمعة منصور
مرتضى اعطٌة عبد الواحد مراد
سالم دمحم ابراهٌم اسماعٌل
زٌد باسم حسن داٌش
سامر عامر هاشم عودة
كاظم عمر كامل عبد الرضا

 231611169053 3084دمحم رزاق حسٌن عاشور

الفرع الجنس المجموع
498
علمً ذكر
525
علمً ذكر
522
علمً ذكر
506
علمً ذكر
556
علمً ذكر
510
علمً ذكر
496
علمً ذكر
علمً

ذكر

646

القبول القديم
جامعة بابل/الدراسات المرآنٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة المادسٌة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التكنولوجٌة/العلوم التطبٌمٌة
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة المادسٌة/الطب البٌطري

القبول الجديد
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة سامراء/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة سومر/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة الماسم الخضراء/الطب البٌطري

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/بابل/تمنٌات التمرٌض الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الموصل

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

529
479
658
443
476
650
471
488
540
435

جامعة دٌالى/العلوم
جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
جامعة دٌالى/الزراعة
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة سامراء/العلوم التطبٌمٌة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد

جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة الموصل/الطب البٌطري
جامعة كربالء/التمرٌض
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة سامراء/التربٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة الماسم الخضراء/علوم البٌئة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة سامراء/العلوم االسالمٌة

 231611181050 3095علً فاضل عباس راضً

علمً

ذكر

437

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الزراعً/المسٌب

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الزراعٌة  /المسٌب

 231611185025 3096عبد األعلى طالب مالن علً
 231611191007 3097أمٌر حسن موسى عبد

علمً
علمً

ذكر
ذكر

664
542

جامعة الموصل/هندسة النفط والتعدٌن
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم الصرفة

 231611193022 3098لائد حمزه هادي جبر

علمً

ذكر

585

جامعة تكرٌت/الهندسة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

548
528
474
463
475
466
526
462
485
660
579
663
465
657
656

جامعة المثنى/العلوم
جامعة الكوفة/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة المادسٌة/الزراعة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/كربالء
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
جامعة بابل/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة الفنون التطبٌمٌة
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة بابل/الهندسة
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة بابل/التمرٌض
جامعة االنبار/التربٌة  /المائم
جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
جامعة بابل/التمرٌض

جامعة بابل/التمرٌض
جامعة بابل/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/كركون/تمنٌات صحة
المجتمع
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة الماسم الخضراء/الزراعة
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/بابل
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة بابل/الهندسة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/بابل

3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094

3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113

231611172001
231611172012
231611172016
231611172038
231611172042
231611172072
231611176044
231611177026
231611178004
231611178008

231611199016
231611199018
231611209004
231611209012
231611211010
231611211015
231611212020
231611251064
231611251204
231612076050
231612077038
231612077049
231612077090
231612078069
231612080005

احسان سعدون حسٌن عبٌد
حسنٌن علً جعفر جواد
حسٌن حمزه جواد دمحم
سلٌم عباس كزار عبٌد
عباس لاسم كاظم نعمه
مصطفى كرٌم راهً عبد الحسٌن
هٌثم جاسم كاظم فرهود
دمحم حسن دمحم حسٌن
احمد جاسم جٌاد اسماعٌل
بسام كرٌم سلمان داود

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017

لسم الحاسبة االلكترونٌة

زٌد عدنان جمعه شغٌدٌن
سعد ولٌد فلٌح حسٌن
احمد مهدي محسن حسٌن
جعفر دمحم كرٌم رسن
سجاد لحطان كاظم فلٌح
عبد هللا سفٌان عباس دمحم
علً أحمد جبار راضً
حسٌن علً زٌدان خلٌفه
منتظر حسٌن علوان فرمان
هدٌل ظافر عبد االمٌر حمزه
زٌنب باسم دلٌل وداي
زٌنب كرٌم كاظم علٌوي
وئام جواد كاظم عبٌس
لمى عبد االمٌر كاظم همٌم
اسراء علٌوي مزعل عباس
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120

الرقم االمتحاني
231612080034
231612080074
231612081075
231612082013
231612083010
231612085010
231612086081

اسم الطالب
رحاب عامر عباس هاشم
شهد ٌاسٌن طخاخ حمٌد
منار كفاح خضٌر حسن
جٌهان ٌونس هاشم خلف
بنٌن طالب راضً خشان
زهراء علً حمزه خضٌر
زٌنب لٌصر عبد الزهره دمحم

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
490
علمً انثى
636
علمً انثى
496
علمً انثى
555
علمً انثى
408
علمً انثى
592
علمً انثى
477
علمً انثى

 231612086109 3121فاطمه جاسم دمحم عبس

علمً

انثى

535

 231612087002 3122أدٌان دمحم عبد الخالك علً

القبول القديم
جامعة بابل/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة دٌالى/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة الماسم الخضراء/الطب البٌطري
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة الماسم الخضراء/الطب البٌطري
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/المسٌب
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة كربالء/العلوم السٌاحٌة

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب جامعة كربالء/التربٌة للعلوم الصرفة

علمً

انثى

669

الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة  /بغداد

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /الكوفة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

537
531
511
526
666
663
584
553
533
522
462

جامعة بابل/المانون
جامعة المادسٌة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة الماسم الخضراء/علوم البٌئة
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
جامعة النهرٌن/الهندسة
جامعة بابل/علوم البنات
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة الكوفة/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة

 231612090208 3134فاطمه فاضل عباس عبد الزهره

علمً

انثى

585

جامعة الماسم الخضراء/التمانات االحٌائٌة

 231612090250 3135نور رضا راجً ناجً
 231612090258 3136نور كرٌم دمحم عبود
 231612090272 3137هدى حسٌن جواد حسن

علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى

625
546
519

جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/الصحة البٌئٌة
جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة

جامعة بابل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة بابل/العلوم
جامعة بابل/الهندسة
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة بابل/هندسة المواد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
جامعة المادسٌة/العلوم
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة/تمنٌات
التمرٌض
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/الكوت
جامعة بابل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة

 231612091002 3138آٌات صادق وحٌد كاظم

علمً

انثى

544

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب جامعة بابل/التربٌة للعلوم الصرفة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

493
497
582
402
644
663
651

جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
جامعة الماسم الخضراء/علوم االغذٌة
جامعة المادسٌة/التمانات االحٌائٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً فنون /النجف
جامعة البصرة/الهندسة
جامعة كربالء/التمرٌض
جامعة كربالء/الهندسة

 231612095050 3146زهراء احمد شاكر مهلً

علمً

انثى

579

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم/تمنٌات التمرٌض الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الكهرومٌكانٌن

 231612096031 3147زهراء صالح خضٌر جواد
 231612096082 3148نور ضٌاء علً حسٌن

علمً
علمً

انثى
انثى

3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133

3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145

231612087027
231612087088
231612087216
231612087257
231612088143
231612088214
231612088288
231612088299
231612089069
231612089128
231612090063

231612091033
231612091053
231612092011
231612092013
231612093044
231612094030
231612094056

اسراء كرٌم عبد سعٌد
رسل جعفر محسن فرمان
مرٌم حسنٌن زهٌر ناجً
نوره حسن خضٌر عباس
زهراء دمحم طالب غوٌلً
صفا صالح هادي عبد االمٌر
فضائل دمحم مهدي ناجً خضٌر
لٌلى شاكر فخري دمحم
سرور لاسم حسن عبد العباس
ٌمٌن عدنان شاكر مهدي
حوراء عباس عزٌز عٌدان

رنا دمحم خضٌر عبد هللا
زٌنه عبد الرسول اسحك سلطان
امنه عبد الحمٌد حمودي علوان
انغام ٌحٌى حسن جاسم
زهراء خضٌر علً كاظم
سرى جبار جهاد حداد
هدى دمحم حسٌن جاسم

 529.6جامعة الماسم الخضراء/الطب البٌطري
 622جامعة الموصل/الهندسة
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جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بابل/علوم البنات
جامعة بابل/العلوم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الزراعً/الكوفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور

جامعة المادسٌة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة بابل/الهندسة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174

الرقم االمتحاني
231612099009
231612099032
231612099044
231612102006
231612106011
231612108021
231612109018
231612109019
231612109076
231612109115
231612109183
231612109205
231612109246
231612109286
231612110006
231612111070
231612113045
231612113053
231612115071
231612115076
231612115110
231612116028
231612117030
231612118018
231612118034
231612119109

اسم الطالب
دعاء بشٌر عبد الحكٌم حسٌن
عمشه جاسم دمحم ٌونس
هند كرٌم هودان ناصر
بنٌن بزون محٌسن معٌدي
تبارن جعفر فاضل جاسم
تبارن عماد جاسم حمادي
أٌة عبد الحسٌن سلمان شهاب
إٌالف حسن حسب جعفر
حوراء لاسم محان شاكر
رسل دمحم جاسم جدوع
سجى احمد جاسم دمحم
شهد محسن حسٌن عمران
كافً حسٌن بشاره عطٌة
نور صبار عبد فرحان
افراح جواد ناصر مهدي
مٌامً عبد العباس حسن موسى
صابرٌن عبد الحمزه كاظم عبود
فاطمه احمد زٌنل خلف
سارة حسٌن عبود دمحم
سجى عباس هادي علوان
فاطمة عبد الهادي جواد علوان
ساره لٌصر حمود دمحم
حوراء ثامر جواد كاظم
دنٌا جابر عبد الزهرة عبود
زٌنب سالم شمخً جعفر
سجى جعفر داود عبٌس

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 444جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/كربالء
علمً انثى
 426جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/بابل
علمً انثى
 672جامعة بابل/الهندسة
علمً انثى
 507جامعة الماسم الخضراء/الطب البٌطري
علمً انثى
 670جامعة كربالء/الهندسة/النفط والبتروكٌمٌاوٌات
علمً انثى
 672الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة  /بغداد
علمً انثى
 598جامعة تكرٌت/الهندسة
علمً انثى
 509جامعة بابل/علوم البنات
علمً انثى
 664جامعة بابل/الهندسة
علمً انثى
 665جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
علمً انثى
 478الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
علمً انثى
 479جامعة الفلوجة/الطب البٌطري
علمً انثى
 550جامعة بابل/علوم البنات
علمً انثى
 530جامعة المادسٌة/العلوم
علمً انثى
 661جامعة كربالء/الهندسة
علمً انثى
 552الجامعة التكنولوجٌة/العلوم التطبٌمٌة
علمً انثى
 475جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
علمً انثى
 448جامعة الموصل/التربٌة للبنات
علمً انثى
 512جامعة الماسم الخضراء/علوم البٌئة
علمً انثى
 470جامعة الحمدانٌة/التربٌة
علمً انثى
 523جامعة المادسٌة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
علمً انثى
 484جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
علمً انثى
 448جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
علمً انثى
 491جامعة ذي لار/التربٌة للبنات  /الشطرة
علمً انثى
 479جامعة المادسٌة/اآلداب
علمً انثى
 536جامعة بابل/المانون
علمً انثى

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة االنبار/التربٌة االساسٌة  /حدٌثة
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
جامعة تكرٌت/الصٌدلة
جامعة بابل/علوم البنات
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة تكرٌت/الصٌدلة
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة الماسم الخضراء/علوم البٌئة
جامعة المادسٌة/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
جامعة بابل/علوم البنات
جامعة بابل/الهندسة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /الكوفة
جامعة تلعفر/الزراعة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة كربالء/العلوم السٌاحٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/المسٌب
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الماسم الخضراء/علوم البٌئة
جامعة بابل/علوم البنات

 231612120012 3175الزهراء حسٌن عباس عمران

علمً

انثى

436

جامعة البصرة/الزراعة

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الزراعٌة  /المسٌب

 231612120018 3176بتول علً خلٌل ابراهٌم
 231612120096 3177شهد خالد كاظم جاسم
 231612121023 3178خدٌجه كاظم صلٌب جمر

علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى

516
411
652

جامعة واسط/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً فنون /النجف
جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/الصحة البٌئٌة

جامعة بابل/علوم البنات
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/بابل

 231612122021 3179زهراء احمد عبٌد جمعة

علمً

انثى

570

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /البصرة

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم/تمنٌات التمرٌض

 231612124030 3180زٌنب شنشول صكب حبٌب

علمً

انثى

488

 231612125026 3181رسل علً غافل دمحم

علمً

انثى

576

 231612126020 3182تبارن عبد الجبار كاظم غدٌر

علمً

انثى

524

جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة/تمنٌات
التمرٌض
الجامعة المستنصرٌة/العلوم

جامعة بابل/اآلداب

 231612127007 3183اسراء كرٌم علٌوي مخٌلف

علمً

انثى

599

جامعة بابل/الهندسة

 231612127015 3184بنٌن علً عبد الحسٌن عبد

علمً

انثى

516

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
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جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/المادسٌة/تمنٌات
التمرٌض
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
اسم الطالب
الرقم االمتحاني
ت
 231612127021 3185حوراء عباس ٌاسٌن حمود
 231612127039 3186زهراء سالم عبد الرزاق عبد الحسن
 231612127058 3187طٌبه طه ٌاسٌن حتحوت

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 643الجامعة التكنولوجٌة/الهندسة الكهربائٌة
علمً انثى
 537جامعة المادسٌة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
علمً انثى
 647جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/الصحة البٌئٌة
علمً انثى

 231612134012 3188تبارن حٌدر حمٌد كرٌم

علمً

انثى

544

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة بابل/الهندسة
جامعة بابل/العلوم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/بابل

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب جامعة بابل/التربٌة للعلوم الصرفة

 231612138025 3189زهراء عبد الصاحب دمحم عباس

علمً

انثى

671

الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة  /بغداد

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /الكوفة

 231612139012 3190حنان حسٌن عبٌد جٌاد

علمً

انثى

586

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/بابل/تمنٌات التمرٌض

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

588
530
491
678
529
573

جامعة بابل/الهندسة  /المسٌب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة مٌسان/طب االسنان
جامعة الكوفة/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد

الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الكهرومٌكانٌن
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة المادسٌة/طب االسنان
جامعة بابل/علوم البنات
جامعة تلعفر/التمرٌض

علمً

انثى

576

جامعة بابل/تكنلوجٌا المعلومات

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/بابل/تمنٌات التمرٌض

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

489
660
463
510
612
648
632

جامعة الكوفة/الفمه
جامعة بابل/الهندسة
جامعة الموصل/التربٌة األساسٌة
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة بابل/الهندسة
جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/الصحة البٌئٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/بابل

جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بابل/التربٌة للعلوم الصرفة

 231612182002 3205اسراء فالح ابراهٌم عاٌز

علمً

انثى

567

جامعة بابل/الهندسة  /المسٌب

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم/تمنٌات التمرٌض

 231612183019 3206لٌلى طالب عبد سوٌف
 231612183024 3207هدى منصور سعد منصور
 231612185015 3208فاطمه داوود سلمان كرٌم

علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى

565
514
491

جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة الماسم الخضراء/علوم البٌئة

جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة

 231612185019 3209نرجس هاتف دمحم جواد

علمً

انثى

672

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /الكوفة

جامعة تكرٌت/الصٌدلة

علمً
علمً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً

انثى
انثى
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

485
435
462
496
494
485
449
469
440

جامعة الماسم الخضراء/الزراعة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/بابل
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة المادسٌة/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
جامعة المادسٌة/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
جامعة كربالء/العلوم السٌاحٌة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة بابل/اآلداب

جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة كربالء/المانون
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بابل/الدراسات المرآنٌة
جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة

3191
3192
3193
3194
3195
3196

231612142012
231612142164
231612143041
231612145062
231612146002
231612146025

ادٌان زهٌر عبٌس كاظم
مرٌم حٌدر فاضل خضٌر
منار جالل لاسم احمد
مروه دمحم حسن علً
احالم عبد الحمٌد محمود لنبر
هٌام عبد المادر فخر الدٌن علً خان

 231612149003 3197آماسً عباس شنان كاظم
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204

3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218

231612164015
231612166011
231612168016
231612168017
231612172026
231612172029
231612178001

231612205015
231612205020
231621001034
231621003101
231621006009
231621006059
231621006067
231621006076
231621007005

حنٌن خضٌر عباس كاظم
رلٌه احمد تركً عبد الكاظم
شروق حلٌم سالم جودة
ضحى مناف مرزة نجم
غدٌر كاظم عبد الرضا حسن
كوثر عدنان طالل علً
اسراء تاٌه احٌمد ابراهٌم

غسك نعمة عطٌة ابراهٌم
وداد عواد كاظم عبود
ساهً عالء رحٌل دمحم
دمحم عبد الكرٌم هندول شاطً
امٌر علً كاظم بهٌو
كرار احمد عبد الحسٌن جاسم
دمحم عالء كاظم بهٌو
مصطفى حسون عبٌد فرحان
امٌر جلٌل ابراهٌم حسن
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258

الرقم االمتحاني
231621008059
231621008083
231621009008
231621009019
231621009028
231621009087
231621010019
231621010034
231621010060
231621011004
231621011018
231621011059
231621011097
231621011102
231621012014
231621012073
231621012090
231621013014
231621013057
231621016055
231621016067
231621017053
231621017069
231621019031
231621022020
231621023023
231621025005
231621025010
231621025014
231621025025
231621025039
231621026010
231621027024
231621027036
231621027041
231621027085
231621027093
231621027101
231621029011
231621030013

اسم الطالب
سلمان هادي جالب عبود
عالء حمزه زباله بدٌوي
احمد حٌدر جابر جواد
حسن صادق حسٌن علوان
حٌدر مرتضى محسن عباس
ٌاسر كرٌم مصطفى جمعه
بالل احمد مهدي عزٌز
ساجد ماجد محسن حمد هللا
علً سلٌم عبٌد سلمان
احمد حسن حسون عبٌس
امٌر عباس فاضل عباس
عبد هللا مكً حلو راجً
دمحم صباح كامل مزعل
مسلم فاضل عباس علً
ازهر زغٌر تومان جسوم
كرار شاكر عبٌد ضاٌع
مهدي عبد االمٌر محً الدٌن سعٌد
جعفر رحٌم عبد الكاظم دمحم
مرتضى عباس عبد الكاظم عرٌبً
دمحم عباس خلف جواد
ٌاسٌن احمد شهاب حمد
علً جواد مراد عبٌد
كاظم رزاق جلٌل وحٌد
كرار احمد ٌوسف دمحم
عباس رحٌم حماد كردي
علً احمد جلوب مذكور
احمد دمحم هادي دانه
حسٌن كاظم دمحم حسٌن
سجاد سامً تاٌه عبود
علً مرزه حمزه صالح
ٌحٌى عالء محسن علوان
حسٌن طعمه علً عمران
حسٌن عالء جواد كاظم
رسول مهدي كرٌم دمحم
سرمد عبٌد حسٌن شهاب
دمحم صالح منصور عبطان
مرتضى حسن مطلب حسٌن
موفك شاكر محمود عودة
حٌدر خالد عبد احمد
حسٌن ضٌاء جاسم دمحم علً

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 480جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 499جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 463جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 469الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 466جامعة كربالء/العلوم االسالمٌة
ادبً ذكر
 419جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
ادبً ذكر
 431جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
ادبً ذكر
 457جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
ادبً ذكر
 438الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
ادبً ذكر
 458جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 395الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
ادبً ذكر
 450الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
ادبً ذكر
 442جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 509جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 453جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 434جامعة الكوفة/اآلداب
ادبً ذكر
 463جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 529جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 589جامعة بابل/المانون
ادبً ذكر
 489الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
ادبً ذكر
 460جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 443جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 536جامعة واسط/التربٌة
ادبً ذكر
 457جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
ادبً ذكر
 422جامعة ذي لار/االثار/سوق الشٌوخ
ادبً ذكر
 465جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 613جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 457جامعة ذي لار/االعالم
ادبً ذكر
 474جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
ادبً ذكر
 557جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 436جامعة بابل/اآلداب/االثار
ادبً ذكر
 521الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 471جامعة الكوفة/اللغات
ادبً ذكر
 480الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 415الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
ادبً ذكر
 504الجامعة العرالٌة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 423جامعة الموصل/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 531الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 444جامعة ذي لار/االعالم
ادبً ذكر
 443جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
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لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/األعالم
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة واسط/التربٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة بابل/الدراسات المرآنٌة
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة المادسٌة/اآلداب/علم النفس
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة بابل/المانون
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة بابل/الدراسات المرآنٌة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
جامعة بابل/المانون
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
جامعة بابل/اآلداب

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298

الرقم االمتحاني
231621031038
231621032007
231621032008
231621032025
231621033026
231621033035
231621033036
231621033052
231621034053
231621034066
231621038019
231621038031
231621040007
231621042006
231621042007
231621042018
231621042035
231621051072
231621052005
231621052055
231621052068
231621054041
231621055001
231621055024
231621055026
231621055039
231621060069
231621061007
231621061017
231621061037
231621063007
231621067006
231621160032
231621161017
231621163018
231621164018
231621165018
231621165037
231621168014
231621168015

اسم الطالب
زٌد دمحم زٌدان سمٌر
احمد دمحم علً صاحب غٌدان
اكرم سالم كرٌم كاظم
علً حسن فاضل عزوز
حمزه عباس حمزه حسان
سجاد علً كزار حربً
سعد محسن جواد عبود
علً حسان كطوف حسن
كرار عمران كرٌم عبٌد
دمحم مجٌد عبٌس علوان
سٌف سامً خضٌر عبٌس
علً رحٌم كاظم جواد
زٌد ثامر حسٌن عٌسى
ارشد سالم داخل شباده
امٌر حامد كاظم احمد
ذو الفمار دمحم كاظم خضٌر
كرار عبد الكاظم حسن حسٌن
عمران حسٌن علً سلمان
احمد مسلم دمحم ابراهٌم
كرار حسٌن عبٌد عٌسى
مسلم حاتم علً جاسم
علً عاصً زاٌر اعطٌه
احمد حسٌن حمزة جودة
زهٌر منصور حنظل عطٌة
زٌد دمحم عبد المحسن دمحم
عالء عبود عبٌس عطٌة
حسن عبد االمٌر حامد مظهر
تحسٌن صٌاح مهدي حسونً
حٌدر عبد االمٌر غاوي حسن
دمحم حسٌن حاتم عبد عبٌس
احمد عماد برزان هارون
احمد دمحم كشٌش جاسم
مصطفى عبد كاظم علً
علً حامد عباس مهدي
عبد العظٌم سالم لفته عبد
صالح حسن عباس عداي
علً لاسم حاكم كاظم
منٌر صاحب عبد كاظم
عمٌل عالوي شهٌد ضعٌف
علً حاجم عبد الكاظم عبد

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 484الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 505الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 459الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 470جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 442جامعة بابل/اآلداب/االثار
ادبً ذكر
 539جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 513جامعة بابل/المانون
ادبً ذكر
 530جامعة بابل/المانون
ادبً ذكر
 436الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
ادبً ذكر
 464جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 432جامعة الحمدانٌة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 491جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 524جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 428جامعة الكوفة/الفمه
ادبً ذكر
 536جامعة بغداد/األعالم
ادبً ذكر
 453جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
ادبً ذكر
 484جامعة المادسٌة/التربٌة
ادبً ذكر
 504الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 426جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
ادبً ذكر
 441جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 515الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 450جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
ادبً ذكر
 456جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 429جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
ادبً ذكر
 445جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 470جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 462جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 457جامعة بابل/الدراسات المرآنٌة
ادبً ذكر
 539جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 446جامعة كربالء/العلوم السٌاحٌة
ادبً ذكر
 504جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 448جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
ادبً ذكر
 450جامعة المادسٌة/االثار
ادبً ذكر
 557جامعة واسط/التربٌة
ادبً ذكر
 435جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
ادبً ذكر
 453جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 493جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 425جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
ادبً ذكر
 444جامعة المادسٌة/اآلداب
ادبً ذكر
 549جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر

صفحة  86من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة الكوفة/المانون
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة الكوفة/االثار
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة واسط/التربٌة
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/اآلداب/علم النفس
جامعة الفلوجة/المانون
جامعة الكوفة/الفمه
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة المادسٌة/اآلداب/علم النفس
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
جامعة بغداد/األعالم
جامعة بابل/اآلداب/االثار
جامعة بابل/اآلداب/االثار
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة الحمدانٌة/االدارة وااللتصاد
جامعة بابل/الدراسات المرآنٌة
جامعة الكوفة/المانون
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة بابل/المانون

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338

الرقم االمتحاني
231621169012
231621169046
231621169052
231621169053
231621170008
231621170015
231621170024
231621172002
231621172012
231621172019
231621173036
231621173082
231621174003
231621174009
231621178035
231621178043
231621179015
231621179035
231621179041
231621181015
231621181024
231621183005
231621183019
231621183046
231621183063
231621195020
231621197002
231621198002
231621198009
231621199014
231621205008
231621208001
231621213001
231621252053
231621253075
231621253082
231621253083
231621255036
231621256029
231621258004

اسم الطالب
بالر عمار مدلول صكبان
دمحم عامر عبد الجاسم علً
منتظر مؤٌد علً كرٌم
منتظر دمحم جاسم دمحم
حسٌن عبد العباس خضٌر عباس
عبد الستار جبار عبد الهادي عاصً
علً عبد العباس خضٌر عباس
أمٌر دمحم محٌسن مطلن
صادق عدنان كاظم عبد
علً دمحم كاظم حسن
صفاء علً عدنان محٌمٌد
هشام عبد الهادي دمحم متعب
حسٌن حازم صفون هادي
صالح عزٌز جاسر زغٌر
دمحم بالر حسٌن عبد تعبان
مهند حمزة عبد تعبان
حسن عبد صٌهود عنٌزي
علً زعان هادي حالوي
دمحم كرٌم مبارن دٌكان
ضٌاء جاسم دمحم عبد هللا
علً حسن خلٌل زرزور
ابراهٌم عبد الحلٌم عبد علً عبد هللا
باسم علً عباس مردان
عباس مهدي صالح صٌاح
مثنى سامً جاسم شدهان
دمحم حاتم عبٌس مرزه
اثٌر عالء محسن سلمان
اسامة علٌوي خفٌف كاظم
حازم خلٌبص ارحٌل سفاح
دمحم حمزة حسن عبد
حسٌن عباس جبر جودة
ابراهٌم كاظم جواد كاظم
أمٌر عتاب حمزه طوكان
فراس كرٌم علوان جاسم
علً هوٌدي برغوث سالم
غٌث حسن خلٌف سعدون
غٌث دمحم حسٌن عبٌد
علً مالن عبٌس عناد
عباس فارس عبٌد عامر
عبد الرحمن كرٌم هاتف حسٌن

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 480جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 442جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
ادبً ذكر
 491جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 434جامعة الكوفة/الفمه
ادبً ذكر
 493جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 441جامعة االنبار/التربٌة  /المائم
ادبً ذكر
 445الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/علم النفس
ادبً ذكر
 475جامعة كربالء/العلوم االسالمٌة
ادبً ذكر
 545جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 427جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
ادبً ذكر
 442جامعة الكوفة/الفمه
ادبً ذكر
 451جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 513الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
ادبً ذكر
 513جامعة بابل/المانون
ادبً ذكر
 535جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 476جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 540جامعة واسط/التربٌة
ادبً ذكر
 537جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 451جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 462الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 452جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
ادبً ذكر
 473جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 424جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
ادبً ذكر
 519جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 458جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 438جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 575جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 566جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 462الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
ادبً ذكر
 438الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
ادبً ذكر
 458جامعة بابل/الدراسات المرآنٌة
ادبً ذكر
 457الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
ادبً ذكر
 462الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 551جامعة المادسٌة/التربٌة
ادبً ذكر
 447جامعة ذي لار/االعالم
ادبً ذكر
 421جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
ادبً ذكر
 509الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
ادبً ذكر
 444جامعة بابل/اآلداب
ادبً ذكر
 455جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 480الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر

صفحة  87من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
جامعة الكوفة/المانون
جامعة ذي لار/االعالم
جامعة الفلوجة/المانون
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
جامعة كربالء/العلوم السٌاحٌة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
جامعة بابل/المانون
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة بابل/اآلداب
جامعة بابل/المانون
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بابل/الدراسات المرآنٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الموصل/الحموق
جامعة بابل/المانون
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378

الرقم االمتحاني
231622077010
231622078019
231622080010
231622081009
231622081030
231622083013
231622083023
231622087023
231622087066
231622088019
231622089011
231622090003
231622090034
231622092012
231622092040
231622093099
231622103008
231622105003
231622108010
231622109026
231622109067
231622111041
231622112002
231622113044
231622115020
231622122003
231622122006
231622122018
231622122021
231622122027
231622124022
231622125005
231622125012
231622126006
231622128039
231622133007
231622133009
231622134001
231622139002
231622144027

اسم الطالب
رندة احمد عبٌد ذرب
رلٌه دمحم كرٌم جادر
زٌنب هاشم حسٌن هاشم
رسل لدوري حسٌن ٌاكوت
فاطمه لاسم كامل حمد
دعاء حلٌم صبري فرهود
غدٌر فالح حسن عمران
رلٌه صالح مهدي حسٌن
مٌالد فارس عبٌس عبد
شهد ماجد معز محمود
رؤى صاحب عبد ٌاسٌن
اسماء عباس ناٌل جاسم
زٌنب فٌصل وحٌد احمد
بشائر حسن فاضل عبد الحسٌن
صبا عبد الرزاق نور حسون
نور حافظ عبد اٌوب راضً
حنٌن محسن عزٌز حسن
بنٌن حسن محً عبد هللا
زهراء والء طالب عباس
بنٌن دمحم حمزه كاظم
ساره فرحان سعٌد محسن
زٌنب علً حسٌن عبٌس
براء مازن عبٌد سلمان
هدى لاسم علوان لطٌف
زهراء نذٌر دمحم مول
االء صادق دمحم ضاٌع
اٌه صباح خضٌر حسٌن
رؤى عباس جابر سلمان
زهراء عزت حسون سلمان
شهد حمدي عواد حمادي
سحر حٌدر حسٌن شهد
انصاف جاسم دمحم عباس
تبارن محمود ابراهٌم حسٌن
اٌه علوان جٌاد احمد
زٌنب موسى عمران ضاحً
اٌة عبد الوهاب مجٌد عبد هللا
ختام ابراهٌم مرٌض سراج
ابرار عبد الكاظم صاحب حسٌن
اسراء فاضل حسن هادي
غفران عبد االخوه دمحم عبود

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
471
ادبً انثى
474
ادبً انثى
542
ادبً انثى
436
ادبً انثى
471
ادبً انثى
426
ادبً انثى
485
ادبً انثى
610
ادبً انثى
470
ادبً انثى
545
ادبً انثى
448
ادبً انثى
565
ادبً انثى
511
ادبً انثى
464
ادبً انثى
439
ادبً انثى
449
ادبً انثى
455
ادبً انثى
506
ادبً انثى
511
ادبً انثى
452
ادبً انثى
494
ادبً انثى
440
ادبً انثى
513
ادبً انثى
585
ادبً انثى
435
ادبً انثى
565
ادبً انثى
456
ادبً انثى
453
ادبً انثى
426
ادبً انثى
427
ادبً انثى
529
ادبً انثى
503
ادبً انثى
513
ادبً انثى
440
ادبً انثى
490
ادبً انثى
440
ادبً انثى
434
ادبً انثى
475
ادبً انثى
465
ادبً انثى
434
ادبً انثى

القبول القديم
جامعة واسط/التربٌة
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة واسط/التربٌة
جامعة بابل/اآلداب/االثار
جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة واسط/التربٌة
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة المادسٌة/التربٌة للبنات
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /الكوفة
جامعة الكوفة/اللغات
جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة بابل/المانون
جامعة بابل/المانون
جامعة بابل/اآلداب/االثار
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/التربٌة للبنات /رٌاض االطفال
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة بابل/المانون
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بابل/المانون
جامعة الكوفة/اآلداب/الفلسفة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
جامعة واسط/التربٌة
جامعة بابل/اآلداب
جامعة بابل/اآلداب/االثار

صفحة  88من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الكوفة/اآلداب/الفلسفة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة بابل/المانون
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة بابل/اآلداب
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كربالء/المانون
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بابل/الدراسات المرآنٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة بابل/اآلداب
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بابل/الدراسات المرآنٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب
جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/اآلداب/الفلسفة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بابل/اآلداب
جامعة الكوفة/اآلداب/الفلسفة
جامعة الكوفة/المانون
جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390

الرقم االمتحاني
231622163013
231622174003
231622174009
231622183005
231622183012
231622205028
241511005006
241511005016
241511011081
241511017123
241511027116
241511051045

اسم الطالب
نسرٌن محمود حسن علً
أمل عبد المحسن حمٌدي فرحان
زٌنب عبد المحسن حمٌدي فرحان
حوراء حسٌن عبد هللا حسٌن
نوال ثامر عبد زٌد كاظم
نعٌمة حسن عٌدان ابراهٌم
احمد رزاق عبد الخضر ساجت
احمد مرتضى حسن فلٌح
علً رحٌم كوكز حسٌن
كرار مجٌد عبد جاسم
علً دمحم كاظم حمزه
عبد هللا رحٌم طعمه عبد

 241512022002 3391جنان عباس حاتم فنفون

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
437
ادبً انثى
467
ادبً انثى
469
ادبً انثى
588
ادبً انثى
460
ادبً انثى
513
ادبً انثى
431
علمً ذكر
504
علمً ذكر
425
علمً ذكر
424
علمً ذكر
504
علمً ذكر
455
علمً ذكر

القبول القديم
جامعة الكوفة/الفمه
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بابل/اآلداب/االثار
جامعة بابل/المانون
جامعة المادسٌة/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
جامعة المادسٌة/الطب البٌطري
جامعة دٌالى/الزراعة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/الزراعة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
التكنلوجً/المادسٌة/تمنٌات المٌكانٌن
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
جامعة كربالء/العلوم االسالمٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
جامعة سومر/التربٌة االساسٌة
جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
جامعة المادسٌة/العلوم
جامعة المادسٌة/العلوم
جامعة الماسم الخضراء/علوم البٌئة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة المادسٌة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
التكنلوجً/المادسٌة/تمنٌات المٌكانٌن
جامعة الماسم الخضراء/علوم البٌئة
جامعة المادسٌة/الهندسة
جامعة المثنى/العلوم
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة

علمً

انثى

395

ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
انثى
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

421
426
448
448
500
543
536
527
477
540
573
496

علمً

ذكر

485

حٌدر فراس ٌونس حمٌد
عباس فاضل هادي طخاخ
علً حسٌن علً حنون
علً فالح هاشم داخل

علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

475
661
532
497

 241611004011 3409احمد فالح حسن عبد نور

علمً

ذكر

475

جامعة سامراء/التربٌة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

457
476
523
474
466
475

جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة المادسٌة/الزراعة
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة المادسٌة/الزراعة

3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403

241521023044
241521035076
241521201038
241522119054
241611001064
241611001326
241611001354
241611002097
241611002121
241611002125
241611002129
241611003038

دمحم رضا عوده رغٌد
منعم نافع رٌكان دمحم علً
ضٌاء نعٌم هادي حسٌن
زهراء حامد عباس خشان
اٌهاب حسن كاظم سباهً
دمحم صدام موحان سفاح
مرتضى حسام كردي حزام
علً عباس طوٌنه عبد الحمزه
دمحم طالب شاٌل رشن
دمحم فرحان شهد عبد
مرتضى عبد عون عمران موسى
ارشد عبد هللا جبار عوٌد

 241611003039 3404ارشد كرٌم جبر جوده
3405
3406
3407
3408

3410
3411
3412
3413
3414
3415

241611003122
241611003170
241611003190
241611003213

241611004040
241611004060
241611004089
241611005015
241611005174
241611006001

حسٌن نجم عبد حسٌن
عباس حسٌن عبد العباس فرج
غسان عبد الكاظم رحمان مراد
احمد كرٌم شاكر حسن
نصٌر عدنان صاحب حسون
احمد جابر كرٌم فهد

صفحة  89من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة بابل/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بابل/المانون
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/بابل
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الزراعً/الكوفة
جامعة االنبار/التربٌة  /المائم
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة المادسٌة/الفنون الجمٌلة
جامعة الكوفة/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الماسم الخضراء/علوم البٌئة
جامعة الموصل/الطب البٌطري
جامعة المادسٌة/التمرٌض
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
التكنلوجً/المادسٌة/تمنٌات المٌكانٌن
جامعة المادسٌة/الزراعة
جامعة سامراء/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة المادسٌة/الزراعة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428

الرقم االمتحاني
241611006054
241611006083
241611007010
241611008038
241611008043
241611008077
241611008093
241611008096
241611008102
241611008123
241611009004
241611010002
241611010014

اسم الطالب
عمٌل جلٌل ساجت عبد
دمحم حسن جبار فصوع
جلٌل طالب جبر عبد الحسٌن
جعفر سلمان علً جحالً
حسنٌن عبد األمٌر داٌخ رطان
عباس رحمن عبد الحسٌن هندي
علً حسٌن علً عرد
علً صباح صاحب حسن
علً دمحم طالب عبد الهادي
دمحم مجٌد شاكر شبٌب
احمد جابر كامل جبار
اثٌر عباس تومان عرابً
احمد علً بدر عبود

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 522جامعة المثنى/التربٌة للعلوم الصرفة
علمً ذكر
 525جامعة المادسٌة/العلوم
علمً ذكر
 510الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
علمً ذكر
 438جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/النجف
علمً ذكر
 666جامعة تكرٌت/هندسة النفط والمعادن
علمً ذكر
 583جامعة الكوفة/العلوم
علمً ذكر
 576جامعة المادسٌة/التمانات االحٌائٌة
علمً ذكر
 647جامعة بغداد/الهندسة
علمً ذكر
 566جامعة المادسٌة/التمانات االحٌائٌة
علمً ذكر
 569جامعة المادسٌة/التمانات االحٌائٌة
علمً ذكر
 529جامعة المادسٌة/العلوم
علمً ذكر
 488جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
علمً ذكر
 621الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الكهرومٌكانٌن
علمً ذكر

 241611010026 3429اسعد كاظم اعبٌد كصاد

علمً

ذكر

631

 241611010028 3430اشرف غازي عبدالنبً هاشم

علمً

ذكر

437

 241611010141 3431عالء حسٌن وحٌد عبٌد
 241611011021 3432سٌف صالح العٌبً مزهر
 241611012060 3433علً كاظم خماط جٌجان

علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر

488
582
668

 241611012082 3434دمحم محسن دمحم مهدي

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة المادسٌة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة المادسٌة/الطب البٌطري
جامعة االنبار/الزراعة
جامعة البصرة/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/بابل
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة بغداد/الهندسة/الموارد مائٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/المادسٌة/تمنٌات
التمرٌض

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الماسم الخضراء/التمانات االحٌائٌة
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة

جامعة سامراء/التربٌة
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الكهرومٌكانٌن
جامعة كربالء/الهندسة

علمً

ذكر

627

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/العمارة/التحلٌالت المرضٌة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

520
461
496
477
649
530

جامعة بابل/العلوم
جامعة المادسٌة/الفنون الجمٌلة
جامعة المادسٌة/الطب البٌطري
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة ذي لار/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات

جامعة المثنى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة المادسٌة/المانون

علمً

ذكر

669

الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة  /بغداد

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /الكوفة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

449
465
598
651
521
450
570

جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الكوفة/الزراعة
جامعة الكوفة/التربٌة

 241611017089 3449عباس دوهان خشان مباشر

علمً

ذكر

582

جامعة المادسٌة/التربٌة

 241611018035 3450حٌدر رفعت منكر حسن

علمً

ذكر

460

جامعة المادسٌة/الزراعة

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/النجف
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة المادسٌة/التربٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/كركون/تمنٌات صحة
المجتمع
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة

3435
3436
3437
3438
3439
3440

241611012090
241611013005
241611014057
241611014086
241611014100
241611015047

مصطفى كامل بدٌري فرحان
ابراهٌم حمزه مسٌر علوان
عبد الرضا مالزم رحٌم عٌساوي
دمحم نجم عبد هللا دمحم
هاشم راهً باشً طالب
ثائر خضٌر عبد الزهره عبٌد

 241611015149 3441عالء حمزه حسٌن جاسم
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448

241611016087
241611016122
241611016164
241611016177
241611016192
241611016227
241611016230

حٌدر مٌري سلمان زلبوع
عباس تفكٌر عدنان عباس
عماد هاشم غافل تاٌه
كرار كاظم عبد عٌسى
دمحم عبد الحسن حبٌب ابو نٌله
منتظر ماجد شنٌن عزوز
مهدي حسٌن عبد الكاظم صبر

صفحة  90من 135

جامعة البصرة/الزراعة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
اسم الطالب
الرقم االمتحاني
ت
 241611019005 3451ابراهٌم اٌاد ٌاسٌن دمحم
 241611019035 3452عمر سلٌم محسن عزٌز

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
465
علمً ذكر
489
علمً ذكر

القبول القديم
جامعة االنبار/التربٌة  /المائم
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
التكنلوجً/المادسٌة/تمنٌات المٌكانٌن
جامعة تكرٌت/هندسة النفط والمعادن
جامعة المادسٌة/الزراعة
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد

 241611020017 3453سهٌل حسن كطان شمران

علمً

ذكر

434

 241611021012 3454حسٌن ماجد حٌدر دمحم
 241611022004 3455أمٌر علً كرٌم فرحان
 241611023009 3456حٌدر رضا عودة رغٌد

علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر

667
447
491

 241611025006 3457جواد كاظم حسٌن جاسم

علمً

ذكر

592

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

644
531
467
503
561
575
536
524

جامعة كربالء/الهندسة
جامعة المادسٌة/العلوم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة  /ذي لار/تمنٌات المحاسبة
جامعة المادسٌة/الطب البٌطري
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة ذي لار/العلوم
جامعة المادسٌة/المانون
جامعة المادسٌة/العلوم

علمً

ذكر

472

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /الكوفة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

486
479
588
640
486
646
598
615
463

الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة الموصل/الطب البٌطري
جامعة الماسم الخضراء/التمانات االحٌائٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/بابل
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة البصرة/الهندسة
جامعة بابل/الهندسة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة االنبار/التربٌة  /المائم

علمً

ذكر

613

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

452
633
516
642
512
502
490
520
516
509

جامعة المادسٌة/الزراعة
جامعة المثنى/الهندسة
جامعة المثنى/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
جامعة البصرة/الهندسة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الكوفة/العلوم
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة المادسٌة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة واسط/التربٌة
جامعة واسط/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات

3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465

241611025015
241611027001
241611027047
241611027057
241611027138
241611028002
241611028024
241611028037

صباح شٌال حسٌن جاسم
أحسان علً مهدي محٌسن
حسٌن كاظم مدلول عبٌد
حٌدر دمحم غازي كزار
دمحم رحٌم حسٌن عتوي
أمٌر نجاح كرٌم كاظم
حسٌن هادي كاظم مكً
سعد نعمة جفرز جابر

 241611028038 3466سالم عادل غافل زوٌد
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475

241611029003
241611029037
241611029047
241611029110
241611029140
241611029160
241611030015
241611032078
241611034037

أسعد عالوي حسٌن مرٌح
جعفر جبار هانً جعفر
حسن هادي عبد نور جبار
علً عامر عباس جونً
دمحم راضً مراد شمران
مسلم عبد الحسن دخٌل مطلن
حسن عباس ثمار حمد
دمحم مكً خضٌر عباس
كرار كامل راهً دناصر

 241611035008 3476أحمد عباس خضٌر جبار
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486

241611035019
241611036002
241611036052
241611036088
241611036103
241611036121
241611036151
241611036173
241611036187
241611036194

حسن جمهوري صٌاح نغٌمش
ألصدٌك صادق مرزون دمحم
حسن علً حمد مراد
راسم دمحم مراد جاسم
سجاد احمد اكرٌم عبد العباس
صفاء ذٌبان حجار زوٌد
علً رزاق جبار صكبان
عمار عبد الكرٌم طارش زامل
كرار سعد علٌوي كاظم
كرار دمحم كاظم غٌدان

لسم الحاسبة االلكترونٌة

صفحة  91من 135

القبول الجديد
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
جامعة البصرة/الهندسة
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الدور (صالح
الدٌن)/تمنٌات التحلٌالت المرضٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة المادسٌة/التربٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
التكنلوجً/المادسٌة/تمنٌات المٌكانٌن
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة سومر/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/الكوت
جامعة بابل/الهندسة
جامعة الموصل/الطب البٌطري
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الدور (صالح
الدٌن)/تمنٌات التحلٌالت المرضٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة المادسٌة/الهندسة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة سامراء/التربٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494

الرقم االمتحاني
241611036218
241611036219
241611037044
241611039017
241611041016
241611042048
241611048011
241611050020

اسم الطالب
دمحم فاهم عٌدان جبار
دمحم لاسم جبار مطر
مصطفى دمحم رشٌد مهدي
امٌر غانم كاظم خاٌف
عبد الرزاق اثٌر عبد الرزاق صبح
عبد الكرٌم سلمان مرٌسل خلف
مرتضى صاحب عبد الجلٌل ٌحٌى
علً رٌاض جعفر هٌلً

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم

الفرع الجنس المجموع
 509جامعة الكوفة/العلوم
علمً ذكر
 510جامعة الكوفة/العلوم
علمً ذكر
 601جامعة الماسم الخضراء/هندسة الموارد المائٌة
علمً ذكر
 473جامعة المادسٌة/الزراعة
علمً ذكر
 608جامعة الموصل/الهندسة
علمً ذكر
 572جامعة بابل/الهندسة  /المسٌب
علمً ذكر
علمً ذكر  655.6جامعة البصرة/الهندسة
 495الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
علمً ذكر

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة بابل/الهندسة
جامعة الماسم الخضراء/هندسة الموارد المائٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد

 241611059016 3495طارق سوادي سالم شنبوج

علمً

ذكر

669

الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة  /بغداد

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /الكوفة

 241611060027 3496علً سلمان علً خلٌف

علمً

ذكر

514

جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم

جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة

 241611061059 3497زٌد عبد الكاظم عوٌد كاظم

علمً

ذكر

421

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/الكوفة

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الزراعٌة  /المسٌب

 241611061127 3498دمحم علً مشكور حمود

علمً

ذكر

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523

241611151010
241611152011
241611152067
241611156005
241611160014
241611160015
241611160021
241612025012
241612080059
241612081011
241612081115
241612081116
241612082062
241612084050
241612085058
241612087006
241612088009
241612093018
241612093026
241612093043
241612093050
241612093052
241612094052
241612094101
241612095011

رضا جواد كاظم رهٌف
جمال ابراهٌم عبٌد جبر
مرتضى كاظم دخٌل نبهار
حسن سعٌد حمد هللا عبد الرضا
عمٌل عدنان طعمه جابر
عمٌل كاظم علً عبد هللا
دمحم مطشر جواد كاظم
لمٌاء حسٌن طارش كشمر
غدٌر موسى مطلن عباس
أرجوان خالد عبٌس فضل
فرح حٌدر شاكر بعٌوي
فضه ماجد كاظم حسٌن
فاطمه سعد ادعٌن جوده
ود هادي كاظم حمد
سحر سلمان خضٌر طالب
تبارن سامً جواد رحمن
زٌنب مهدي صالح سعٌد
اٌات شمخً كرٌم كطن
بنٌن علً دمحم عبد
رواء هٌضل كاظم علً
زهراء دلً كنٌوي جاسم
زهراء علً خضٌر عباس
زٌنب عبد العباس كامل شمخً
هجران جبر كزار دفار
اٌناس عزٌز عبد فضل

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/الكوفة/تمنٌات
425
ادارة مواد
 494جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
 520جامعة المثنى/التربٌة للعلوم الصرفة
 534جامعة المادسٌة/المانون
 542الجامعة التكنولوجٌة/العلوم التطبٌمٌة
 657جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
 632جامعة المثنى/الهندسة
 512جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات
 478جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
 635الجامعة التكنولوجٌة/هندسة اللٌزر وااللكترونٌات البصرٌة
 465جامعة المادسٌة/الفنون الجمٌلة
 541جامعة المادسٌة/التربٌة
 560جامعة المادسٌة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
 561جامعة دٌالى/الهندسة
 664.5جامعة ذي لار/الهندسة
 582جامعة دٌالى/الهندسة
 661جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
 516جامعة واسط/التربٌة
 504الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
 529جامعة المثنى/التربٌة للعلوم الصرفة
 531جامعة المادسٌة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
 497جامعة بابل/علوم البنات
 552جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
 519جامعة المادسٌة/اآلداب
 442جامعة الماسم الخضراء/الزراعة
 657جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة

صفحة  92من 135

جامعة الموصل/الفنون الجمٌلة
جامعة المادسٌة/الطب البٌطري
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة المادسٌة/الهندسة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة الكوفة/التمرٌض
جامعة المادسٌة/الزراعة
جامعة المادسٌة/المانون
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
جامعة المادسٌة/التمانات االحٌائٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة المادسٌة/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة المادسٌة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531

الرقم االمتحاني
241612095013
241612096039
241612096045
241612096077
241612096095
241612097003
241612100006
241612100036

اسم الطالب
بنٌن عبد الحسٌن هاشم جاسم
زهراء رحٌم خبط بلبل
زهور فٌصل غازي جار هللا
فاطمه كاظم عبدهللا كدٌمً
نور الهدى عباس خضر جابر
االء حسٌن رزاق نذٌر
ابتسام عدنان محسن جاسم
رنا بالر عبود سلمان

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 523جامعة المادسٌة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
علمً انثى
 528جامعة المادسٌة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
علمً انثى
 472جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
علمً انثى
 697جامعة المادسٌة/الطب
علمً انثى
 525جامعة المادسٌة/العلوم
علمً انثى
 469جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/النجف
علمً انثى
 532جامعة المادسٌة/التربٌة للبنات
علمً انثى
 644جامعة كربالء/الهندسة
علمً انثى

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة بغداد/التربٌة للبنات
جامعة المادسٌة/المانون
جامعة االنبار/االدارة وااللتصاد
جامعة بابل/الصٌدلة
جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
جامعة الكوفة/الزراعة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/المادسٌة/تمنٌات
التمرٌض
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض

 241612101014 3532بنٌن عداي عثمان طحٌور

علمً

انثى

602

جامعة المادسٌة/التربٌة

 241612102058 3533رلٌة سعٌد عبد براز

علمً

انثى

532

جامعة المادسٌة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات

 241612102085 3534زٌنب صالح عودة هالل

علمً

انثى

670

الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة  /بغداد

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /الكوفة

 241612102173 3535نسرٌن لاسم عطٌوي عبود

علمً

انثى

437

جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها

 241612103029 3536حوراء فاضل جهود عرٌبً

علمً

انثى

605

جامعة الكوفة/الهندسة

جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/المادسٌة/تمنٌات
صحة المجتمع

 241612103099 3537منى سعٌد ٌوسف عباس

علمً

انثى

556

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب جامعة المادسٌة/التربٌة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

532
528
477
659
521
459
611
487
532
509
499
646
530
672
620
528
670
652

جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
جامعة المادسٌة/العلوم
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة المادسٌة/التمرٌض
جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
جامعة المادسٌة/الفنون الجمٌلة
جامعة المادسٌة/الهندسة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/الصحة البٌئٌة
جامعة المادسٌة/العلوم
جامعة المادسٌة/التمرٌض
جامعة المادسٌة/الهندسة
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة البصرة للنفط والغاز/هندسة النفط والغاز
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة

 241612110036 3556ساره ادور عداي ارحٌم

علمً

انثى

618

جامعة المادسٌة/العلوم

جامعة المادسٌة/العلوم
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة المادسٌة/الفنون الجمٌلة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/العلوم
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة المادسٌة/العلوم
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة المادسٌة/التمرٌض
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة تكرٌت/الصٌدلة
جامعة مٌسان/التمرٌض
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة المادسٌة/الهندسة
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/المادسٌة/تمنٌات
صحة المجتمع

 241612111035 3557عذراء بدر وادي عبد الرضا

علمً

انثى

670

جامعة البصرة للنفط والغاز/هندسة النفط والغاز

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /الكوفة

3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555

241612104004
241612104007
241612104018
241612104033
241612104056
241612104080
241612104099
241612104104
241612105005
241612105015
241612105030
241612106003
241612106034
241612107034
241612107057
241612107085
241612108045
241612109003

ارجوان ابوالهٌل عكله بالل
اسراء عبد الساده عبد زٌد تسٌار
اٌمان فرهود هالل علً
حوراء علً شجاوي حسٌن
زهراء هدٌب تركً نهات
ضحى حمودي جفات جٌاد
منال عطا هللا خوٌن لفته
نرجس رضٌوي عبد كاطع
حوراء حسن علوان حمٌد
سجى عدنان شرٌف سهل
هٌام تركً فرج نعٌس
استبرق احمد غٌاض جابر
حنٌن نعٌم شاكر عبد الحسن
زهراء حسن جاسم دمحم
شفاء علً دمحم عبد
نرجس رٌاض عبدالكاظم ناشً
روز حٌدر هادي عبدالعالً
تبارن عباس دمحم عباس

صفحة  93من 135

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564

الرقم االمتحاني
241612112010
241612112019
241612113012
241612114002
241612114022
241612114158
241612114245

اسم الطالب
سماح هاشم شمخً جبر
نورس حسن هاشم دواس
رحاب زهٌر صبار دحام
آالء رحٌم عبٌد عبود
امل والً حامد ناجً
سمارا عبد هللا حمزة عبد هللا
نور حسٌن عبد زٌد خلٌل

 241612115088 3565سحر ابراهٌم حاتم فٌصل
3566
3567
3568
3569
3570

241612115115
241612115118
241612116054
241612117188
241612117301

فاطمه عبد الحسٌن حمزه جماح
كوثر جواد كاظم دوالب
نوره صباح حسٌن شناوه
زٌنب مكً مدلول حٌدر
نور كاظم عباده باصً

 241612117309 3571هدى خالد كاظم حمزة
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587

241612117316
241612118049
241612118070
241612118077
241612118109
241612119035
241612119057
241612119094
241612119133
241612119206
241612119245
241612119262
241612120032
241612120182
241612120197
241612120200

هٌام عباس زباله غفله
رسل عباس عٌدان كزار
زهراء هوٌدي حمزه حسن
زٌنب عطٌه حسٌن فرحان
فاطمه غازي خضٌر طاهر
اٌناس علً حمزه جاسم
حنٌن فهد تاٌه عبٌد
رلٌة دمحم جاسم طاهر
زهراء كاظم دمحم خوٌن
عهد عبد النبً جهاد علوان
نور الهدى عصام موسى ٌونس
نوره عناد عبٌد مخٌف
بنٌن كرٌم ناصر جاسم
مروة شاكر وحٌد زامل
نضال حٌدر صباح علً
نور احمد كاظم بلكت

 241612120232 3588ود علً دمحم حطاب
3589
3590
3591
3592
3593
3594

241612121010
241612121070
241612121116
241612121136
241612121140
241612121175

اسراء فرحان داخل شٌاع
رسل دمحم كاظم عبد الحسن
زٌنب علً عبد الحسٌن خفٌف
سهر كامل جري جبار
ضحى صالح الدٌن غسان كاٌم
لمر ضٌاء عبد مزهر

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
494
علمً انثى
496
علمً انثى
539
علمً انثى
639
علمً انثى
544
علمً انثى
410
علمً انثى
626
علمً انثى
علمً

انثى

437

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

667
664
578
437
518

القبول القديم
جامعة المادسٌة/الطب البٌطري
جامعة المادسٌة/الطب البٌطري
جامعة المادسٌة/العلوم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/الكوفة
جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/الصحة البٌئٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
التكنلوجً/المادسٌة/تمنٌات المٌكانٌن
جامعة تكرٌت/هندسة النفط والمعادن
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة ذي لار/العلوم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة الكوفة/التمرٌض
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً فنون /النجف
جامعة كربالء/التمرٌض
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة

علمً

انثى

608

جامعة البصرة/التمرٌض

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

454
668
556
597
582
461
600
516
505
458
568
444
551
670
537
619

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/النجف
جامعة كربالء/الهندسة
جامعة المادسٌة/العلوم
جامعة بابل/هندسة المواد
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة المادسٌة/الفنون الجمٌلة
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة المادسٌة/الطب البٌطري
جامعة االنبار/التربٌة  /المائم
الجامعة التكنولوجٌة/العلوم التطبٌمٌة
جامعة سومر/الزراعة
جامعة دٌالى/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة  /بغداد
جامعة المادسٌة/العلوم
جامعة المادسٌة/الهندسة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة المادسٌة/المانون
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة/تمنٌات
التمرٌض
جامعة دٌالى/العلوم االسالمٌة
جامعة المادسٌة/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
جامعة الموصل/التمرٌض
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة المادسٌة/الزراعة
جامعة تلعفر/التمرٌض
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة واسط/الفنون الجمٌلة
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة المادسٌة/العلوم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة المادسٌة/المانون
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة

علمً

انثى

669

الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الطب الحٌاتً

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /الكوفة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

653
539
559
629
636
528

جامعة البصرة/الهندسة
جامعة المادسٌة/العلوم
جامعة بابل/علوم البنات
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة كربالء/التمرٌض
جامعة المادسٌة/العلوم

جامعة المادسٌة/الهندسة
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة المادسٌة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
اسم الطالب

الفرع الجنس المجموع

 241612121183 3595مروه ناصر حسٌن حسن

علمً

انثى

621

 241612122044 3596ساره صادق شاكر كاظم

علمً

انثى

494

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

435
561
442
568
510

 241612124064 3602زهراء عالوي حسن مهاوش

علمً

انثى

436

سحر سعٌد ابو كطٌفه ثامر
لٌالً دنبوس عوده عفن
شمس ضٌاء خالد علً
ساجده ضاٌع سلمان علً
هدٌل عادل صالح طارش
انوار مهدي خضٌر دونً
غفران رحٌم جواد شاهٌن
فاطمة عبد الكاظم سعد وادي
عبٌر عبد هللا نجم ضمد
هبه عباس ناظم دمحم علً

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

465
660
422
661
658
520
488
637
475
557

 241612153002 3613اراء كرٌم عبد الحسٌن برٌسم

علمً

انثى

469

 241612154007 3614سهام عٌدان عبد حسٌن

علمً

انثى

445

ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

441
501
458
426
452
421
464
455
507
431
469
464
466
430
432

3597
3598
3599
3600
3601

3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612

3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629

241612123003
241612123029
241612123069
241612123075
241612124021

241612124085
241612124123
241612129012
241612130044
241612131018
241612134020
241612134101
241612136084
241612139038
241612139055

241621002027
241621005008
241621005030
241621007015
241621008008
241621008013
241621010023
241621010034
241621010043
241621010046
241621011021
241621012020
241621012033
241621012048
241621014054

أسراء نبٌل جاسم حمٌد
حنٌن غالب جبار طاهر
زٌنب احمد شمخً علوان
زٌنب صالح ناجً عنبر
امٌره نور بثٌنه عبٌد

علً جواد كاظم تاٌه
أحمد نعمة جابر سالم
حسنٌن كاظم كرمود خلف
مثنى علً عٌسى حسن
حسٌن هادي علً حمزه
سجاد كرٌم محٌسن مهدي
صالح صبر كطفان شناوة
فراس نعمة عوٌز ناطور
مصطفى دمحم عبد الواحد صكر
ناصر جواد فلٌح ناصر
كرار عبد الحسن ظنه عوفً
عزٌز جبار عزٌز عكله
كرار فاهم اوحٌد حربً
مروان دمحم غالً عبٌد
دمحم ساعد هنٌن تمل

لسم الحاسبة االلكترونٌة

القبول القديم
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
التكنلوجً/المادسٌة/تمنٌات المٌكانٌن
جامعة البصرة/الزراعة
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة البصرة/الزراعة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
التكنلوجً/المادسٌة/تمنٌات المٌكانٌن
جامعة المادسٌة/الزراعة
جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
جامعة ذي لار/الهندسة
جامعة المادسٌة/التربٌة للبنات
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة الماسم الخضراء/علوم البٌئة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
التكنلوجً/المادسٌة/تمنٌات المٌكانٌن
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
التكنلوجً/المادسٌة/تمنٌات المٌكانٌن
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
جامعة ذي لار/االعالم
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة بغداد/اللغات
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
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القبول الجديد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/العمارة/التحلٌالت المرضٌة
جامعة المادسٌة/الطب البٌطري
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة الكوفة/التربٌة
جامعة الماسم الخضراء/الزراعة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة المادسٌة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة المادسٌة/االثار
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة المادسٌة/الزراعة
جامعة المادسٌة/االثار
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة المادسٌة/الفنون الجمٌلة
جامعة الموصل/التربٌة األساسٌة
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
جامعة المادسٌة/اآلداب/علم النفس
جامعة سومر/االدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/اللغات
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة المادسٌة/الفنون الجمٌلة
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669

الرقم االمتحاني
241621015022
241621016031
241621017004
241621017035
241621017038
241621017101
241621021021
241621022008
241621022031
241621022035
241621024027
241621025031
241621029021
241621029040
241621029054
241621029064
241621030011
241621030027
241621030037
241621030038
241621030050
241621033018
241621033025
241621033027
241621034019
241621035006
241621035018
241621035032
241621035044
241621035058
241621035077
241621036001
241621036039
241621040001
241621040006
241621040054
241621040059
241621040068
241621042025
241621042030

اسم الطالب
حسن احمد عبد الرسول جبر
مصطفى رزاق كرٌم نومان
ابراهٌم حمزه غاٌب رشٌد
حٌدر حمزه عبٌد ساجت
حٌدر دمحم جبار ناٌف
ناجح حمزه حسن عبد الرضا
رسول عبد الزهرة مراد كاظم
جبار محً هٌلً دمحم
عماد شاكر هاشم جاسم
كرار حمٌد نجم عبٌد
مهند حسن ناجً دمحم
مصطفى ماجد دمحم حسٌن
زٌد فائز حسن عباس
فاضل سوادي جونً عٌسى
مرتضى جبر عبد الساده عنبر
موسى علً هاتف علً
حسن عطٌة حسٌن فرحان
حٌدر نجاح عبد الزهرة محسن
ضرغام مهدي عبد علً برجود
ضٌاء لاسم سرحان شرٌف
علً كاظم ذٌاب فارس
عبد االمٌر رضا كتاب موح
عمار عدنان كرٌم هانً
غسان علٌوي حادي كاظم
مالن حمٌد جاٌش مالن
أحمد ٌوسف جبٌر شمران
حامد مدلول عبٌد صخً
سامً جمٌل جبٌر هنٌان
عالء سعٌد صاحب كرٌم
لٌث حسٌن فنطٌل عبد هللا
ٌوسف فرحان كاظم سلطان
ابراهٌم حسن حسٌن لنبر
حمادي ناظم جبار حمادي
أحمد عبد الزهره فرحان شمران
أمٌر عباس خضٌر عباس
علً مكصد بازول موحً
دمحم حسٌن صاحب شنٌن
ممداد وسام عبد السادة محسن
سٌف سعد كاظم عبٌد
عبد االمٌر ماجد كامل عبد

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
488
ادبً ذكر
439
ادبً ذكر
428
ادبً ذكر
481
ادبً ذكر
471
ادبً ذكر
448
ادبً ذكر
449
ادبً ذكر
547
ادبً ذكر
468
ادبً ذكر
499
ادبً ذكر
432
ادبً ذكر
535
ادبً ذكر
555
ادبً ذكر
465
ادبً ذكر
478
ادبً ذكر
517
ادبً ذكر
514
ادبً ذكر
460
ادبً ذكر
516
ادبً ذكر
561
ادبً ذكر
550
ادبً ذكر
447
ادبً ذكر
456
ادبً ذكر
474
ادبً ذكر
382
ادبً ذكر
428
ادبً ذكر
485
ادبً ذكر
488
ادبً ذكر
420
ادبً ذكر
457
ادبً ذكر
504
ادبً ذكر
465
ادبً ذكر
422
ادبً ذكر
456
ادبً ذكر
430
ادبً ذكر
481
ادبً ذكر
469
ادبً ذكر
453
ادبً ذكر
460
ادبً ذكر
449
ادبً ذكر

القبول القديم
جامعة الكوفة/اللغات
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة الكوفة/الفمه
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة واسط/التربٌة
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
جامعة المادسٌة/اآلداب/علم النفس
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة/اللغة الكردٌة
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة/اللغة الكردٌة
جامعة المادسٌة/االثار
جامعة المادسٌة/المانون
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/اللغات
جامعة المادسٌة/المانون
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة المادسٌة/المانون
جامعة الكوفة/اللغات
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة ذي لار/االعالم
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة ذي لار/االثار/سوق الشٌوخ
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة المادسٌة/االثار
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/اللغات
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
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لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة المادسٌة/اآلداب/علم النفس
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الكوفة/التربٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة واسط/التربٌة
جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة المادسٌة/المانون
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة المادسٌة/اآلداب/علم النفس
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة سومر/كلٌة المانون
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/الفنون الجمٌلة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة بغداد/اآلداب/الفلسفة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
اسم الطالب

 241621042039 3670دمحم رحٌم ملوكً عوده
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708

241621061020
241621061043
241621150024
241621156017
241621157002
241621200011
241621201001
241621201066
241621203007
241621204022
241621207013
241621211040
241622020003
241622020004
241622080028
241622080034
241622083008
241622093031
241622094014
241622094026
241622095057
241622096010
241622096026
241622097001
241622097010
241622097024
241622100026
241622100031
241622102018
241622102058
241622102066
241622103032
241622104030
241622104040
241622106034
241622106052
241622115005
241622119059

راهً جواد حسن جبار
منتظر ازهر عبد الواحد علوان
منصور سعٌد كاظم دوحً
مرتضى جواد كاظم هادي
احمد حبٌب عبد الحسٌن عبود
ثامر عالم دمحم ناجً
أمٌر علً بربري خشان
منصور نعٌم جالب حمود
احمد عدنان سلمان عبد
حسٌن عٌسى شمران عبد
سجاد ابراهٌم جدعان وناس
دمحم كاظم عبدهللا حمادي
زٌنب باسم سامً سكر
فرات مزاحم عبد الكاظم مهدي
غدٌر سامً فرحان كاظم
مرٌم ناصر غافل دمحم
فرلد خالد برٌهً شٌاع
ورود حسٌن رضا مهدي
روٌده صفاء الدٌن فرحان مطر
سعاد طالب خلف مطر
نورس غالب عودة ضاٌع
تبارن مجٌد سعٌد وداعه
زهراء مٌثم صٌهود جٌاد
استبرق عبد الحسٌن جابر هادي
زهراء حافظ حسٌن حنٌن
نور مرتضى هادي دمحم
رلٌه عبد علً حسٌن علٌوي
زهرة عبد نور جوده عباس
حنٌن علً حسٌن عداي
فرح شاكر جابر ناجً
نسرٌن فٌصل غازي حسٌن
شهالء حسٌن جابر فرحان
زٌنب وناس عبد السادة خشان
فاطمة سعد حسن طرفه
زٌنب كتاب نعمه شباط
فرح سلٌم عواد هجٌر
البال فهد علً عاجل
نبراس حسون رحم دخن

القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
419
ادبً ذكر
محاسبة
 466جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 430جامعة الكوفة/الفمه
ادبً ذكر
 494جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 563جامعة المادسٌة/المانون
ادبً ذكر
 486جامعة مٌسان/التربٌة
ادبً ذكر
 438جامعة بابل/اآلداب
ادبً ذكر
 450جامعة كربالء/العلوم السٌاحٌة
ادبً ذكر
 442جامعة ذي لار/االعالم
ادبً ذكر
 500جامعة المادسٌة/التربٌة
ادبً ذكر
 427جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 429جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 440جامعة المادسٌة/اآلداب
ادبً ذكر
 547جامعة واسط/التربٌة
ادبً انثى
 446الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
ادبً انثى
 457الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
ادبً انثى
 540جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 425جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
ادبً انثى
 562جامعة المادسٌة/المانون
ادبً انثى
 485جامعة المادسٌة/التربٌة
ادبً انثى
 477جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 474جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
ادبً انثى
 437جامعة الكوفة/اآلداب
ادبً انثى
 468جامعة المادسٌة/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 524الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
ادبً انثى
 493جامعة الكوفة/اللغات
ادبً انثى
 425جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
ادبً انثى
 476جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 506جامعة الكوفة/اللغات
ادبً انثى
 452جامعة سومر/االدارة وااللتصاد
ادبً انثى
 459جامعة الكوفة/اللغات
ادبً انثى
 446جامعة بغداد/التربٌة للبنات /االلتصاد المنزلً
ادبً انثى
 389جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/كربالء
ادبً انثى
 478جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 445جامعة البصرة/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 445جامعة كربالء/العلوم االسالمٌة
ادبً انثى
 451جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
ادبً انثى
 436جامعة المادسٌة/االثار
ادبً انثى
 491جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى

صفحة  97من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة سومر/كلٌة المانون
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/االثار
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة سومر/االدارة وااللتصاد
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/التربٌة للبنات
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة المادسٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة المادسٌة/االثار
جامعة المادسٌة/التربٌة للبنات
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً فنون /النجف
جامعة واسط/التربٌة
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة المادسٌة/الفنون الجمٌلة
جامعة المادسٌة/اآلداب/علم النفس
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة المادسٌة/التربٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742

الرقم االمتحاني
241622121006
241622121012
241622121031
241622122004
241622122011
241622123039
241622124012
241622124017
241622124024
241622130011
241622134026
241622139018
241622140034
241622140046
241622140055
241622220005
241622401005
241622140023
251511001392
251511007308
251511016136
251512053021
251512083017
251512084186
251521023059
251521024408
251521027042
251521027114
251521111076
251521113014
251521116026
251611001001
251611001075
251611007002

اسم الطالب
حوراء عامر عبود لعٌبً
رسل عباس عبد عطٌه
نور هادي علً جاسم
اسراء مٌري فاضل هندي
دعاء عبد العالً دمحم جوده
غفران دمحم علوان جبار
حنٌن فاضل زوٌر راضً
رسل رٌاض كرٌم عباس
زٌنب نور بثٌنه عبٌد
رٌام عكاب حسن دمحم
نور لاسم جبار بدٌري
علٌاء انهٌر عوٌد غانم
رحاب جرٌان فرحان سلمان
زهراء راضً عباس جاسم
زٌنه حامد اسماعٌل حسون
ام حسن عبد الصاحب حسٌن حسون
بنٌن عدنان جعفر صابر
حنان حبٌب عباس موسى
كرار اسماعٌل مجهول عجل
علً هاشم عبد علً
غدٌر عبد الحسٌن غافل فلفل
تغرٌد عماد عبد الرضا هٌدي
إٌمان دمحم حسٌن عبد زٌد عرٌبً
رلٌه لاسم حمزه عباس
كرار حٌدر شهٌد علً
مرتضى مطشر سعود جبر
حسٌن علً فنوخ عبد
دمحم المهدي علً ابراهٌم خلف
علً دمحم كاظم ناجً
حسٌن فاضل دغار حمد
حٌدر حكٌم عرٌبً فرج
اباذر مهدي خنٌاب عوده
امٌر حسن جبار منصور
اثٌر جواد كاظم صبر

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
520
ادبً انثى
452
ادبً انثى
440
ادبً انثى
467
ادبً انثى
474
ادبً انثى
438
ادبً انثى
445
ادبً انثى
470
ادبً انثى
438
ادبً انثى
454
ادبً انثى
464
ادبً انثى
437
ادبً انثى
400
ادبً انثى
451
ادبً انثى
466
ادبً انثى
476
ادبً انثى
578
ادبً انثى
432
ادبً انثى
422
علمً ذكر
507
علمً ذكر
546
علمً ذكر
434
علمً انثى
451
علمً انثى
528
علمً انثى
478
ادبً ذكر
434
ادبً ذكر
480
ادبً ذكر
458
ادبً ذكر
441
ادبً ذكر
511
ادبً ذكر
487
ادبً ذكر
623
علمً ذكر
456
علمً ذكر
402
علمً ذكر

القبول القديم
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/اآلداب
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للبنات  /الشطرة
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الكوفة/اآلداب
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة المادسٌة/التربٌة للبنات
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً فنون /النجف
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة الكوفة/االثار
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/الكوفة
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/الكوفة
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة الكوفة/المانون
جامعة الكوفة/اآلداب/الفلسفة
جامعة الكوفة/المانون
جامعة الكوفة/اللغات
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الزراعً/الكوفة

 251611007014 3743احمد سهل حمٌد علً

علمً

ذكر

429

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف

 251611007019 3744احمد عبد االمٌر جدعان بلو
 251611007087 3745حسن حمٌد صافً حاتم
 251611007180 3746حٌدر فالح حمادي جوده

علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر

520
486
481

جامعة بابل/العلوم
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
جامعة الموصل/الطب البٌطري

صفحة  98من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/الفنون الجمٌلة
جامعة المادسٌة/االثار
جامعة المادسٌة/التربٌة للبنات
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة المادسٌة/اآلداب/علم النفس
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة المادسٌة/الفنون الجمٌلة
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة المادسٌة/االثار
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة المادسٌة/الفنون الجمٌلة
جامعة المادسٌة/التربٌة للبنات
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /الموصل
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بابل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة الكوفة/الزراعة
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة الحمدانٌة/االدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة سامراء/التربٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/الكوت
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الموصل
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/الكوفة/تمنٌات
ادارة مواد
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/النجف

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
اسم الطالب

 251611007257 3747ضٌاء مشكور حمٌد حمزه
3748
3749
3750
3751

251611007461
251611008002
251611008014
251611008090

مرتضى خالد حنون علً
احمد باسم ناظم صاحب
احمد صباح كاظم عبد
حسن سهٌل امٌن حسٌن

 251611008117 3752حسٌن سعٌد عبد السٌد خضٌر
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763

251611009107
251611009166
251611009214
251611009218
251611009293
251611009510
251611009602
251611010130
251611010211
251611010271
251611012043

جعفر امٌر غازي خلٌل
حسٌن علً جواد علً
ذو الفمار حمٌد شاكر حسٌن
ذو الفمار مهدي حسٌن حسن
صالح ثائر صالح حسٌن علً
دمحم رضا علً جلٌل رحٌم
مصطفى رفعت كاظم طالب
سٌف حسٌن صكبان حسٌن
علً عبد مسلم نهر حسون
دمحم حسن مهدي عبٌد
حسن رضا عبود رٌاح

 251611012051 3764حسن دمحم علً عبد الرزاق دمحم علً

القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/الكوفة/تمنٌات
412
علمً ذكر
ادارة مواد
 659جامعة بابل/التمرٌض
علمً ذكر
 500جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
علمً ذكر
 482جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
علمً ذكر
 483جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
علمً ذكر
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/الكوفة/تمنٌات
433
علمً ذكر
ادارة مواد
 495جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
علمً ذكر
 554جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
علمً ذكر
 668جامعة تكرٌت/هندسة النفط والمعادن
علمً ذكر
 503جامعة الكوفة/العلوم
علمً ذكر
 420جامعة تكرٌت/الزراعة
علمً ذكر
 531الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
علمً ذكر
 555جامعة كربالء/العلوم
علمً ذكر
 512جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
علمً ذكر
 552جامعة الكوفة/المانون
علمً ذكر
 532جامعة بغداد/اللغات
علمً ذكر
 514جامعة الكوفة/الطب البٌطري
علمً ذكر

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً فنون /النجف
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة الكوفة/الفمه
جامعة الكوفة/الفمه
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة بابل/العلوم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/الكوفة
جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة الكوفة/العلوم
الجامعة التكنولوجٌة/العلوم التطبٌمٌة
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/كربالء/تمنٌات صحة
المجتمع
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الكوفة/الزراعة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/الكوت
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة الكوفة/الطب البٌطري

علمً

ذكر

606

جامعة الكوفة/الهندسة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

543
514
484
462
642
494
510

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة الكوفة/الطب البٌطري
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
جامعة المادسٌة/الطب البٌطري
جامعة المثنى/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب

 251611014323 3772منتظر احسان هادي حسٌن

علمً

ذكر

556

جامعة المادسٌة/العلوم

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب

 251611016005 3773احمد جمٌل مهدي موسى
 251611016008 3774احمد حلٌم منعم كحط

علمً
علمً

ذكر
ذكر

508
656

الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة كربالء/التمرٌض

الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة

 251611016009 3775احمد سٌف الدٌن رسول شالكه جبر

علمً

ذكر

563

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب جامعة بغداد/األعالم

احمد عبد االله مبدر حسٌن
حسٌن علً جبار راهً
حٌدر عبد الكرٌم جاسم عرٌبً
صفاء احمد ابراهٌم هوٌدي
عباس ولٌد بربوتً مدلل
عبد هللا عصام عبد الحسٌن علٌوي

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

593
528
582
516
509
464

3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771

3776
3777
3778
3779
3780
3781

251611013072
251611014002
251611014098
251611014106
251611014145
251611014167
251611014282

251611016010
251611016068
251611016075
251611016098
251611016114
251611016119

مسلم عباس منون ذٌاب
أحسان زاهً أبو شون لفلوف
حمد طالب عبد ٌوسف
حٌدر علً رحٌم سوٌف
ضرغام احمد عبٌد جاسم
علً جواد عبد الكاظم جزار
دمحم نصٌر حمزه حسن

الجامعة التكنولوجٌة/هندسة االنتاج والمعادن
جامعة الكوفة/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
الجامعة العرالٌة/االعالم
جامعة المثنى/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/النجف

صفحة  99من 135

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة الكوفة/التربٌة
جامعة الكوفة/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة المادسٌة/الفنون الجمٌلة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790

الرقم االمتحاني
251611016158
251611018007
251611018016
251611022029
251611022035
251611022040
251611022140
251611022156
251611022182

اسم الطالب
كرار علً خضر عباس
جعفر احمد كاظم علً
سجاد احمد مهدي خضر
حسن ناصر نعمه جبر
حسٌن عبد نور حمد عبد
حسٌن لفته عبد العالً سلمان
دمحم سمٌر علً كاظم
مرتضى تحسٌن فٌصل حسٌن
وعد عبد الزهره مشكوف عبود

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 562جامعة الماسم الخضراء/هندسة الموارد المائٌة
علمً ذكر
 516جامعة الكوفة/اآلداب
علمً ذكر
 635جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/الصحة البٌئٌة
علمً ذكر
 542جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
علمً ذكر
 494جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/الكوفة
علمً ذكر
 564الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
علمً ذكر
 464جامعة الكوفة/الزراعة
علمً ذكر
 567جامعة الكوفة/التربٌة
علمً ذكر
 576جامعة الماسم الخضراء/هندسة الموارد المائٌة
علمً ذكر

 251611026056 3791مهدي غسان صاحب دمحم جواد

علمً

ذكر

606

جامعة الكوفة/اللغات

 251611031072 3792احمد مكصد عبود شدهان
 251611031155 3793حسن خضر عٌدان شرٌف
 251611031175 3794حسنٌن انور كشوش حسن

علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر

554
641
624

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف

 251611031195 3795حسٌن حاكم مدلول نبهار

علمً

ذكر

580

جامعة المادسٌة/التربٌة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819

251611031201
251611031282
251611031312
251611031324
251611031328
251611031538
251611031540
251611031548
251611031552
251611031560
251611031597
251611031640
251611031643
251611032002
251611035032
251611044161
251611044296
251611044334
251611044373
251611046014
251611049056
251611049062
251611049088
251611049095

حسٌن سلمان كاظم عباس
رضا عبد الوهاب بهلول وداي
سجاد خالد عزٌز مطر
سالم عبودي عبد ناصر
سٌف الدٌن علً لطٌف كاظم
دمحم احمد نعمه كاظم
دمحم اسماعٌل خلٌل عبد هللا
دمحم بالر ضٌاء خلٌل عبد
دمحم بالر مكً حسٌن علً
دمحم جعفر محسن لنبر
دمحم زٌد دمحم حسٌن دمحم رضا
دمحم فاضل حسن طه
دمحم فالح حسن دمحم
امٌر صاحب كاظم دوش
كمال دمحم صاحب كصاد
عبد الرحٌم نجاح رحٌم مخٌف
دمحم علً عبد الكاظم جفات زاهً
مسلم فالح مهدي عبد الحسٌن
ٌاسر علً فاضل جاسم
حٌدر حسٌن حبوس رضا
علً غالب دمحم لفته
كاظم مٌري وهام سرحان
مصطفى كرٌم جواد داود
مهٌمن عبد هللا محسن شاكر

 546جامعة الكوفة/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
 556جامعة الكوفة/المانون
 590الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
 504جامعة الكوفة/العلوم
 666الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
 549جامعة بغداد/العلوم
 692جامعة الكوفة/الطب
 639جامعة كربالء/الهندسة
 661جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
 658جامعة الكوفة/الهندسة
 577.4جامعة المادسٌة/الطب البٌطري
 563جامعة الكوفة/التربٌة
 677جامعة المثنى/طب االسنان
 535جامعة الكوفة/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
 659.1جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
 557جامعة الماسم الخضراء/التمانات االحٌائٌة
 660جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
 508جامعة الكوفة/العلوم
 503جامعة الكوفة/العلوم
 546جامعة الكوفة/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
 482جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
 554الجامعة التكنولوجٌة/العلوم التطبٌمٌة
 535جامعة المادسٌة/التربٌة
 484جامعة المادسٌة/اآلداب

صفحة  100من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/بابل
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بابل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/النجف
جامعة الكوفة/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/المادسٌة/تمنٌات
صحة المجتمع
جامعة بابل/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة الكوفة/الهندسة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/كركون/تمنٌات صحة
المجتمع
جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الموصل/طب الموصل
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة الكوفة/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة الكوفة/الصٌدلة
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة بابل/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بابل/العلوم
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827

الرقم االمتحاني
251611050020
251611050032
251611111042
251611111076
251611113005
251611113028
251611113038
251611113069

اسم الطالب
حسٌن علً طارش عبود
علً جاسم عباس احمد
رٌاض عطٌه عبار عبد هللا
علً فالح حسن دحام
امجد علً دمحم عواد
سالم وادي ماضً شخٌر
عبد االمٌر حسٌن علً خشان
مصطفى جخٌم كاظم هبول

 251611116092 3828حمً اسماعٌل مصطفى ذو الفمار

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 439جامعة سامراء/العلوم االسالمٌة
علمً ذكر
 499الجامعة العرالٌة/االعالم
علمً ذكر
 550جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
علمً ذكر
 527جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
علمً ذكر
 498جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
علمً ذكر
 470جامعة الكوفة/الزراعة
علمً ذكر
 493جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
علمً ذكر
 447جامعة سومر/الزراعة
علمً ذكر
علمً

ذكر

425

جامعة دٌالى/الزراعة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

582
450
465
443
454
442
545

علمً

ذكر

474

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

431
459
566
537
499
547
564
484
445
497
552
481
504
450

جامعة البصرة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/الكوفة
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/الصوٌرة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/الكوفة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/النجف
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/الكوفة/تمنٌات
ادارة مواد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/الكوفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة المادسٌة/التمانات االحٌائٌة
جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة بابل/علوم البنات
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة المادسٌة/التمانات االحٌائٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة الكوفة/الزراعة
جامعة الكوفة/اآلداب/الفلسفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
جامعة كربالء/العلوم السٌاحٌة
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الكوفة/الزراعة

 251612059473 3851طٌبه صالح مهدي عبود

علمً

انثى

596

جامعة الماسم الخضراء/التمانات االحٌائٌة

فاطمه جبار هادي عبٌد
فرلان علً صاحب علً
استبرق كاظم جواد كاظم
امنه وصفً علً مبارن

علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى

536
593
611
552

جامعة الكوفة/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة بابل/الهندسة  /المسٌب
جامعة المادسٌة/الهندسة
جامعة البصرة/اآلداب

3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835

251611116155
251611116170
251611116171
251611116176
251611116251
251611116312
251611122020

طه حافظ عبٌد شاوي
عبد الباري عبد الجبار جعفر حسن
عبد الهادي كاظم عاصف عرد
عالء غائب رضا دمحم
لممان محسن عبد الجبار جعفر
مصطفى حسن صكبان جاٌد
اكرم سرحان ابو الرووس جخٌمر

 251611122038 3836بالر سامً عبد الهادي سعد
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850

3852
3853
3854
3855

251611122119
251611122230
251611155005
251611155009
251612053128
251612057023
251612058094
251612059074
251612059152
251612059233
251612059368
251612059406
251612059435
251612059466

251612059517
251612059557
251612062019
251612062061

ظافر حسون علوان دٌوان
مرتضى مهدي كاظم متعب
ضٌاء مطر مرجون علوان
لصً عبد الحر خضٌر حرب
نوره صباح صالح مهدي
زهراء اٌاد ناجً نافع
فاطمه احمد ثامر زاهد
اٌمان معٌن جابر صكبان
حنٌن جواد كاظم جون
رسل سامً عبد الحمزه حسن
زٌنب فارس خلٌل طالب
سجا فالح وهاب علوان
سمر دمحم محٌسن عبادي
ضحى عباس عبد فرحان

صفحة  101من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/النجف
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة  /ذي لار/تمنٌات المحاسبة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/الكوفة/تمنٌات
ادارة مواد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة تلعفر/التربٌة االساسٌة
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة الموصل/الحموق
جامعة تلعفر/التربٌة االساسٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة الموصل/االثار
جامعة الكوفة/الزراعة
جامعة الكوفة/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة الكوفة/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الكوفة/الزراعة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/النجف
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /الكوفة
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/النجف
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة/تمنٌات
التمرٌض
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة الكوفة/التربٌة
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة الكوفة/العلوم

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
اسم الطالب

 251612062065 3856اٌات احمد لفته متعب

القبول القديم

الفرع الجنس المجموع

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد

علمً

انثى

668

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /الكوفة

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

559
512
662
541
588
512

جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة الكوفة/اآلداب/الفلسفة
جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الكوفة/التربٌة
جامعة الكوفة/العلوم

جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/النجف
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات

علمً

انثى

513

جامعة الكوفة/العلوم

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

637
666
519
514
502

جامعة بغداد/الهندسة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة الكوفة/الطب البٌطري
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد

 251612062670 3869نور ماجد حمٌد جلٌل

علمً

انثى

578

جامعة الكوفة/التربٌة

 251612066032 3870سارة عدنان تركً جابر

علمً

انثى

634

جامعة الكوفة/العلوم

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

485
481
544
450
682

جامعة كربالء/العلوم السٌاحٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة الحمدانٌة/االدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/طب االسنان

 251612070057 3876حنٌن منصور كاظم عبد هللا

علمً

انثى

458

الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة

 251612070084 3877رغد ٌحٌى عبٌد علوان

علمً

انثى

617

جامعة الكوفة/علوم الحاسوب والرٌاضٌات

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

432
606
553
418
485
449
509
481
443
667
609
594

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/الكوفة
جامعة الكوفة/اللغات
جامعة الكوفة/المانون
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
جامعة الماسم الخضراء/علوم البٌئة
جامعة الكوفة/الزراعة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة واسط/الفنون الجمٌلة
جامعة كربالء/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات

جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة/تمنٌات
التمرٌض
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة/تمنٌات
التمرٌض
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /الكوفة
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/الزراعة
جامعة تكرٌت/الطب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/الكوفة/تمنٌات
ادارة مواد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/كربالء/تمنٌات صحة
المجتمع
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة الكوفة/التربٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الموصل
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الكوفة/الفمه
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة الكوفة/التمرٌض
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة الكوفة/علوم الحاسوب والرٌاضٌات

3857
3858
3859
3860
3861
3862

251612062095
251612062140
251612062208
251612062281
251612062366
251612062383

بان نبٌل خلٌل ابراهٌم
تبارن علً طالب دمحم حسن
دعاء فاضل عوده كاظم
زهراء حسن كاظم منخً
زٌنب عبد العباس عطٌه عبد
زٌنب دمحم شاكر كاظم

 251612062447 3863صفا اسعد مجٌد جراد
3864
3865
3866
3867
3868

3871
3872
3873
3874
3875

3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889

251612062477
251612062513
251612062529
251612062567
251612062597

251612066041
251612066043
251612070038
251612070044
251612070049

251612070091
251612070124
251612070199
251612075056
251612076077
251612076101
251612076188
251612077013
251612077021
251612077033
251612077083
251612082089

غدٌر لاسم محمود حسن
فاطمه سمٌر شهٌد ولٌد
فاطمه دمحم علً عمٌل
مروه فائز عبد هللا علً
مالن منذر عبد الرحمن شاه رضا

ضحى عباس عناد خضٌر
غدٌر صالح وحٌد كاظم
بنٌن عٌدان وحٌد غانم
بنٌن هادي علً هادي
تمى حسٌن جمٌل عبد

رنده عبد هللا ٌوسف شاكر
زٌنة عبد الحسٌن كاظم دمحم
مرسال مسلم عبد ٌاسر هادي
سهى غانم علً اٌدٌن
زهره عبد الخضر حسن جالب
زٌنب نصٌر عبد المنعم حبٌب
والء عبد الرضا دمحم شاكر
بنٌن علً محمود دمحم
حوراء شهٌد كركاد مرٌدي
زهراء سعد مجٌد عبد هللا
نوره هادي حسن سكران
نرجس حسٌن علً دمحم

صفحة  102من 135

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
اسم الطالب

القبول القديم

الفرع الجنس المجموع

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة/تمنٌات
التمرٌض
جامعة الكوفة/الزراعة
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة البصرة/الزراعة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة المادسٌة/الفنون الجمٌلة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/بابل
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن /بغداد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/الكوفة/تمنٌات
ادارة مواد
جامعة بغداد/اللغات
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/الكوفة/تمنٌات
ادارة مواد
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد

 251612083084 3890سهاد سعد عبد الٌمه عبد الزهره

علمً

انثى

650

جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة

فاطمه صالح صاحب عبد الحسٌن
كوثر علوان حسن عاكول
اٌمان مهدي عٌسى ستار
بنٌن ناجح عبد علً سلطان
حنٌن كاظم مرزوق طوٌرش
زهراء عصام كاظم شناوه
طٌبه فراس موحان عبد الواحد
غدٌر احمد دمحم علً صاحب
فاطمه نجٌب ابراهٌم عباس

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

475
507
666
437
459
506
476
644
372

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/الكوفة
جامعة المثنى/االدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة واسط/اآلداب
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الزراعً/الكوفة

 251612084498 3900مروه فاضل رزاق حنتوش

علمً

انثى

421

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/النجف

 251612086026 3901بان رضوان عبد الوهاب اسماعٌل

علمً

انثى

567

جامعة بابل/علوم البنات

 251612086113 3902سرور حٌدر رزاق علً

علمً

انثى

433

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف

 251612086126 3903طٌبه عامر حسٌن موسى

علمً

انثى

488

 251612086134 3904علٌاء فلٌح عبد المهدي راضً

علمً

انثى

431

 251612086135 3905علٌاء لاسم حمود عبد الكاظم
 251612086161 3906لمى سعد عبد الحسن عٌدان

علمً
علمً

انثى
انثى

538
582

جامعة البصرة/الطب البٌطري
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/الكوفة/تمنٌات
ادارة مواد
جامعة بغداد/اللغات
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف

 251612087026 3907زهراء فاضل عطٌه حمد

علمً

انثى

554

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب جامعة الكوفة/اآلداب

3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899

251612083106
251612083109
251612084052
251612084096
251612084122
251612084256
251612084394
251612084413
251612084461

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

600
504
491
527
556
582
556
509

جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الكوفة/الفمه
جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة البصرة/العلوم
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة بابل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الكوفة/العلوم

 251612098064 3916هبه حٌدر رحٌم علً

علمً

انثى

641

جامعة الكوفة/الهندسة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/العمارة/التحلٌالت المرضٌة

 251612100025 3917اٌات عالء صباح هالل
 251612100047 3918بتول حٌدر حسن احمد
 251612100068 3919بنٌن علً راضً مهدي

علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى

665
601
676

جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة الكوفة/التربٌة
جامعة تكرٌت/طب االسنان

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الكوفة/الصٌدلة

 251612100195 3920زهراء عبد الخالك عبد االمٌر غرٌب

علمً

انثى

668

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /الكوفة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة

 251612100227 3921زٌنب حسن حٌاوي دوحً

علمً

انثى

628

جامعة الكوفة/الهندسة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/العمارة/التحلٌالت المرضٌة

3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915

251612089010
251612096114
251612096165
251612096168
251612096174
251612096175
251612097016
251612098051

بشرى موسى محسن لنبر
سرى رسول ٌاسٌن حسن
مرٌم صالح مهدي نعمه
منار حسٌن مفتاح هادي
نبأ طارق حسٌن كاظم
نبأ فالح علٌوي عوده
بنٌن داخل جبار عبطان
مرٌم فؤاد كاظم عبٌان

جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
اسم الطالب
الرقم االمتحاني
ت
 251612100290 3922سمٌه عمار نعمه جابر
 251612100348 3923فاطمه سرحان حسٌن عجمً

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
593
علمً انثى

القبول القديم
جامعة الكوفة/المانون

علمً

انثى

602

جامعة الكوفة/الهندسة

فرح دمحم علً كاظم عبود
النا عالء هادي كاظم
لٌلى ستار طه عودة
نور الهدى لطٌف شاكر هونً
نور دمحم حسٌن علوان

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

560
699
660
667
653

 251612100498 3929هدى عبد الرحٌم موسى عبٌد

علمً

انثى

588

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

465
618
460
475
577
449
495
484
660

علمً

انثى

420

ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

450
469
465
459
396
505
451
475
459
469
475
437
437
443
445
421
459
412
458

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة الكوفة/الطب
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة/تمنٌات
التمرٌض
جامعة الكوفة/الزراعة
جامعة الكوفة/التربٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة الموصل/التربٌة األساسٌة
جامعة الكوفة/التربٌة
جامعة الموصل/التربٌة للبنات
جامعة الكوفة/اآلداب/الفلسفة
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة كربالء/الهندسة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/الكوفة/تمنٌات
ادارة مواد
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة واسط/التربٌة
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/كربالء
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة ذي لار/االعالم
جامعة الكوفة/المانون
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة الكوفة/اللغات
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة بابل/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً فنون /النجف
جامعة الكوفة/اللغات

3924
3925
3926
3927
3928

3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938

251612100367
251612100386
251612100388
251612100454
251612100473

251612111096
251612111107
251612112015
251612116028
251612116088
251612116143
251612116166
251612116167
251612122137

فرح علً عزٌز علوان
نعمت اسعد جمٌل دمحم
روٌدة راهً حمود راهً
بشرى مسلم عبد ٌونس
زٌنب ٌاسٌن صالح هانً
مرٌم مسلم عبد ٌونس
نوره عبود ساٌر مدلول
نورهان سلمان غائب عباس
ضحى عبد هللا كاظم لفته

 251612122141 3939عبٌر علً عبد عوده
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958

251621004030
251621006002
251621006003
251621006022
251621006041
251621006042
251621008022
251621008093
251621011025
251621012039
251621012048
251621012102
251621012107
251621012237
251621012306
251621015019
251621017002
251621017027
251621022013

مصطفى تحسٌن كاظم حسٌن
احمد حسٌن عبد الحسن برسٌم
احمد ٌاسر عبود علً
ظافر هادي جبر عوٌف
ٌحٌى نور الدٌن دمحم حسن
ٌوسف ناٌف غالً كٌطان
انور طالب لفته دمحم
دمحم حسن احمد دمحم سلمان
حٌدر خضٌر كاظم غازي
امٌر احمد محسن هاشم
امٌر عباس عبد الدمحم حسون
حسٌن عالوي رحٌم حمود
حسٌن دمحم ظاهر حبٌب
لاسم دمحم هادي جخم
مهدي عباس حمد خشان
علً عبد الرضا محسن نجم
احمد رٌاض شهٌد حمزه
مرتضى عبد الرضا غضبان صٌهود
مهند صباح جٌاد محسن

صفحة  104من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة/تمنٌات
التمرٌض
جامعة الكوفة/التربٌة
جامعة الكوفة/طب االسنان
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة الكوفة/اللغات
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/الكوفة
جامعة تلعفر/التربٌة االساسٌة
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة تلعفر/الزراعة
جامعة ذي لار/التربٌة للبنات  /الشطرة
جامعة تلعفر/التربٌة االساسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/النجف
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة كربالء/العلوم االسالمٌة
جامعة سامراء/التربٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/نٌنوى
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة الموصل/التربٌة األساسٌة
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة الحمدانٌة/االدارة وااللتصاد
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /الكوفة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998

الرقم االمتحاني
251621023007
251621024007
251621024082
251621024104
251621024127
251621024317
251621025007
251621025043
251621025047
251621025064
251621025068
251621025087
251621025105
251621027025
251621027036
251621027049
251621027070
251621027099
251621028010
251621028017
251621036015
251621047007
251621049002
251621049014
251621111004
251621111020
251621111038
251621111040
251621113007
251621113009
251621113024
251621116046
251621121001
251621122012
251621122020
251621122024
251621122068
251621122083
251621122146
251621122158

اسم الطالب
جمٌل نعٌم عبٌد نعمه
احمد دكمان مرهون ٌالوت
حسن هادي عبد الصاحب متعب
حسٌن علً ٌوسف نجم
حٌدر علً فرحان شناوه
محسن سرحان شخاط طوٌرش
احمد عالء عبد االمٌر عبود
حٌدر عاٌد صاحب موسى
ذو الفمار عبد الرضا عبد شنباره
عباس مسلم عبد الحسٌن راضً
علً باسم غانم جدوع
ماهر جبار كرٌم جبر
مسلم حبٌب حسونً دهٌش
حسٌن خالد فاهم كاظم
حمٌد عبٌد ذباح علوان
سجاد خضٌر لطٌف عبد نور
علً حمزة ٌوسف فنٌعر
ماهر رشٌد عبد هللا راضً
عباس ازهر فرهود مارد
علً نوفل ابراهٌم شٌاع
ظافر رحٌم عبٌس عٌدان
حسن فرٌد عبد الزهره حسونً
امٌر حسن كامل محسن
وسام ٌاسٌن وثٌج شالش
امٌر احمد جمٌل ناصر
حٌدر عاكف مدلول حسٌن
علً ٌحٌى عرٌف مسرهد
كرار كاظم ورٌور جاسم
امٌر عظٌم كرٌم جاسم
بالر خضٌر سالم كاظم
عالء زمان محسن عباس
كرار حسن علً جاسم
امٌر ثجٌل مخٌف كاظم
احمد علً مالن كاظم
اكرم عادل ناصر حسٌن
امٌر شمخً جبر جوده
زٌد سالم عبد زٌد جاسم
سٌف جلٌل كاظم جٌثوم
دمحم حسٌن عبد االمٌر سلمان
دمحم عسكر معروف حمد

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
437
ادبً ذكر
448
ادبً ذكر
526
ادبً ذكر
531
ادبً ذكر
435
ادبً ذكر
466
ادبً ذكر
491
ادبً ذكر
454
ادبً ذكر
460
ادبً ذكر
500
ادبً ذكر
460
ادبً ذكر
425
ادبً ذكر
450
ادبً ذكر
455
ادبً ذكر
507
ادبً ذكر
515
ادبً ذكر
518
ادبً ذكر
462
ادبً ذكر
450
ادبً ذكر
455
ادبً ذكر
532
ادبً ذكر
482
ادبً ذكر
515
ادبً ذكر
547
ادبً ذكر
452
ادبً ذكر
431
ادبً ذكر
422
ادبً ذكر
489
ادبً ذكر
449
ادبً ذكر
529
ادبً ذكر
497
ادبً ذكر
501
ادبً ذكر
541
ادبً ذكر
430
ادبً ذكر
466
ادبً ذكر
516
ادبً ذكر
521
ادبً ذكر
466
ادبً ذكر
469
ادبً ذكر
490
ادبً ذكر

القبول القديم
جامعة الكوفة/االثار
جامعة الكوفة/اآلداب/الفلسفة
جامعة الكوفة/المانون
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة الكوفة/المانون
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة ذي لار/االعالم
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة الكوفة/المانون
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/كربالء
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة الكوفة/التربٌة
جامعة الكوفة/المانون
جامعة الكوفة/المانون
جامعة الكوفة/المانون
جامعة بغداد/اللغات
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة سامراء/العلوم االسالمٌة
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الكوفة/المانون
جامعة الكوفة/االثار
جامعة واسط/التربٌة
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة واسط/التربٌة
جامعة واسط/التربٌة
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة

صفحة  105من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة الكوفة/الفمه
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة واسط/التربٌة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بابل/اآلداب
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/اآلداب/علم النفس
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً فنون /النجف
جامعة الكوفة/الفمه
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة الكوفة/المانون
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
جامعة الكوفة/التربٌة
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038

الرقم االمتحاني
251621122178
251621122181
251621150019
251621150022
251621153008
251621160020
251621160027
251622053031
251622053034
251622053049
251622056011
251622056024
251622056048
251622056114
251622056176
251622056191
251622064034
251622068011
251622068030
251622071001
251622071025
251622073022
251622073025
251622078031
251622078098
251622079007
251622080012
251622080055
251622080074
251622080104
251622082041
251622085016
251622085029
251622085041
251622086004
251622086208
251622090004
251622091044
251622096008
251622098010

اسم الطالب
منتظر دمحم غثوان متعب
مٌثم جبار عبد جاسم
حسن عبد المهدي صبري جاسم
حسٌن عبد الكاظم عبد الزهره بخٌت
بٌدق لممان صادق جعفر
سعد عواد شالكه جوٌد
عبد الزهرة كاظم عاصف عرد
رانٌة حسن دمحم علً عبد الحسٌن
زهراء حسٌن علً زجً
صفاء صادق عبد الحسٌن سعد
استبرق عبد الحسٌن لهار عبد
اٌمان محسن شعالن رفه
حوراء عبد الحمزه كرٌم محسن
ضحى حسٌن ادرٌس دمحم
نور ظافر صالح احمد
هدٌل هادي ٌحٌى حبٌب
سجى دمحم داغر كرٌم
رانٌا فرٌد عبد هللا ابراهٌم
هاجر طه عبد الحسن حبٌب
أثمار حالوي فرهود عباس
زهراء دمحم ظاهر محسن
نور الهدى حامد رشٌد جاسم
هدى ابراهٌم صالح مهدي
رشا جاسم برهان محٌسن
نور الهدى مندٌل حسٌن علٌوي
اسٌل عبد االمٌر نعمة كاظم
اٌات عباس نجم عبد حسون
زٌنب سعد ناجً حبٌب
سهاد حسٌن دمحم حمزة
مروة صالح جمٌل داود
مروة جواد كاظم عبد الحمزة
دعاء ناظم عبود خلٌف
سرى عبد الكرٌم دمحم خضٌر
مرٌم كرٌم حسٌن عباس
ازهار طافح جفات نغماش
منى طالب جبر حمادي
امٌره حسان صاحب محسن
غصون عبد الرضا عباس زاٌر
حوراء عبد االمٌر سلٌمان داود
نرجس علً مهدي صالح

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
450
ادبً ذكر
472
ادبً ذكر
426
ادبً ذكر
423
ادبً ذكر
474
ادبً ذكر
452
ادبً ذكر
465
ادبً ذكر
432
ادبً انثى
436
ادبً انثى
454
ادبً انثى
473
ادبً انثى
478
ادبً انثى
480
ادبً انثى
460
ادبً انثى
496
ادبً انثى
575
ادبً انثى
497
ادبً انثى
451
ادبً انثى
440
ادبً انثى
468
ادبً انثى
492
ادبً انثى
609
ادبً انثى
619
ادبً انثى
480
ادبً انثى
507
ادبً انثى
434
ادبً انثى
611
ادبً انثى
416
ادبً انثى
443
ادبً انثى
485
ادبً انثى
513
ادبً انثى
619
ادبً انثى
466
ادبً انثى
453
ادبً انثى
518
ادبً انثى
446
ادبً انثى
449
ادبً انثى
494
ادبً انثى
479
ادبً انثى
480
ادبً انثى

القبول القديم
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة واسط/التربٌة
جامعة ذي لار/االثار/سوق الشٌوخ
جامعة ذي لار/االثار/سوق الشٌوخ
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة الكوفة/االثار
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات/رٌاض االطفال والتربٌة الخاصة
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة الكوفة/اللغات
جامعة الكوفة/المانون
جامعة الكوفة/اللغات
جامعة الكوفة/اللغات
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة الكوفة/المانون
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
جامعة واسط/التربٌة
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة الكوفة/المانون
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة الكوفة/اللغات
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً فنون /النجف
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة الكوفة/اللغات
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الكوفة/المانون
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة الكوفة/المانون

صفحة  106من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الكوفة/المانون
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة الكوفة/الفمه
جامعة الكوفة/الفمه
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الكوفة/المانون
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة الكوفة/اآلداب/الفلسفة
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/التربٌة
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة الكوفة/المانون
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/الفمه
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة الكوفة/الفمه
جامعة الكوفة/اللغات
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة الكوفة/الفمه

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061

الرقم االمتحاني
251622117002
251622122036
251622122109
261511002160
261511014076
261511022102
261511163012
261512102076
261521025008
261521030022
261521162016
261521169002
261611001036
261611001097
261611001102
261611003006
261611003146
261611004039
261611004099
261611005086
261611005117
261611005139
261611005161

اسم الطالب
بنٌن ناهض عكموش مسٌر
رفل حسٌن جواد كاظم
ورود عباس خشان هبٌش
دمحم حسٌن عوٌد علً
صادق ٌوسف عبد فلً
عبد هللا عمران سلمان كاظم
علً راهً عزٌز سعٌد
نور فاضل هاشم كطوش
امٌن هادي سرحان صفانه
علً سهٌل لاسم كرٌم
عبدهللا منعم عجمً عبدهللا
احمد وصٌل شخٌر ضاري
بالر حسن لاسم دمحم
سجاد جاسم خضٌر دمحم
سجاد سلمان نعٌم جابر
احمد حسن معٌدي عرٌبً
كرار عبد الرضا سعدون عنٌد
رضا عزٌز مزهر هبر
مصطفى حسٌن جاسم حلو
عمٌل هالل وادي خواف
علً مفتن سرحان سلمان
دمحم رائد ابراهٌم عبد
مصطفى جمٌل خضٌر رهٌف

 261611007125 4062عبد هللا دمحم جاسم هلٌل
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077

261611007164
261611008032
261611008041
261611009024
261611009162
261611009213
261611010200
261611011026
261611011151
261611011153
261611011221
261611012055
261611012091
261611012172
261611012189

كرار بردان جبر تاٌه
علً سعدون خضٌر دفٌس
مازن غانم عباس فرج
اكرم زٌدان شاكر حمزه
كرٌم حسن نعمان عبد علً
مهدي لٌس حسٌن رجا
دمحم عبد الحسٌن لهمود ٌاسر
اٌمن عبد هللا كشاش مغٌر
عٌسى كتاب عٌسى علٌوي
فراس علٌوي عداي حمزة
موسى كاظم عزٌز حمٌد
حسن طه خضٌر حسٌن
حمزه سالم عواد حمزه
علً عمٌل شمخً جبر
فائك سعد خضٌر عباس

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
540
ادبً انثى
453
ادبً انثى
422
ادبً انثى
445
علمً ذكر
474
علمً ذكر
390
علمً ذكر
391
علمً ذكر
455
علمً انثى
415
ادبً ذكر
438
ادبً ذكر
454
ادبً ذكر
440
ادبً ذكر
661
علمً ذكر
664
علمً ذكر
524
علمً ذكر
676
علمً ذكر
492
علمً ذكر
495
علمً ذكر
481
علمً ذكر
475
علمً ذكر
433
علمً ذكر
565
علمً ذكر
653
علمً ذكر

القبول القديم
جامعة الكوفة/المانون
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
جامعة بغداد/الزراعة
جامعة سومر/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/الصوٌرة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الزراعً/الكوفة
جامعة واسط/الزراعة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
جامعة ذي لار/االعالم
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة كربالء/الهندسة
جامعة البصرة/الهندسة
جامعة المادسٌة/العلوم
جامعة االنبار/طب االسنان
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة ذي لار/الطب البٌطري  /الشطرة
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة دٌالى/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/الكوت
جامعة بغداد/األعالم
جامعة واسط/الهندسة

علمً

ذكر

609

جامعة الموصل/الهندسة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

450
498
466
445
661
499
462
668
566
499
609
643
520
546
536

جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/الزراعة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
جامعة ذي لار/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
جامعة واسط/الزراعة
جامعة تكرٌت/هندسة النفط والمعادن
جامعة بابل/الهندسة  /المسٌب
جامعة المثنى/الطب البٌطري
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة االنتاج والمعادن
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة بغداد/العلوم
جامعة بغداد/العلوم

صفحة  107من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة ذي لار/االثار/سوق الشٌوخ
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/الكوت
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن /بغداد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/الصوٌرة
جامعة واسط/الفنون الجمٌلة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة واسط/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة واسط/التربٌة
جامعة الكوفة/الصٌدلة
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
جامعة واسط/الزراعة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الحوٌجة/تمنٌات التحلٌالت
المرضٌة
جامعة الحمدانٌة/االدارة وااللتصاد
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة واسط/الزراعة
جامعة واسط/الزراعة
جامعة الكوفة/التمرٌض
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة واسط/التربٌة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة دٌالى/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098

الرقم االمتحاني
261611012222
261611012232
261611014020
261611014030
261611014161
261611016006
261611016024
261611016061
261611018032
261611022008
261611022021
261611022036
261611022075
261611022087
261611023009
261611026005
261611026011
261611026016
261611026023
261611027036
261611027054

اسم الطالب
دمحم علً صالح مهدي
دمحم مهدي كاظم مجباس
بالر دمحم عبد هللا صلبوخ
حسٌن علً حزاب ٌازع
ٌحٌى حداوي فارس مطلن
احمد علً كرٌم عبٌد
رٌاض مظهر هوٌل شهد
دمحم صباح هالمه حسٌن
عبد هللا عبد العظٌم خلف عزٌز
احمد سامً كرٌم محٌسن
جعفر رحم حسن راهً
حسٌن صبار عبد علً صبٌح
صالح مهدي اٌلٌوي مهٌدي
عباس فاضل دمحم ماجد
اسحاق حمٌد رشٌد راضً
احمد لاسم هادي حلباص
حٌدر حسن طالب عاشور
ستار هادي حزٌم خضٌر
عباس موحان مسربت سلوم
حسٌن طه فحٌل مضحً
حٌدر عبد الرزاق سلطان عوده

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 463الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
علمً ذكر
 544جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
علمً ذكر
 666الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
علمً ذكر
 560جامعة الماسم الخضراء/التمانات االحٌائٌة
علمً ذكر
 473الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/العمارة
علمً ذكر
 671جامعة مٌسان/الهندسة/النفط
علمً ذكر
 514جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
علمً ذكر
 468جامعة الحمدانٌة/التربٌة
علمً ذكر
 587جامعة البصرة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
علمً ذكر
 555جامعة واسط/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
علمً ذكر
 457الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
علمً ذكر
 496الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الدور (صالح الدٌن)
علمً ذكر
 485جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
علمً ذكر
 485جامعة سامراء/التربٌة
علمً ذكر
 556الجامعة التكنولوجٌة/علوم الحاسوب
علمً ذكر
 429الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/الصوٌرة
علمً ذكر
 532جامعة الموصل/العلوم
علمً ذكر
 469الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
علمً ذكر
 493الجامعة العرالٌة/اآلداب
علمً ذكر
 504جامعة الماسم الخضراء/الطب البٌطري
علمً ذكر
 544جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
علمً ذكر

 261611028169 4099منتظر مهدي فضٌل صكر

علمً

ذكر

531

 261611029002 4100ابو الحسن ابراهٌم عبٌد فارس
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108

261611029021
261611032013
261611032021
261611032028
261611036013
261611036018
261611036019
261611036022

هاشم عبد الهادي عبد الحسن حسون
جعفر ناطك عباس عبد اللطٌف
سجاد دمحم علً خرنوب
صادق لٌث عبد زٌدان
علً محسن ناجً جبر
كرار رحمن مطر بجاي
كرار صادق عبد الحسن موسى
مهند فاضل كرٌم دمحم

 261611037031 4109علً ناٌف علوان ذٌاب
4110
4111
4112
4113
4114

261611038055
261611040010
261611041040
261611043045
261611050009

سجاد رعد خشان زوٌد
عبد الهادي صالح هادي عاشور
دمحم حمزه مكطوف مرزه
مرتضى صباح طارش عبد
حسنٌن علً جابر عبد

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة النهرٌن/العلوم
جامعة سامراء/التربٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة  /بغداد
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة واسط/التربٌة
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة الكرخ للعلوم/التحسس النائً والجٌوفٌزٌاء
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
جامعة واسط/التربٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/الصوٌرة
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة واسط/الفنون الجمٌلة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة واسط/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب جامعة واسط/العلوم

علمً

ذكر

425

جامعة تكرٌت/الزراعة

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الزراعٌة  /المسٌب

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

590
497
566
599
468
649
432
453

الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة االنبار/العلوم التطبٌمٌة  /هٌت
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/الكوت
جامعة واسط/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة الفنون التطبٌمٌة
جامعة واسط/الزراعة

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة المادسٌة/الطب البٌطري
جامعة بابل/الهندسة  /المسٌب
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة واسط/الفنون الجمٌلة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
جامعة واسط/الفنون الجمٌلة

علمً

ذكر

548

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب جامعة واسط/التربٌة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

 456الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
 522.3جامعة واسط/اآلداب
 473الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن /بغداد
 454الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/الكوت
 653جامعة ذي لار/الهندسة
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جامعة بغداد/الزراعة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة واسط/الزراعة
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة البناء واالنشاءات

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146

الرقم االمتحاني
261611155014
261611155018
261611162016
261611172013
261612074020
261612074030
261612074041
261612075069
261612075078
261612075083
261612078005
261612079002
261612081018
261612082022
261612083098
261612085055
261612086056
261612086085
261612087031
261612087042
261612088039
261612090028
261612090062
261612090071
261612095001
261612096157
261612097009
261612097027
261612097058
261612097081
261612099013
261612102002

اسم الطالب
حمزه حامد علً حسٌن
سجاد اسماعٌل راهً جابر
مرتضى علً خنفوس كشٌش
عبد هللا ابراهٌم دعدوش مالح
زهراء حمزه ساجت زٌدان
شٌماء عاصم دمحم عبد هللا
مروه خربٌط خلوفً ردام
نور حسٌن عبد هللا عزٌز
هبه جبار دمحم حسٌن
هدى حسٌن عبد هللا عزٌز
حنٌن نجم محسن ثامر
استبرق كرٌم احمد عباس
رسل لفته حمزه مٌذاب
فرح ماجد رحمة رسن
شٌرٌن صباح بهٌج دمحم
لمٌاء شالل كاظم دحام
زهراء لاسم صالح سنً
فاطمة جمٌل شاٌع داخل
دعاء عدنان عٌفان عطٌه
زهراء احمد ساجت سلمان
زٌنب علً ناصر طاهر
زهراء علً حسٌن حاجم
لمٌاء عبد الساده ساجت طبٌلً
نسرٌن جواد كاظم ذرنوح
االء ٌوسف ٌاذوع عنٌن
عبٌر هاشم خلٌل رجً
اسراء عالء دمحم حسن
حوراء حاتم عالوي حسٌن
زٌنة ٌاسر عبد الحسٌن كامل
مروه دمحم هاشم حنون
دعاء شمخً فلٌح خلف
آٌات باسم جبر كاظم

 261612102080 4147نبأ علً ستار محمود
4148
4149
4150
4151
4152
4153

261612103008
261612103077
261612104016
261612104115
261612107051
261612107061

اٌات دمحم نعٌمه داغر
نور نجٌب نوام جودة
تبارن عبد الرضا حمادي شحاته
نرجس لٌس حسٌن رجا
زهراء جلٌل شوٌخ فندي
زٌنب صالح انعٌمه الزم

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
513
علمً ذكر
478
علمً ذكر
447
علمً ذكر
560
علمً ذكر
488
علمً انثى
664
علمً انثى
666
علمً انثى
655
علمً انثى
639
علمً انثى
642
علمً انثى
507
علمً انثى
539
علمً انثى
531
علمً انثى
632
علمً انثى
428
علمً انثى
475
علمً انثى
668
علمً انثى
512
علمً انثى
503
علمً انثى
666
علمً انثى
660
علمً انثى
624
علمً انثى
660
علمً انثى
503
علمً انثى
487
علمً انثى
526
علمً انثى
607
علمً انثى
657
علمً انثى
502
علمً انثى
626
علمً انثى
450
علمً انثى
428
علمً انثى
علمً

انثى

568

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

535
527
646
524
657
670

القبول القديم
جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/الكوت
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/بابل
جامعة واسط/الهندسة
جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/الصحة البٌئٌة
جامعة واسط/الهندسة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
جامعة واسط/العلوم
جامعة النهرٌن/التمانات الحٌوٌة التطبٌمٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /الكوفة
جامعة كربالء/التمرٌض
جامعة بغداد/العلوم للبنات /الرٌاضٌات
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة واسط/الهندسة
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/العلوم للبنات /الحاسوب
جامعة بابل/الهندسة
جامعة ذي لار/الهندسة
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة المادسٌة/التمانات االحٌائٌة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة واسط/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/علم النفس
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/الكوت
جامعة واسط/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة واسط/التربٌة
جامعة واسط/التربٌة
جامعة واسط/الهندسة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/الكوت
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/الكوت
جامعة واسط/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة واسط/الهندسة
جامعة واسط/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/الكوت
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة واسط/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة واسط/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
جامعة واسط/الهندسة
جامعة واسط/الفنون الجمٌلة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/الكوت

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب جامعة واسط/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة بغداد/الطب البٌطري
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة كربالء/الهندسة
جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
جامعة البصرة/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة  /بغداد
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جامعة واسط/العلوم
جامعة واسط/المانون
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة واسط/التربٌة
جامعة واسط/الهندسة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
اسم الطالب

 261612107072 4154سجا سعد اجحٌل داٌر
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192

261612108060
261612109003
261612109008
261612109041
261612110029
261612111034
261612111046
261612112051
261612115030
261612116056
261612116070
261612120045
261612122041
261612155017
261621004026
261621004044
261621004058
261621004078
261621004093
261621004096
261621004099
261621005013
261621005024
261621006016
261621006060
261621008045
261621008051
261621013032
261621013047
261621013085
261621013086
261621013101
261621013107
261621013143
261621013160
261621015003
261621015007
261621015014

زهراء عادل هاشم عكار
أساور ممدام تحسٌن علوان
آٌه عماد شجر ناٌف
رٌام علً عٌسى عوٌد
نبأ مسلم مناح ظاهر
ساره كرٌم احمد شهٌب
ضحى سعد مطٌر محً
مٌس زٌدان خلٌف حمد
نورس نعٌم نجم جبن
مرٌم رحٌم عواد نجم
هند خشان ناصر شخناب
رسل علً عبد الجبار حمودي
هبه طعمه ناصر تفاح
كوثر صاحب حامد علً
حسٌن نوري خضٌر سلمان
سٌف علً عطوان حسٌن
عالء هلٌل عبد عون كلٌو
عمار نعٌم كرٌم بزون
دمحم فاضل سمار مالح
مرتضى كاظم راضً زغٌر
مسلم علً حسون عبد
حامد جاسم دمحم مري
حمد حسٌن رشاد سلمان
ادرٌس فاضل فرحان جثٌر
عباس فاضل فرحان جثٌر
دمحم شاكر ضمٌد عمٌر
دمحم محسن احمد جاسم
بشار عبد الغفور عكل ابراهٌم
حسن كرٌم خلٌفه حسون
زبٌد صباح ابراهٌم خلف
سجاد علً جواد كاظم
عاٌد عبد الكرٌم شوكان غٌاض
عباس مجٌد خلٌبص عبٌد
علً طالب عبد حمود
فائز دمحم كرٌم جوده
احمد صباح شكر محمود
احمد مؤٌد عزت ٌحٌى
بالر حازم دمحم علً

الفرع الجنس المجموع

القبول القديم

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد

علمً

انثى

668

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /الكوفة

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

620
564
515
656
420
597
626
552
442
499
556
508
623
474
474
452
491
458
428
452
461
446
433
545
513
513
418
556
438
420
494
493
455
512
440
424
499
492

جامعة تكرٌت/الهندسة
جامعة بابل/تكنلوجٌا المعلومات
جامعة بابل/علوم البنات
جامعة كربالء/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/الصوٌرة
جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
جامعة النهرٌن/التمانات الحٌوٌة التطبٌمٌة
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة واسط/الفنون الجمٌلة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
الجامعة التكنولوجٌة/العلوم التطبٌمٌة
جامعة المادسٌة/الطب البٌطري
جامعة مٌسان/التمرٌض
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/الصوٌرة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة واسط/اآلداب
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/الكوت
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة واسط/اآلداب
جامعة بغداد/اللغات
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة واسط/المانون
جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
جامعة واسط/التربٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/الموصل
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة واسط/التربٌة
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
جامعة بغداد/اللغات
جامعة النهرٌن/العلوم السٌاسٌة

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة واسط/العلوم
جامعة واسط/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة واسط/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة المواد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة واسط/الزراعة
جامعة واسط/الفنون الجمٌلة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/الكوت
جامعة واسط/الفنون الجمٌلة
جامعة واسط/التربٌة
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة واسط/التربٌة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/الكوت
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/الكوت
جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/نٌنوى
جامعة واسط/التربٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة/اللغة الكردٌة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة/اللغة الكردٌة

صفحة  110من 135

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232

الرقم االمتحاني
261621015026
261621015031
261621015083
261621015086
261621015092
261621015100
261621015120
261621015130
261621016032
261621016041
261621016055
261621016063
261621016082
261621017005
261621020016
261621020017
261621020020
261621021019
261621023090
261621024002
261621024031
261621025043
261621026005
261621026037
261621026046
261621026063
261621026064
261621033083
261621034001
261621034005
261621034018
261621034022
261621035079
261621035085
261621035111
261621035143
261621037004
261621037011
261621037016
261621037023

اسم الطالب
حسن علً نعمه طاهر
حسٌن سلٌم سلمان صالح
عبد المجٌد جبار ستار علوان
عالء حامد جاسم كرٌم
علً باجً كرٌم سلمان
علً سعد محمود مهٌدي
لاسم حسن جاسم دمحم
دمحم جمال كامل كشمر
صالح رٌاض سموم عنتٌن
عالء كرٌم دخٌل سعدون
علً مهدي ناهً شاٌع
كرار جلٌل كمٌل دمحم
مصطفى حسٌن مبارن لهٌبً
اركان عبد الحسٌن محسن سعدون
شرف الدٌن حسٌن خماس عبد هللا
صابر محمود عبد وزه
علً جابر جادر اسماعٌل
حٌدر صالح مهدي اسد
موحان جلٌل خضٌر سهٌل
احمد عبد منسً سلمان
كرار حسٌن علً عتب
عبد هللا رضا علً رضا
ابراهٌم جدوع فٌصل دمحم
سالم دمحم حالوب ساحل
عالء فاضل سلمان كاظم
لٌث حسٌن مجبل بجاي
ماجد علً حسٌن موزان
مرتضى عبد الرضا خفٌف كاظم
احمد جودة خضر حذٌه
حسٌن سعٌد جادر شمخً
علً عزال كتاب حسٌن
عودة فالح شاعور دمحم
علً وشر رسن خالوي
فاضل شمخً جابر نجم
دمحم عبد الوحٌد حسون دمحم
ٌحٌى ضٌاء عٌسى مجٌد
اكرم مدلول سلمان شاغً
حسٌن كدر كند فرحان
سجاد رسن كند فرحان
علً كرٌم شاهٌن ناصر

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 499جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 453الجامعة العرالٌة/االعالم
ادبً ذكر
 469جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
ادبً ذكر
 459الجامعة العرالٌة/االعالم
ادبً ذكر
 453جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
ادبً ذكر
 441جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
ادبً ذكر
 442الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
ادبً ذكر
 449جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
ادبً ذكر
 499جامعة واسط/التربٌة
ادبً ذكر
 468جامعة واسط/التربٌة
ادبً ذكر
 447جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
ادبً ذكر
 478جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 464الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 473الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/علم النفس
ادبً ذكر
 474جامعة واسط/التربٌة
ادبً ذكر
 460الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 464جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 417الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
ادبً ذكر
 467جامعة واسط/التربٌة
ادبً ذكر
 472الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 564جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 453جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
ادبً ذكر
 454الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 465جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 486جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 444الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
ادبً ذكر
 463الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 462جامعة واسط/اآلداب
ادبً ذكر
 492الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
ادبً ذكر
 432جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
ادبً ذكر
 461الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 480الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 434جامعة ذي لار/االعالم
ادبً ذكر
 441جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /الكوفة
ادبً ذكر
 438جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 463جامعة كربالء/العلوم السٌاحٌة
ادبً ذكر
 441الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة  /ذي لار/تمنٌات المحاسبة
ادبً ذكر
 469جامعة واسط/التربٌة
ادبً ذكر
 468جامعة واسط/التربٌة
ادبً ذكر
 462الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر

صفحة  111من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة واسط/التربٌة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة واسط/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/الكوت
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
جامعة الموصل/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة الكوفة/الفمه
جامعة واسط/اآلداب
جامعة واسط/الفنون الجمٌلة
جامعة واسط/الفنون الجمٌلة
جامعة واسط/الفنون الجمٌلة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272

الرقم االمتحاني
261621037029
261621037033
261621041002
261621041013
261621043008
261621043026
261621045018
261621045048
261621049036
261621049037
261621049044
261621049046
261621053001
261621150013
261621151007
261621151017
261621155024
261621156004
261621156023
261621157007
261621157008
261621158004
261621158039
261621158040
261621161003
261621164027
261621169008
261621173004
261621173007
261621175008
261621200021
261621201023
261621201079
261621201126
261621201146
261621202062
261622072036
261622073010
261622078002
261622083068

اسم الطالب
ماجد عبود سلمان ناصر
ٌوسف حسٌن منصور حسٌن
أحمد عماد فالح جاسم
جواد مراد كاظم مناع
أكرم نعٌم حسٌن نصٌري
عبد العظٌم نجم عبد هللا شوٌع
خضٌر بشٌت شوٌع خنجر
كرار فالح حسن بنٌان
عمار عبد كاظم هادي
كاظم محمود علً فاضل
دمحم كرٌم عبد الكاظم هادي
مرتضى رزاق مطشر صباح
احمد بشار جفجاف علً
عبد الكرٌم خالد خلٌوي مرٌود
عباس ثائر عبد كاظم
مهدي سالم سرحان غبن
سعد عالوي خرباط سموم
اكرم حسٌن كرٌم جاسم
فراس لٌصر رحمن عبود
حسن راضً فرحان شكر
حسٌن راضً فرحان شكر
اسماعٌل ماهر هادي محً
منتظر حسٌب عباس شمخً
مهند سالم عبٌد خلٌف
باسم عبٌد شالكه وادي
دمحم منصور بطوش حسٌن
علً دمحم مهدي عكاب
حسٌن وشل حداوي صلبوخ
حٌدر جاسم عطٌه سلطان
صالح مهدي صالح جاسم
رٌاض دمحم شاكر كاظم
اسعد طالب عبد دهام
عباس زهٌر عبد خلف
دمحم لاسم خلف حنتوش
نادر زهٌر جبر فٌروز
مسلم حمٌد عباس امطشر
فاطمه عاٌد خٌال كاظم
عال باسم حسان عبود
انتظار مهدي عبود عجد
غفران كرٌم حمزه حمود

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
420
ادبً ذكر
483
ادبً ذكر
526
ادبً ذكر
446
ادبً ذكر
464
ادبً ذكر
476
ادبً ذكر
467
ادبً ذكر
453
ادبً ذكر
429
ادبً ذكر
443
ادبً ذكر
421
ادبً ذكر
461
ادبً ذكر
470
ادبً ذكر
444
ادبً ذكر
462
ادبً ذكر
439
ادبً ذكر
460
ادبً ذكر
459
ادبً ذكر
514
ادبً ذكر
459
ادبً ذكر
463
ادبً ذكر
483
ادبً ذكر
435
ادبً ذكر
509
ادبً ذكر
488
ادبً ذكر
466
ادبً ذكر
468
ادبً ذكر
461
ادبً ذكر
452
ادبً ذكر
462
ادبً ذكر
447
ادبً ذكر
464
ادبً ذكر
439
ادبً ذكر
488
ادبً ذكر
460
ادبً ذكر
461
ادبً ذكر
518
ادبً انثى
455
ادبً انثى
458
ادبً انثى
540
ادبً انثى

القبول القديم
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة واسط/التربٌة
جامعة واسط/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
جامعة ذي لار/االعالم
جامعة سامراء/العلوم االسالمٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
جامعة ذي لار/االعالم
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة بابل/اآلداب
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
الجامعة العرالٌة/االدارة وااللتصاد
جامعة واسط/اآلداب
جامعة واسط/اآلداب
جامعة واسط/التربٌة
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة مٌسان/االدارة وااللتصاد
جامعة واسط/التربٌة
جامعة واسط/التربٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة مٌسان/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/اللغات
جامعة واسط/اآلداب
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة

صفحة  112من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة/معلم الصفوف االولى
جامعة واسط/التربٌة
جامعة واسط/الفنون الجمٌلة
جامعة واسط/اآلداب
جامعة واسط/اآلداب
جامعة واسط/اآلداب
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة واسط/التربٌة
جامعة واسط/اآلداب
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة سامراء/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
جامعة االنبار/التربٌة  /المائم
جامعة واسط/التربٌة
جامعة واسط/التربٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة واسط/اآلداب
جامعة واسط/الفنون الجمٌلة
جامعة واسط/التربٌة
جامعة واسط/الفنون الجمٌلة
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/األعالم
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/الكوت
جامعة واسط/التربٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309

الرقم االمتحاني
261622087011
261622091033
261622093004
261622097012
261622097017
261622098003
261622099026
261622099031
261622102001
261622103002
261622104006
261622104009
261622104020
261622105022
261622107004
261622107011
261622107019
261622110033
261622112010
261622112022
261622156017
261622158003
271511002096
271511023019
271521011037
271521017045
271521028053
271521101001
271611001086
271611001174
271611001262
271611001299
271611001404
271611001459
271611002161
271611002214
271611002233

اسم الطالب
اٌمان علً صابور نجم
سهى دمحم عبد هللا حسن
أٌثار حسٌن عبد محٌسن
زهراء رضا عبد حبٌنً
زٌنب رٌاض كاظم سرهٌد
زهراء بحر حسن مبارن
صفا هادي حسٌن جباره
فاطمه كرٌم نهٌر خفً
إسراء ٌاسٌن خضر راضً
اخالص علً فرحان كواد
اسراء رزاق علٌوي شهاب
االء علٌوي كاظم عبود
حنٌن مصطفى دمحم سرحان
نبأ حسن كاظم عباس
آٌات هالل شمخً عذاب
حوراء غالب جبار عبٌد
زٌنب باسم اكزار عبٌد
طٌبه فالح رحٌم حسٌن
تٌسٌر علً غازي عٌدان
زٌنب عدنان منصور مشتت
ٌاسمٌن علً جبار حسن
فاطمة عرٌبً ابراهٌم مرٌد
حسٌن جاسم زوري دمحم
علً سالم عباس حسٌن
دمحم صبري محسن عبود
فاروق جاسم عبٌد غٌالن
عبد الرضا مثنى ابراهٌم فرمان
أحمد عبد الحر كاظم عبود
جواد بهجت احمد حسٌن
زٌن العابدٌن حٌدر مصطفى جعفر
علً اكبر عباس علً وٌس ٌوسف
علً عباس حسن كرٌمش
دمحم سالم منذور عباس
مرتضى صباح سالم حسون
حٌدر عبد الزهره دمحم مهدي
ضٌاء حنظل حسٌن ثابت
عبد االمٌر كاظم عران سلمان

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 448جامعة الموصل/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 449جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
ادبً انثى
 535جامعة واسط/المانون
ادبً انثى
 433جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
ادبً انثى
 466جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
ادبً انثى
 429جامعة الكوفة/الفمه
ادبً انثى
 465جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
ادبً انثى
 448جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
ادبً انثى
 440جامعة واسط/اآلداب
ادبً انثى
 473جامعة واسط/اآلداب
ادبً انثى
 518جامعة واسط/التربٌة
ادبً انثى
 455جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 513جامعة واسط/التربٌة
ادبً انثى
 553جامعة واسط/التربٌة
ادبً انثى
 458جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 511جامعة بغداد/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 473جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
ادبً انثى
 471الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 467جامعة واسط/التربٌة
ادبً انثى
 478جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
ادبً انثى
 446جامعة بغداد/التربٌة للبنات /االلتصاد المنزلً
ادبً انثى
 494جامعة بغداد/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 627جامعة الكوفة/الهندسة
علمً ذكر
 468جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
علمً ذكر
 427جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/كربالء
ادبً ذكر
 446جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 434جامعة الكوفة/اآلداب/الفلسفة
ادبً ذكر
 475جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 678جامعة المادسٌة/طب االسنان
علمً ذكر
 666جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
علمً ذكر
 480جامعة كركون/التربٌة  /الحوٌجة
علمً ذكر
 571جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
علمً ذكر
 593جامعة كربالء/العلوم
علمً ذكر
 656الجامعة التكنولوجٌة/هندسة البناء واالنشاءات
علمً ذكر
 507جامعة الكوفة/العلوم
علمً ذكر
 556جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
علمً ذكر
 663جامعة بغداد/الهندسة  -الخوارزمً
علمً ذكر

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة واسط/الفنون الجمٌلة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/الكوت
جامعة واسط/اآلداب
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
جامعة واسط/الفنون الجمٌلة
جامعة واسط/اآلداب
جامعة واسط/الفنون الجمٌلة
جامعة واسط/التربٌة
جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
جامعة واسط/الفنون الجمٌلة
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
جامعة واسط/المانون
جامعة واسط/الفنون الجمٌلة
جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/الكوت
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
جامعة واسط/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كربالء/الصٌدلة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة الموصل/هندسة النفط والتعدٌن

 271611002248 4310علً احمد عمران كرٌم

علمً

ذكر

636

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/العمارة/التحلٌالت المرضٌة

 271611002485 4311وسام وهاب رحٌم موسى

علمً

ذكر

531

جامعة كربالء/العلوم

جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
4312
4313
4314
4315
4316

الرقم االمتحاني
271611002491
271611004044
271611005142
271611005162
271611005176

اسم الطالب
ٌاسر عامر دمحم صالح اسماعٌل
سعد مطشر حمزه مخلف
حسٌن ناجح هادي حسن
حٌدر كرٌم حسٌن عبود
رعد دمحم عبد عوده

 271611005238 4317عمٌل كاظم ناصر علوان
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350

271611005246
271611005285
271611005307
271611005343
271611005378
271611006033
271611007003
271611007024
271611008137
271611008169
271611008170
271611009007
271611009062
271611009066
271611009097
271611009105
271611009151
271611009217
271611009233
271611010022
271611010130
271611010157
271611010159
271611010216
271611010226
271611011047
271611012006
271611013023
271611014030
271611014088
271611014121
271611015068
271611015077

علً ابراهٌم عبد الكرٌم كاظم
علً عبد المطلب حسن دمحم
علً نبٌل فاضل كرٌم
مجتبى شاكر وكاع موسى
دمحم رسول جواد حسون
سجاد احمد علً حسن
ابراهٌم فارس عمران حمزه
حسن علً محً فاضل
دمحم ابراهٌم كوثر محسن
مصطفى حسٌن كاظم جبار
مصطفى حٌدر عبد الحسٌن عبادي
احمد عماد صاحب عباس
حسٌن علً مهدي عبد علً
حسٌن دمحم حسٌن عباس
زٌن العابدٌن جواد كاظم عبد
سجاد عبد حسٌن جٌجان
علً ستار عبد الحسٌن دمحم
معتز عبد العزٌز عبٌد فرحان
ٌاسر علً شنان كاظم
احمد نعمه مزٌد زمٌط
علً اٌاد شمخً خزعل
علً مسلم لفته علوان
علً نجم عبد الرضا جبر
مرتضى محسن عبد الزهره عبد الحسٌن
مصطفى سعٌد كرٌم ٌوسف
عمٌل نجم عبود عبد هللا
أمٌر مرزون علٌوي ضاٌف
جاسم صباح صبر دحام
امٌر رزاق رشٌد عبود
ذو الفمار دمحم عطٌه داود
عمٌل عبد الخالك حمٌد وحٌوح
صادق جعفر هراط عبد
عباس فاضل عبد الرسول هادي

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 586الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الكهرومٌكانٌن
علمً ذكر
 509جامعة المادسٌة/الطب البٌطري
علمً ذكر
 657جامعة ذي لار/الهندسة
علمً ذكر
 506جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
علمً ذكر
 652الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
علمً ذكر
علمً

ذكر

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

606

جامعة بابل/الهندسة

 590جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
 549جامعة بابل/العلوم
 460.5جامعة كربالء/الزراعة
 640الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
 477جامعة الموصل/التربٌة األساسٌة
 661جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
 581جامعة الماسم الخضراء/التمانات االحٌائٌة
 527الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
 668جامعة الموصل/هندسة النفط والتعدٌن
 506جامعة الكوفة/العلوم
 569جامعة بغداد/العلوم
 621الجامعة التكنولوجٌة/الهندسة المٌكانٌكٌة
 553جامعة ذي لار/العلوم
 547جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
 517جامعة كربالء/الطـب البٌـطري
 560جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
 483جامعة الموصل/الطب البٌطري
 537جامعة كربالء/الطـب البٌـطري
 525جامعة بابل/العلوم
 513جامعة بابل/الدراسات المرآنٌة
 539جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
 520جامعة واسط/التربٌة
 666جامعة بابل/التمرٌض
 543جامعة كربالء/المانون
 685جامعة كربالء/طب االسنان
 529جامعة المادسٌة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
 486جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/كربالء
 450جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
 494الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
 445الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاحٌة
 516الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
 498جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
 612جامعة المادسٌة/الهندسة

صفحة  114من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة بابل/الهندسة  /المسٌب
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الدور (صالح
الدٌن)/تمنٌات التحلٌالت المرضٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
الجامعة التكنولوجٌة/علوم الحاسوب
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الحاسوب
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة كربالء/العلوم
جامعة كركون/الهندسة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة كربالء/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/الكوت
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة كربالء/العلوم
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة ذي لار/الطب
جامعة كربالء/العلوم
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/الزراعة
جامعة المادسٌة/الطب البٌطري
جامعة الماسم الخضراء/الزراعة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة بابل/الهندسة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357

الرقم االمتحاني
271611016049
271611016067
271611016077
271611020093
271611020095
271611021012
271611021027

اسم الطالب
علً هادي احمد عبٌد
دمحم طالب بدر شذر
مصطفى عبٌد دفاتر عوده
علً مهدي عبد هللا موسى
عماد عواد مطشر عجٌمً
احمد خالد هادي جواد
امٌر عامر حسن عبود

 271611021029 4358أمٌر عالء ماصخ زباله
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367

271611021105
271611021111
271611021157
271611024005
271611024055
271611024118
271611026019
271611027075
271611027137

عمٌل حبٌب محسن حمد
علً حسٌن نور مسلط
مرتضى ثامر هاشم حسن
احمد عبد الحسٌن جابر تالً
زٌاد حاكم علوان كوش
كرار طارق ابراهٌم حبٌب
وسام عباس جابر جٌاد
علً غانم عبد عون داود
مهدي عبد الباري درٌس احمد

 271611029056 4368دمحم فالح مهدي سعد

القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 520الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
علمً ذكر
 649جامعة البصرة/الهندسة
علمً ذكر
 525جامعة كربالء/العلوم االسالمٌة
علمً ذكر
 465جامعة بابل/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
علمً ذكر
 449جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/النجف
علمً ذكر
 573جامعة سامراء/العلوم التطبٌمٌة
علمً ذكر
 481جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
علمً ذكر

القبول الجديد
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة بابل/العلوم
جامعة الماسم الخضراء/علوم االغذٌة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة كربالء/العلوم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/كربالء

علمً

ذكر

621

الجامعة التكنولوجٌة/الهندسة المٌكانٌكٌة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/العمارة/التحلٌالت المرضٌة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

569
453
610
503
653
512
547
685
513

جامعة بغداد/الطب البٌطري
جامعة واسط/الزراعة
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة البصرة/التمرٌض
الجامعة العرالٌة/االعالم
جامعة بابل/العلوم
جامعة كربالء/الصٌدلة
جامعة كربالء/العلوم السٌاحٌة

جامعة بابل/الهندسة  /المسٌب
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
جامعة بابل/الهندسة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة كربالء/العلوم
جامعة ذي لار/الطب
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد

علمً

ذكر

 640.2جامعة الموصل/الهندسة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/العمارة/التحلٌالت المرضٌة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

472
580
586
460
686
488
661
504
464

جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الكهرومٌكانٌن
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة كربالء/الطب
جامعة الماسم الخضراء/علوم االغذٌة
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة الماسم الخضراء/الطب البٌطري
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة

جامعة كربالء/العلوم السٌاحٌة
جامعة بابل/هندسة المواد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة كربالء/الزراعة
جامعة البصرة/الطب
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة كربالء/التمرٌض
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة الماسم الخضراء/علوم االغذٌة

علمً

ذكر

662

جامعة كركون/الهندسة

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم/تمنٌات التمرٌض

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

492
510
576
516
487
654

جامعة الماسم الخضراء/الطب البٌطري
جامعة الماسم الخضراء/الطب البٌطري
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة سومر/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة بغداد/اآلداب/االثار
جامعة كربالء/الهندسة

الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة واسط/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة كربالء/الطـب البٌـطري
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم

 271611046009 4385حسٌن اٌاد صالح جٌاد

علمً

ذكر

423

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الزراعٌة  /المسٌب جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/بابل

 271611151023 4386عٌسى علً ٌوسف خاجً

علمً

ذكر

516

4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377

271611030021
271611030093
271611032063
271611033014
271611034016
271611034017
271611034020
271611034054
271611034093

حسن علً حسٌن حمادي
دمحم صادق عبد الجواد حبٌب
علً عٌدان عبد الحسن سعد
بشٌر جابر عوده هاشم
احمد عٌدان عباس فاضل
احمد محسن ضبع شالل
ادرٌس عوٌد عبد ضٌدان
رسول علً نجم عبد
فؤاد دمحم عواد عوٌف

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017

لسم الحاسبة االلكترونٌة

 271611034100 4378محسن جلٌل طعٌمه بهلول
4379
4380
4381
4382
4383
4384

271611034109
271611036071
271611036094
271611036174
271611043010
271611043035

دمحم محسن ضبع شالل
سعد واثك غازي خنٌصر
علً جرجٌس ٌوسف جرجٌس
هادي عالء هادي حولً
حسٌن كاظم شاكر رضا
مسلم دمحم عظٌم جعفر

جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات

صفحة  115من 135

جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398

الرقم االمتحاني
271611153012
271611153032
271611154063
271612052057
271612055153
271612055216
271612055242
271612056070
271612056105
271612057089
271612057097
271612057256

اسم الطالب
حٌدر مهدي نوري علً
دمحم لاسم دمحم عبد الكرٌم
مصطفى رٌاض عبد االمٌر راضً
رونك محسن عبد المهدي حسن
زٌنب عبد السجاد صاحب مهنه
فاطمه جاسم كاظم ثجٌل
مرٌم عباس جاسم نجم
تبارن حمودي علً عباس
رباب محسن عبد هللا خضر
زاكٌه عبد االمٌر علً عبد الحسٌن
زهراء عباس مطشر عباس
هدٌل عالوي حداوي عبٌد

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
521
علمً ذكر
454
علمً ذكر
507
علمً ذكر
519
علمً انثى
664
علمً انثى
615
علمً انثى
562
علمً انثى
684
علمً انثى
511
علمً انثى
541
علمً انثى
625
علمً انثى
695
علمً انثى

 271612058017 4399اسالم صالح كطل دخان

علمً

انثى

557

لسم الحاسبة االلكترونٌة

القبول القديم
جامعة كربالء/الطـب البٌـطري
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة كربالء/الطـب البٌـطري
جامعة كربالء/الهندسة
جامعة بابل/الهندسة
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/طب األسنان
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة كربالء/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة كربالء/الطب

القبول الجديد
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/بابل
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة بابل/علوم البنات
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/الطب
جامعة كربالء/العلوم االسالمٌة
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة كربالء/العلوم
جامعة بابل/الطب

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب جامعة كربالء/التربٌة للعلوم الصرفة

 271612058030 4400امانً عباس فاضل جاسم
 271612058088 4401حوراء صباح رسول كاظم

علمً
علمً

انثى
انثى

527
630

جامعة بابل/اآلداب
جامعة بابل/التمرٌض

جامعة كربالء/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم

 271612058147 4402زهراء حٌدر عبد الرزاق عبد الرضا

علمً

انثى

668

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/بابل

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /الكوفة

زٌنب باسم طالب حسون
زٌنب كرٌم هادي حسٌن
سبأ موسى عمران رحمان
سرور رائد صافً عبد هللا

علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى

574
441
596
644

الجامعة التكنولوجٌة/علوم الحاسوب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/كربالء
جامعة بابل/علوم البنات
جامعة بغداد/الهندسة

 271612058231 4407عذراء عباس عبٌد خضٌر

علمً

انثى

598

جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة

فاطمه خضٌر عباس جوده
مرٌم حسٌن تركً شاكر
مٌالد كرٌم فهد حمد
اسالم عمٌل حاتم خضٌر

علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى

654
483
560
619

جامعة ذي لار/الهندسة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/كربالء
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الكهرومٌكانٌن

علمً

انثى

610

جامعة كربالء/الطـب البٌـطري

علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى

577
637
639
559

جامعة كربالء/العلوم
جامعة الكوفة/الهندسة
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة الحاسوب
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة

جامعة كربالء/العلوم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/كربالء
جامعة كربالء/العلوم
جامعة بابل/الهندسة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/السماوة/تمنٌات
التمرٌض
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة كربالء/العلوم
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/كربالء/تمنٌات صحة
المجتمع
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الموصل/التمرٌض
جامعة كربالء/العلوم
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم الصرفة

 271612060014 4417ابرار نوري صباح جبار

علمً

انثى

625

جامعة بابل/الهندسة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/العمارة/التحلٌالت المرضٌة

 271612060053 4418بركات عبد حبٌب حسون
 271612060152 4419زٌنب فٌصل ابراهٌم لرندر

علمً
علمً

انثى
انثى

600
462

جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة كربالء/الزراعة

جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الحمدانٌة/التربٌة

 271612060187 4420شهد راضً حمود خضٌر

علمً

انثى

532

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب جامعة كربالء/العلوم

4403
4404
4405
4406

4408
4409
4410
4411

271612058166
271612058188
271612058200
271612058205

271612058250
271612058277
271612058298
271612059006

 271612059070 4412زٌنب دمحم حسن ناصر
4413
4414
4415
4416

271612059075
271612059107
271612059122
271612060005

زٌنه علً كاظم دمحم
فاطمه هاشم الٌاس خضر
مٌسم صباح دمحم سلمان
أسٌل دمحم كاظم حسن
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
اسم الطالب
الرقم االمتحاني
ت
 271612060206 4421عذراء دمحم معارج كٌطان
 271612060259 4422مرٌم نوري مهدي صالح
 271612061004 4423اٌات حمزه جواد كاظم

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 557جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
علمً انثى
 601جامعة بابل/تكنلوجٌا المعلومات
علمً انثى

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة كربالء/العلوم
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/كربالء/تمنٌات صحة
المجتمع
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة كربالء/العلوم
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كربالء/العلوم
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة كربالء/التمرٌض
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/كربالء
جامعة كربالء/التمرٌض

علمً

انثى

635

جامعة كربالء/التمرٌض

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

613
569
489
584
517
590
565
638
454
631

 271612069108 4434سعاد احمد حسٌن خشان

علمً

انثى

574

 271612071001 4435احالم كرٌم ابراهٌم فرهود
 271612071037 4436زٌنب عباس علً راهً
 271612071043 4437ساره حاتم عباس بصٌله

علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى

470
491
646

جامعة كربالء/العلوم
جامعة كربالء/المانون
جامعة الماسم الخضراء/الطب البٌطري
جامعة بابل/تكنلوجٌا المعلومات
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
الجامعة التكنولوجٌة/علوم الحاسوب
جامعة الكوفة/التخطٌط العمرانً
جامعة الكوفة/الهندسة
جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة/تمنٌات
التمرٌض
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/كربالء
جامعة بغداد/التمرٌض

 271612072001 4438استبرق رسول مطشر خضٌر

علمً

انثى

453

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الزراعٌة  /المسٌب جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/كربالء

 271612079067 4439زٌنب دمحم علً عزٌز عبد

علمً

انثى

615

جامعة بابل/الهندسة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

658
626
502
609
566
517
445
510
643
485
663
635

جامعة بابل/الهندسة
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة الكوفة/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
الجامعة التكنولوجٌة/العلوم التطبٌمٌة
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/كربالء
جامعة بابل/علوم البنات
جامعة كربالء/الهندسة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور

 271612088113 4452سكٌنه علً حسٌن فواز

علمً

انثى

573

جامعة الماسم الخضراء/التمانات االحٌائٌة

 271612088150 4453لماء احمد هاشم ناصر
 271612088177 4454نور صالح عٌفان مٌاح
 271612088178 4455نور علً عبد االمٌر دروٌش

علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى

504
665
665

جامعة ذي لار/الطب البٌطري  /الشطرة
جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة

4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433

4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451

271612062027
271612062137
271612062159
271612063031
271612063043
271612064015
271612064127
271612064207
271612068034
271612069092

271612081004
271612081031
271612083002
271612083042
271612083050
271612083064
271612083073
271612087165
271612088010
271612088027
271612088028
271612088102

اٌات ثائر هادي حبٌب
نهران هادي جلٌوي جبار
ٌمٌن خالد ابراهٌم حسن
تبارن مرتضى عباس سبع
حنٌن حسن حسٌن رجب
اسماء جعفر سهٌل عبد هللا
ساره احمد لاسم خاجً
هبه دمحم حسٌن علً
بشرى عبد هللا مصطفى اعبٌد
زهور رٌسان علوان سرحان

آٌات فوزي عباس كاظم
فاطمه احمد جاسم صخً
اسراء احمد حسٌن موسى
سارة عبد الكرٌم علً حسٌن
عال عالء فٌصل مهدي
نادٌه لاسم للندر احمد
زمن دمحم امراد كاظم
ٌاسمٌن ٌحٌى عبد زٌد علً
ازهار ماجد خضٌر عبد علً
اٌات عبد الهادي غالب كاظم
اٌات كرٌم كاظم هاشم
زٌنب كاظم حسٌن عبد عون
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جامعة كربالء/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
جامعة الكوفة/الفمه
جامعة كربالء/التمرٌض

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/كربالء/تمنٌات صحة
المجتمع
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة بابل/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة كربالء/العلوم
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/كربالء
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة كربالء/التمرٌض
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة كربالء/العلوم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة/تمنٌات
التمرٌض
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة كربالء/الهندسة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
اسم الطالب
الرقم االمتحاني
ت
 271612088183 4456نوره عبد المحسن حسٌن حسون
 271612089022 4457زهراء غانم عباس دمحم
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494

271612089046
271612090020
271612091115
271612091126
271612093098
271612094070
271612095040
271612095060
271612095079
271612098030
271612101010
271621003006
271621003072
271621004060
271621004091
271621006061
271621006079
271621007009
271621013028
271621017045
271621017047
271621019022
271621020012
271621020032
271621024089
271621025013
271621025015
271621025018
271621025027
271621026007
271621030032
271621031012
271621031047
271621031077
271621031093
271621031109
271621038055

مرٌم حٌدر عجمً عبٌس
ضفاف عالوي عواد حسن
ساره رحمان عمران موسى
ضحى عامر طعٌمه شتٌت
مالن مجٌد مزهر عبود
لٌلى شاكر نعمه جودة
زهراء عبد الحمزه دمحم كاظم
سرى سعد عبد علً عباس
ُ
مروه دمحم مهدي جاسم
هبه محسن مهدي محمود
زهرة عبد العزٌز عباس خضر
احمد دمحم مفتاح باروت
كاظم موحان حاتم سالم
مؤٌد دمحم شانً ساجت
هاشم علً هاشم حسٌن
لاسم حسن خلبوص عوفان
مرتضى علوان خلبوص عوفان
امٌر دمحم عباس ذرب
حسٌن عباس فاضل عبود
علً عباس مهدي ناٌف
عماد جاسم راهً جباري
حسن لحطان عامر دمحم
حسٌن صباح كاظم عبود
كمٌل صباح حسن علوان
دمحم كرٌم حلٌوت طوفان
عباس شهٌد حمٌد دمحم
عباس محسن عبد علً حمزه
علً نعمه نور طاهر
دمحم غاٌب عبٌد تمر
امٌر فالح احمد كاظم
صفاء خلف هاشم خدام
احمد مالن صالح مهدي
زٌد صباح وهٌب حسن
علً رزاق وشاح سعد
عمار عبد الكاظم دٌنار اسماعٌل
دمحم تمً جبار عبد االمٌر صبري
عباس محمود دخٌل جاسم

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
568
علمً انثى

القبول القديم
جامعة كربالء/العلوم

علمً

انثى

632

جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/الصحة البٌئٌة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

649
556
634
439
650
652
493
610
502
599
494
472
491
455
459
528
464
480
487
473
470
445
437
424
499
439
432
536
443
508
460
537
480
462
533
546
425

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/كربالء
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة االتصاالت
جامعة بابل/الهندسة
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الكوفة/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة بابل/علوم البنات
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/العلوم السٌاسٌة
الجامعة المستنصرٌة/اآلداب
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/اللغات
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة كربالء/العلوم االسالمٌة
جامعة كربالء/العلوم السٌاحٌة
جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة الكوفة/اآلداب/الفلسفة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/كربالء
الجامعة العرالٌة/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الكوفة/التربٌة
جامعة بغداد/اللغات
جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة كربالء/المانون
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
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لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/كربالء/تمنٌات صحة
المجتمع
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/بابل
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة بابل/الهندسة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/كربالء
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/بابل
جامعة الماسم الخضراء/الطب البٌطري
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة كربالء/المانون
جامعة بغداد/اللغات
جامعة كربالء/العلوم السٌاحٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كربالء/العلوم االسالمٌة
جامعة واسط/التربٌة
جامعة كربالء/العلوم السٌاحٌة
جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
جامعة سامراء/العلوم االسالمٌة
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
جامعة الكوفة/االثار
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة/اللغة الكردٌة
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة كربالء/المانون
جامعة كربالء/العلوم السٌاحٌة
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة بابل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/كربالء

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522

الرقم االمتحاني
271621043011
271621047013
271621110018
271621153018
271621153023
271621153049
271622054005
271622054008
271622058065
271622061022
271622064037
271622065023
271622068048
271622069043
271622071014
271622071032
271622072006
271622078021
271622091002
271622092012
271622095024
271622099022
271622100040
281521015024
281522075017
281611004239
281611006087
281611006197

اسم الطالب
حسن عدنان موسى كاظم
صاحب محسن عسكر حمو
علً دمحم امٌر عٌسى
رضا علً عبد الكرٌم دمحم
زٌن العابدٌن جعفر فاضل جاسم
دمحم عباس نوطً فٌاض
اٌمان دمحم حسٌن ناصر
حوراء مٌري تركً رضا
فاطمه جبار كرٌم عبد هللا
غدٌر زهٌر جواد كاظم
فاطمه صادق حسٌن علً
دنٌا ثامر مطشر شندل
مرٌم فاضل هاشم عوده
ساره صاحب حسٌن جار هللا
زمن علً حسٌن بوهان
نور جمال عبد عبطان
اٌمان حمزة فاضل علً
مرٌم كرٌم نعمه مكً
آالء حسون نعمه عوده
فاطمه زغٌر محل حسٌن
فاطمه احمد عبٌد محسن
زهراء جعفر ٌونس جعفر
زهراء كاظم علً حسٌن
سجاد مطشر دٌوان كاظم
زٌنب جواد عٌسى فٌروز
ٌحًٌ علً حسٌن كرٌم
سالم علً اعوانه صٌهود
مسلم كاظم مجٌد دمحم

 281611007052 4523دمحم علً كاظم رسن
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533

281611008017
281611008035
281611008036
281611008041
281611008071
281611009026
281611011077
281611011147
281611011150
281611014068

احمد عبد الكرٌم نعمه عبد
جعفر صابر رحٌم كاظم
حبٌب محسن وحٌد عنبر
حسن عباس عبد الساده شنجار
رزاق دمحم حسٌن خلٌف
بالر خضر عبد الرحٌم حمدان
عبد هللا غانم هاشم علً
مصطفى بشٌر خضر فرج
مصطفى رحٌم مهاوي غانم
محسن مجبل منٌصب خلٌف

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 511جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 545جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 553جامعة كربالء/المانون
ادبً ذكر
 436جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
ادبً ذكر
 470جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 389جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المسٌب
ادبً ذكر
 512جامعة كربالء/المانون
ادبً انثى
 461جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 524جامعة الكوفة/اللغات
ادبً انثى
 533جامعة كربالء/المانون
ادبً انثى
 575جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 433جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/كربالء
ادبً انثى
 571جامعة كربالء/المانون
ادبً انثى
 445جامعة كربالء/العلوم السٌاحٌة
ادبً انثى
 467جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
ادبً انثى
 581جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
ادبً انثى
 420جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 440جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
ادبً انثى
 451جامعة كربالء/العلوم االسالمٌة
ادبً انثى
 595جامعة كربالء/المانون
ادبً انثى
 464جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
ادبً انثى
 502جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 613جامعة كربالء/المانون
ادبً انثى
 458جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 464جامعة البصرة/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 521الجامعة المستنصرٌة/العلوم
علمً ذكر
 477جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
علمً ذكر
 654جامعة البصرة/الهندسة
علمً ذكر

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة كربالء/المانون
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بابل/الفنون الجمٌلة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/كربالء
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة كربالء/المانون
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كربالء/العلوم االسالمٌة
جامعة كربالء/العلوم االسالمٌة
جامعة بغداد/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/كربالء
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/بابل
جامعة كربالء/العلوم السٌاحٌة
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة كربالء/العلوم االسالمٌة
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
الجامعة التكنولوجٌة/الهندسة الكٌمٌائٌة

علمً

ذكر

601

جامعة بابل/الهندسة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/العمارة/تمنٌات التمرٌض

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

446
660
663
531
441
625
626
511
513
502

جامعة مٌسان/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
جامعة كربالء/الهندسة
جامعة ذي لار/الهندسة
جامعة بغداد/العلوم
جامعة مٌسان/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة ذي لار/العلوم
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد

جامعة البصرة/الزراعة
جامعة بابل/التمرٌض
جامعة مٌسان/الهندسة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/العمارة
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة

صفحة  119من 135

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549

جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة البصرة/العلوم
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/الهندسة
جامعة مٌسان/التمرٌض
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/العمارة
جامعة البصرة/الزراعة
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/العمارة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/الصٌدلة
جامعة البصرة/الزراعة
جامعة المثنى/العلوم
جامعة المثنى/الهندسة
جامعة المثنى/الهندسة

القبول الجديد
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/المسٌب
الجامعة المستنصرٌة/العلوم/الرٌاضٌات
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/البصرة
جامعة دٌالى/العلوم
جامعة مٌسان/الزراعة
جامعة مٌسان/الصٌدلة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/العمارة
جامعة واسط/العلوم
جامعة بابل/الهندسة
جامعة مٌسان/الهندسة

 281611104005 4550احمد علً جاسم دمحم

علمً

ذكر

633

جامعة البصرة/الهندسة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/العمارة/التحلٌالت المرضٌة

 281611104010 4551حسن كرٌم مجٌد كاظم

علمً

ذكر

531

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة  /المسٌب جامعة واسط/العلوم

4552
4553
4554
4555
4556

الرقم االمتحاني
281611014087
281611015007
281611017035
281611017065
281611017089
281611017095
281611019018
281611019032
281611019060
281611020001
281611021080
281611026014
281611027003
281611028018
281611101016
281611101035

281612050029
281612051003
281612051019
281612052040
281612052101

اسم الطالب
مهدي رحٌم شتراوي رٌسان
حسنٌن صاحب جبار غٌالن
حٌدر دمحم عبد الرضا رسن
علً دعٌر عنٌد غٌالن
دمحم عبد هللا عودة عبد الحسن
مرتضى رحمن غانم فلحً
حسن علً عبد الحسٌن عكال
سجاد حسن جبر نابت
كرار غازي سند ضٌدان
ابراهٌم عاصً دمحم حسب
ٌاس حسن محٌبس علوان
عبد هللا محمود عبد الحسن ساجت
احمد عٌدان اطعٌمه مهلهل
عباس عودة حسن فلٌح
حسن حمدان كاطع حطاب
سجاد كرٌم شاوي عبد الرضا

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017

زهراء حسن عودة حدٌد
امنة حٌدر دمحم جواد ٌوسف
زهراء طالب وادي سرٌح
زهراء تحسٌن علً نعمة
نور عبد الزهرة زبون صانت

 281612053010 4557رنا هادي كرٌم علٌوي
4558
4559
4560
4561

281612053020
281612054054
281612055006
281612055046

فاطمة طارق كامل عوٌد
طٌبة كرٌم مطشر خضٌر
اٌمان ابراهٌم محسن منشد
زٌنة احمد جواد كاظم

 281612055077 4562منتهى كرٌم شعٌن كعٌد
4563
4564
4565
4566
4567
4568

281612055096
281612057013
281612059004
281612059022
281612059071
281612059083

هبة جاسم دمحم حسٌن
زهراء حمودي زٌدان كاظم
ادٌان دمحم كشاش دهش
تبارن كرٌم حسٌن شاهر
سجود برهان دكس عرٌبً
شهد كاظم عباس كاظم

الفرع الجنس المجموع
461
علمً ذكر
540
علمً ذكر
486
علمً ذكر
614
علمً ذكر
660
علمً ذكر
475
علمً ذكر
460
علمً ذكر
509
علمً ذكر
487
علمً ذكر
506
علمً ذكر
477
علمً ذكر
679
علمً ذكر
438
علمً ذكر
559
علمً ذكر
632
علمً ذكر
651
علمً ذكر

القبول القديم

لسم الحاسبة االلكترونٌة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

596
612
569
616
562

جامعة مٌسان/العلوم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /البصرة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
جامعة مٌسان/العلوم
جامعة البصرة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة المادسٌة/الهندسة
جامعة مٌسان/العلوم
جامعة مٌسان/التربٌة
جامعة مٌسان/التربٌة

علمً

انثى

598

جامعة مٌسان/العلوم

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/العمارة/تمنٌات التمرٌض

علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى

609
577
549
656

جامعة المادسٌة/الهندسة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
جامعة البصرة/العلوم
جامعة مٌسان/التربٌة

جامعة مٌسان/العلوم
جامعة مٌسان/العلوم
جامعة مٌسان/التربٌة
جامعة مٌسان/الهندسة

علمً

انثى

585

الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/العمارة/تمنٌات التمرٌض

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

403
654
668
544
624
535

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الزراعً/الشطرة
جامعة مٌسان/الهندسة
جامعة مٌسان/الهندسة
جامعة البصرة/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة البصرة/العلوم

الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/الصوٌرة
جامعة واسط/الهندسة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
جامعة مٌسان/التربٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /البصرة
جامعة مٌسان/التربٌة

صفحة  120من 135

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
اسم الطالب

الفرع الجنس المجموع

 281612059102 4569فاطمه خالد حسناوي حسونً

علمً

انثى

661

 281612059123 4570مٌاده عبد الزهره عبد علً جٌاد

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد

القبول القديم
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/العمارة/التحلٌالت المرضٌة جامعة مٌسان/الهندسة

علمً

انثى

630

جامعة البصرة/الهندسة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/العمارة/التحلٌالت المرضٌة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

634
632
533
517
517
579

جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/الصحة البٌئٌة
جامعة مٌسان/التمرٌض
جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة البصرة/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة مٌسان/العلوم

الجامعة التكنولوجٌة/الهندسة الكهربائٌة
جامعة مٌسان/التربٌة
جامعة البصرة/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة مٌسان/التربٌة

 281612064042 4577عطارد عباس دوش شغاتً

علمً

انثى

628

جامعة بغداد/الهندسة/الموارد مائٌة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/العمارة/التحلٌالت المرضٌة

 281612065007 4578االء لاسم عنٌد حسان
 281612065029 4579رلٌه عبد الحسن طاهر محسن
 281612065037 4580زهره سلمان جابر لفته

علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى

540
450
608

جامعة بغداد/العلوم
جامعة ذي لار/الزراعة واالهوار
جامعة واسط/العلوم

جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة واسط/الزراعة
جامعة واسط/التربٌة

 281612065043 4581زٌنب لاسم زغٌر والً

علمً

انثى

594

جامعة واسط/العلوم

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/العمارة/تمنٌات التمرٌض

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
ادبً
ادبً

انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
ذكر
ذكر

445
630
595
537
536
508
651
512
631
597
597
477
454
543
651
668
492
545
484
486
606
486
543

جامعة واسط/الزراعة
جامعة مٌسان/التمرٌض
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة مٌسان/المانون
جامعة مٌسان/المانون
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
جامعة مٌسان/الهندسة
جامعة مٌسان/العلوم السٌاسٌة
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة بابل/الهندسة
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة بغداد/العلوم
جامعة مٌسان/الهندسة
جامعة البصرة/الهندسة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /البصرة
جامعة بغداد/العلوم
جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
جامعة واسط/االدارة وااللتصاد
جامعة مٌسان/العلوم
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/العمارة
جامعة مٌسان/العلوم
جامعة مٌسان/العلوم
جامعة مٌسان/التربٌة
جامعة مٌسان/التربٌة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة واسط/الهندسة
جامعة مٌسان/العلوم
جامعة مٌسان/العلوم
جامعة مٌسان/الزراعة
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة مٌسان/التمرٌض
جامعة مٌسان/الهندسة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة مٌسان/الزراعة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة مٌسان/االدارة وااللتصاد
جامعة مٌسان/التربٌة

4571
4572
4573
4574
4575
4576

4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604

281612062028
281612062101
281612063010
281612063035
281612063040
281612064029

281612066003
281612066018
281612067028
281612068040
281612069007
281612069013
281612069025
281612071018
281612072010
281612072016
281612073039
281612074015
281612077050
281612077067
281612077087
281612078027
281612078036
281612080033
281612081031
281612081036
281612083005
281621001002
281621001018

رٌهام خالد جوحً منحوش
هدى سعدون غضبان حمٌد
اٌه علً رشاد سدخان
زهراء علً دمحم علً
زٌنب رحٌم خلف رسن
زٌنب عمٌل عبد الحسٌن كاظم

ام البنٌن فرحان ارحٌم خلف
زهراء حمادي بجاي رحٌمه
عذراء كاظم كوز بدن
زٌنب كاظم جاسم كرٌم
اٌات جاسم مطشر فاخر
تبارن رٌاض ابراهٌم عبد
زهراء خزعل هاشم زبون
كرٌمة عبد حسن شامل
رلٌة مجٌد كرٌم مدلول
غدٌر ناجً ساهً عنٌد
فاطمة حبٌب سالم حمٌد
حوراء عبد بدر لفته
زٌنه كرٌم دمحم نعمه
ضحى عبد الرضا جاسم جابر
مرٌم لاسم كرٌم مري
رٌهام علً كاظم شناوة
زهراء عالء حسٌن علً
معصومه فالح مطشر ناشر
زهراء ناصر حاتم غافل
سجى ابراهٌم فرج حافظ
بشائر صبٌح ردٌف محسن
احمد سلمان فري علً
دمحم صالح احمد عجٌل

صفحة  121من 135

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644

الرقم االمتحاني
281621002073
281621004004
281621004084
281621004096
281621004110
281621010061
281621014012
281621015002
281621015018
281621015037
281621017021
281621018009
281621019020
281621019050
281621019069
281621021001
281621021012
281621022033
281621028015
281621028018
281621028028
281621031025
281621037002
281621037005
281621040009
281621104016
281621106022
281621107011
281622050050
281622051012
281622060026
281622062060
281622064011
281622066019
281622067012
281622069030
281622070036
281622071035
281622072018
281622074053

اسم الطالب
هشام حسن حسٌن حسن
احمد شٌاع كاظم رسن
كرار علً حسٌن كرٌم
دمحم كرم صالح غالً
مهدي غانم عوٌد عسل
مصطفى جاسم حلبوص حوكً
حمزه حاتم دمحم اسمر
احمد كرٌم علوان سعدون
سجاد سعدون سلمان عباس
علً محمود احمد دمحم
علً حسن جرو دمحم
حسٌن جبار كاظم زامل
حسٌن دمحم جاسم علٌوي
فٌصل هاشم حسب رحٌمة
مصطفى جمعة عذافة داخل
ابو الفضل سعد عباس حسن
حٌدر حسن محٌبس علوان
زٌن العابدٌن عدنان كطامً عبود
عمٌل امٌر فرٌح خلٌل
علً سعد عبد اسماعٌل
دمحم خالد حمٌد نعٌمه
سجاد حسٌن طالب هلٌل
احمد نجم عبد هللا مالو
حسٌن سعد زٌدان جنتو
ولٌد رشن جاسم حسن
علً موحان عبد الرضا والً
دمحم سلٌم انفاوه مارد
فاضل عباس عبد علً جاسم
ضحى حارث عبد االمٌر جنٌح
رواسً عائد حٌدر مساعد
طٌبه رٌاض سلمان ٌسٌر
نبا سلمان عوده زغٌر
ختام سعد كوٌطع جبر
سمٌه علً شفٌك فرهود
زٌنب حسن دٌوان علً
مرٌم موسى خلف ناموق
زٌنب فارس جبار حسٌن
منتهى كرٌم عبد الساده موٌد
فاطمة احمد تولً ثامر
هنادي عبد فرج مري

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 471جامعة مٌسان/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 579جامعة مٌسان/المانون
ادبً ذكر
 478جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
ادبً ذكر
 437جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 452جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
ادبً ذكر
 516جامعة مٌسان/التربٌة
ادبً ذكر
 505جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 442جامعة الكوفة/اآلداب/الفلسفة
ادبً ذكر
 463الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 452جامعة مٌسان/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 484جامعة البصرة/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 505جامعة مٌسان/التربٌة
ادبً ذكر
 533جامعة مٌسان/التربٌة
ادبً ذكر
 490جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 506جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 445الجامعة المستنصرٌة/اآلداب/علم النفس
ادبً ذكر
 451جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 478جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 469جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 464جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 510جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 582جامعة مٌسان/المانون
ادبً ذكر
 514جامعة مٌسان/التربٌة
ادبً ذكر
 491جامعة مٌسان/التربٌة
ادبً ذكر
 519جامعة مٌسان/المانون
ادبً ذكر
 427جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 490جامعة مٌسان/التربٌة
ادبً ذكر
 516جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 444جامعة مٌسان/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 575جامعة مٌسان/التربٌة
ادبً انثى
 554جامعة مٌسان/التربٌة
ادبً انثى
 489جامعة مٌسان/المانون
ادبً انثى
 486جامعة مٌسان/التربٌة
ادبً انثى
 428جامعة البصرة/اآلداب
ادبً انثى
 588جامعة مٌسان/المانون
ادبً انثى
 482جامعة مٌسان/المانون
ادبً انثى
 502جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
ادبً انثى
 445جامعة مٌسان/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 519جامعة مٌسان/التربٌة
ادبً انثى
 480جامعة مٌسان/التربٌة
ادبً انثى

صفحة  122من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة مٌسان/االدارة وااللتصاد
جامعة مٌسان/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/العمارة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة/معلم الصفوف االولى
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة مٌسان/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة مٌسان/المانون
جامعة مٌسان/االدارة وااللتصاد
جامعة مٌسان/االدارة وااللتصاد
جامعة مٌسان/التربٌة
جامعة مٌسان/التربٌة
جامعة مٌسان/العلوم السٌاسٌة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة/معلم الصفوف االولى
جامعة مٌسان/االدارة وااللتصاد
جامعة مٌسان/االدارة وااللتصاد
جامعة مٌسان/االدارة وااللتصاد
جامعة مٌسان/االدارة وااللتصاد
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/العمارة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة مٌسان/المانون
جامعة واسط/اآلداب
جامعة الكوفة/التربٌة
جامعة مٌسان/المانون
جامعة مٌسان/التربٌة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/العمارة
جامعة مٌسان/التربٌة
جامعة مٌسان/التربٌة
جامعة مٌسان/التربٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/العمارة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657

الرقم االمتحاني
281622077032
281622081018
281622082004
281622088003
281622088022
281622088048
291511002244
291511004085
291511100282
291511151005
291521001128
291521004142
291521008045

اسم الطالب
فاطمه دمحم ابراهٌم خضر
رسل كرٌم جاسم مارد
جنه حسٌن سرٌح علٌوي
انسام عوٌد لعٌبً سلمان
زٌنب جمٌل جبار جوده
نور الهدى دمحم جبار جابر
كرٌم شاكر شنان كرٌم
عامر رحمن حسن عزٌز
هانً خضر جازع سعد
احمد جسوم فاضل كرٌم
علً رزاق مدلول هرو
عالء تكلٌف حسٌن حسان
علً كرٌم جادر شهٌل

 291521008054 4658كرٌم جاسب عاجل منشود
 291521010009 4659احمد فاهم منسً متعب
 291521011031 4660شهاب ثجٌل كزار هالص
 291521014143 4661مرتضى كرٌم عاجل عباس
 291521015003 4662بشٌر عبد الهادي عبد حمزة

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 448جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
ادبً انثى
 546جامعة مٌسان/التربٌة
ادبً انثى
 491جامعة مٌسان/التربٌة
ادبً انثى
 488جامعة مٌسان/التربٌة
ادبً انثى
 445جامعة البصرة/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 480جامعة مٌسان/المانون
ادبً انثى
 495جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
علمً ذكر
 562جامعة المثنى/المانون
علمً ذكر
 431جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
علمً ذكر
 428جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
علمً ذكر
 500جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً ذكر
 459جامعة بغداد/اللغات
ادبً ذكر
 440جامعة المادسٌة/اآلداب
ادبً ذكر
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
440
ادبً ذكر
محاسبة
 460جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
ادبً ذكر
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
428
ادبً ذكر
محاسبة
 440جامعة المادسٌة/اآلداب
ادبً ذكر
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
432
ادبً ذكر
محاسبة

القبول الجديد

التكنلوجً/السماوة
التكنلوجً/السماوة

االداري/السماوة/تمنٌات

االداري/السماوة/تمنٌات

االداري/السماوة/تمنٌات

 291521021038 4663سجاد كرٌم ثجٌل جوٌد

ادبً

ذكر

 291521100070 4664ضٌاء ملكً محسن فرٌخ
 291521104022 4665اٌهاب رزاق ناصر حسٌن
 291521104050 4666صباح مطشر كزار حمد

ادبً
ادبً
ادبً

ذكر
ذكر
ذكر

474
465
422

 291521106033 4667علً ساجت لفته سلطان

ادبً

ذكر

429

 291521106059 4668نزار ٌاسر مكوار شامً
 291522072105 4669هاجر حسن هادي محسن

ادبً
ادبً

ذكر
انثى

435
447

جامعة المثنى/االدارة وااللتصاد
جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة المادسٌة/االثار
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة

 291522075016 4670سجود كرٌم جمعة راضً

ادبً

انثى

430

جامعة ذي لار/اآلداب

 291611002020 4671احمد كرٌم راضً سلمان

علمً

ذكر

658

جامعة المثنى/الهندسة

 291611002051 4672حسن حٌدر عبد الشهٌد علٌوي

علمً

ذكر

622

جامعة المادسٌة/الهندسة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

596
562
519
639
497

جامعة الماسم الخضراء/هندسة الموارد المائٌة
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة المثنى/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
جامعة المثنى/الهندسة
جامعة المثنى/الطب البٌطري

4673
4674
4675
4676
4677

صفحة  123من 135

جامعة الحمدانٌة/التربٌة

جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة ذي لار/اآلداب

442

291611002119
291611002133
291611002148
291611002223
291611002230

جامعة البصرة/التربٌة للبنات
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة مٌسان/المانون
جامعة مٌسان/االدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/العمارة
جامعة مٌسان/التربٌة
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة دٌالى/الزراعة
جامعة تكرٌت/الزراعة
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة سامراء/التربٌة

جامعة المثنى/اآلداب

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /الكوفة

زٌن العابدٌن فلٌح حسن علً
سجاد ٌحٌى ٌونس دمحم علً
صادق فاضل داخل عواد
علً نعٌم عبد هللا غازي
غانم جواد كاظم خطار

لسم الحاسبة االلكترونٌة

جامعة المادسٌة/االثار
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة كربالء/االدارة وااللتصاد
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الكوفة/الفمه
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/السماوة/تمنٌات
التمرٌض
الجامعة العرالٌة/الهندسة
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة المادسٌة/الهندسة
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685

الرقم االمتحاني
291611002270
291611002309
291611002353
291611002355
291611003038
291611003054
291611003087
291611003177

اسم الطالب
دمحم جواد حامد محمود حسٌن
مرتضى دمحم عبد الكرٌم حمود
ٌعموب رائد جبار هدهود
ٌونس ساجت هالل جبر
احمد ٌعموب غالً ٌاسٌن
امٌر موسى فرج موسى
حسن رزاق دمحم بانً
رائد جمٌل حمادي فنجان

 291611003243 4686عباس عامر هادي عبد
4687
4688
4689
4690

291611003244
291611003364
291611004035
291611004063

عباس عبد السادة عبد فرحان
مجتبى ٌعرب حمزة مطر
بسمل حٌدر حمٌد متعب
حسن ٌوسف عواد طشطوش

 291611004120 4691سعد راضً عبدهللا صٌاح

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 653جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
علمً ذكر
 445جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
علمً ذكر
 664جامعة البصرة/الهندسة
علمً ذكر
 612جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
علمً ذكر
 475جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /الكوفة
علمً ذكر
 567جامعة المثنى/المانون
علمً ذكر
 657جامعة ذي لار/الهندسة
علمً ذكر
 495جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
علمً ذكر
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
443
علمً ذكر
محاسبة
 473جامعة الماسم الخضراء/علوم البٌئة
علمً ذكر
 519جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
علمً ذكر
 510جامعة المثنى/الطب البٌطري
علمً ذكر
 584جامعة المثنى/العلوم
علمً ذكر
علمً

ذكر

613

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

521
487
500
468
459
641
404
569
524
667
518
425
499
499
569

 291611007137 4707حسٌن علً لفته خضٌر

علمً

ذكر

606

 291611007364 4708فمار لاسم سرهٌد ساجت

علمً

ذكر

457

 291611007396 4709دمحم تكلٌف منصور هلٌل

علمً

ذكر

628

علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

580
506
501
647

4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706

4710
4711
4712
4713

291611004147
291611004260
291611005003
291611005024
291611005048
291611005107
291611005121
291611005131
291611005141
291611005159
291611005174
291611005197
291611005209
291611007015
291611007078

291611007436
291611008010
291611008042
291611008048

عدنان جعٌلص جاسم اشٌن
هادي دمحم جحٌل خشمان
احمد سعد جبر عبدالحسٌن
اٌوب سالم جحٌل عبدالحسٌن
حسٌن رضا مهدي عبد الصاحب
طالب حٌدر عطٌه سرٌح
عبد هللا فاضل ضاحً دمحم
علً بهاء حسٌن علً
علً عبار دخان شٌاع
فائك كرٌم دمحم نهاي
كرار حٌدر علً سرحان
دمحم لزام هوٌدي حسٌن
مشعل فاضل عاجل فداوي
احمد رحٌم حسن جبر
جسام علً هزاع فضاله

محمود دمحم بربٌر مري
اكرم عواد ضاحً محٌسن
صادق سالم رفاس فنغش
عباس بندر كاظم خضر

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة المثنى/الهندسة
جامعة المثنى/الزراعة
جامعة ذي لار/الهندسة
جامعة بابل/الهندسة
جامعة سومر/االدارة وااللتصاد
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة المثنى/الهندسة
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/السماوة

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/السماوة
جامعة المثنى/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
جامعة المثنى/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة/تمنٌات التمرٌض
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/السماوة/تمنٌات
جامعة المادسٌة/الهندسة
التمرٌض
جامعة المثنى/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
جامعة المثنى/الطب البٌطري
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة األساسٌة
جامعة المادسٌة/االثار
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الماسم الخضراء/علوم البٌئة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة المثنى/الزراعة
جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/السماوة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/الناصرٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/السماوة
جامعة المثنى/العلوم
جامعة المادسٌة/التمانات االحٌائٌة
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
جامعة المثنى/التمرٌض
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة المثنى/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
جامعة دٌالى/الزراعة
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة المثنى/االدارة وااللتصاد
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة المثنى/االدارة وااللتصاد
جامعة المثنى/العلوم
جامعة الموصل/العلوم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/المادسٌة/تمنٌات
جامعة المادسٌة/الهندسة
صحة المجتمع
جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة المثنى/الزراعة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/المادسٌة/تمنٌات
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/العمارة/التحلٌالت المرضٌة
صحة المجتمع
جامعة دٌالى/الهندسة
جامعة الماسم الخضراء/هندسة الموارد المائٌة
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة المثنى/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة البصرة/التربٌة  /المرنة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
جامعة المثنى/الهندسة

صفحة  124من 135

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
4714
4715
4716
4717
4718
4719

الرقم االمتحاني
291611013009
291611013029
291611016016
291611016020
291611016033
291611016043

اسم الطالب
امٌر علً عبد الرسول جبر
عباس عبد الرضا هاشم طالب
باسم حمود بشاه وراد
جندٌل ناجً داٌخ دمحم
حمدان داخل عبد الحسٌن مطر
سونً حسن برٌس سونً

 291611016059 4720علً حسٌن فلٌح حاجم

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 494الجامعة المستنصرٌة/اإلدارة وااللتصاد
علمً ذكر
 510جامعة المثنى/الطب البٌطري
علمً ذكر
 463جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/السماوة
علمً ذكر
 630جامعة المثنى/الهندسة
علمً ذكر
 572جامعة دٌالى/الهندسة
علمً ذكر
 504جامعة الكوفة/العلوم
علمً ذكر

القبول الجديد
جامعة المثنى/االدارة وااللتصاد
جامعة المثنى/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة دٌالى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/كربالء/تمنٌات صحة
المجتمع
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة االنبار/التربٌة االساسٌة  /حدٌثة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/البصرة
جامعة المثنى/العلوم
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة المثنى/االدارة وااللتصاد
جامعة المثنى/الهندسة
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة المثنى/العلوم
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة المثنى/االدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
التكنلوجً/المادسٌة/تمنٌات المٌكانٌن
جامعة البصرة/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الكوفة/العلوم
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط

علمً

ذكر

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

 553جامعة المثنى/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
 505جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/السماوة
 461جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/السماوة
 443جامعة البصرة/الزراعة
 663.6جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/التحلٌالت المرضٌة
 577جامعة كربالء/العلوم
 553جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
 666جامعة تكرٌت/هندسة النفط والمعادن
 515جامعة المثنى/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
 640جامعة بغداد/الهندسة
 495جامعة المثنى/الطب البٌطري
 537جامعة المادسٌة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
 477جامعة واسط/اآلداب
 504جامعة المثنى/االدارة وااللتصاد
 509جامعة المثنى/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
 531جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
 503جامعة الكوفة/العلوم

علمً

ذكر

430

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/السماوة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

515
502
551
666
580
449

جامعة المثنى/االدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/االعالم
جامعة المادسٌة/التربٌة
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة الصحٌة والطبٌة  /البصرة
جامعة ذي لار/العلوم
جامعة المادسٌة/الزراعة

 291611109052 4745عادل صالح عبد الرضا عواد

علمً

ذكر

631

جامعة المثنى/العلوم

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الطبً/العمارة/التحلٌالت المرضٌة

حسٌن طالب اللطٌف علٌوي
رٌام حمٌد عبد شاوي
سارة حسن ابو سودة حسانً
نور ماجد كرٌم عزٌز
هٌام لاسم حمٌد هلول

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
انثى
انثى
انثى
انثى

465
475
480
566
484

جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة الماسم الخضراء/علوم البٌئة
جامعة المثنى/الزراعة
جامعة المثنى/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
جامعة واسط/التربٌة االساسٌة  /العزٌزٌة

جامعة دٌالى/التربٌة األساسٌة
جامعة المثنى/الزراعة
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة المثنى/االدارة وااللتصاد

4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737

291611016079
291611016081
291611016090
291611016103
291611020015
291611025056
291611025211
291611025219
291611026052
291611100087
291611100097
291611100162
291611100181
291611100223
291611100257
291611100301
291611100308

دمحم رسول داٌخ غضب
دمحم عبد الحسن جاسم فلٌفل
مسلم نجم عباس صالح
ٌوسف عواد فنوخ غضب
مصطفى رحٌم مظلوم شهٌب
حسن كرٌم عبادي حسٌن
مصطفى دمحم حسن علً
مهتدى حمٌد عبٌد جبار
عباس خلٌل ذجر كاظم
حسن هادي مالن عبد الحسٌن
حسٌن جمٌل نعٌمه شاٌع
سعد موسى جابر سلمان
ضرغام ثامر دمحم كاطع
عمار هاتف هداد نزال
كرار فرحان كرٌم عطشان
مرتضى علً خضٌر حلٌو
مسلم عبود علن خضٌر

 291611100316 4738مناف حٌدر محسن عبد
4739
4740
4741
4742
4743
4744

4746
4747
4748
4749
4750

291611100329
291611100347
291611105007
291611105009
291611106043
291611109029

291611153020
291612050061
291612050075
291612050115
291612050125

مهند ماضً بدٌح جبار
ولٌد راهً فرج مشاري
حسام عبد كاظم مشعب
حسٌن جبار عبد الحمزة راضً
غٌث دخٌل ركٌلً عزام
حٌدر نعٌم العٌبً طوفان

606

جامعة المادسٌة/الهندسة

لسم الحاسبة االلكترونٌة

صفحة  125من 135

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762

الرقم االمتحاني
291612051207
291612051249
291612051266
291612051325
291612052008
291612052111
291612052197
291612052214
291612052231
291612052302
291612053027
291612053037

اسم الطالب
زٌنب لاسم كرٌم عبد هللا
شوق عبد الكرٌم الفً كرٌم
عائشه منصور رضا جابر
مرٌم علً عبد عبٌد
آالء لٌث رجب دمحم
روز حسن خضر علً
عذراء مهدي ناهً كزار
فاطمة عبد حمدان عواد
لجٌن حسٌن حمٌد حسٌن
ود محسن حسٌن عبد
حنٌن سعد اكرم راضً
رنا سعٌد دوٌح سنوح

 291612053056 4763سرى طالب ناجً عباس
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772

291612053073
291612053089
291612054005
291612054070
291612055002
291612056049
291612056087
291612056103
291612057030

فاطمه عطا هللا حسٌن عباس
هاجر سالم حاكم علً
اسماء لاسم مشكور طارش
عذراء لاسم مشكور طارش
أنس حمٌد عبد ناهً
رباب عاجل طربول حسون
سناء عاجل طربول حسون
فاطمه رحٌم عبادي شنان
امٌرة محسن ناجً ضاٌف

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 510جامعة المثنى/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
علمً انثى
 504جامعة المثنى/اآلداب
علمً انثى
 507جامعة المثنى/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
علمً انثى
 668جامعة المثنى/الهندسة
علمً انثى
 585جامعة تكرٌت/الهندسة
علمً انثى
 533جامعة المادسٌة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
علمً انثى
 441جامعة البصرة/الزراعة
علمً انثى
 645جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/الصحة البٌئٌة
علمً انثى
 584جامعة الماسم الخضراء/التمانات االحٌائٌة
علمً انثى
 493جامعة بابل/علوم البنات
علمً انثى
 518جامعة المثنى/الزراعة
علمً انثى
 510جامعة المثنى/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
علمً انثى
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
482
علمً انثى
محاسبة
 663جامعة المثنى/العلوم
علمً انثى
 538جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
علمً انثى
 628جامعة الموصل/الهندسة
علمً انثى
 608جامعة الموصل/الهندسة
علمً انثى
 534جامعة المثنى/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
علمً انثى
 653جامعة كربالء/العلوم الطبٌة التطبٌمٌة/الصحة البٌئٌة
علمً انثى
 470جامعة الماسم الخضراء/علوم البٌئة
علمً انثى
 607جامعة المادسٌة/الهندسة
علمً انثى
 497جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/السماوة
علمً انثى

 291612057039 4773اٌام امٌن شعٌوط عبود

علمً

انثى

433

جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة

 291612057055 4774بنٌن سامً كرٌم جبار

علمً

انثى

443

جامعة ذي لار/الزراعة واالهوار

 291612057071 4775جنان ناصر مهول محٌسن

علمً

انثى

593

جامعة تكرٌت/الهندسة

 291612062012 4776رسل تركً جالب جبٌر

علمً

انثى

467

جامعة كربالء/الزراعة

 291612065053 4777صفا صفاء حسٌن فاضل
 291612067011 4778زٌنب محسن عبٌد داٌخ
 291612071034 4779دنٌا هاتف كاظم حاجم

علمً
علمً
علمً

انثى
انثى
انثى

538
517
419

الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
جامعة المثنى/الطب البٌطري
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً التكنلوجً/السماوة

 291612077023 4780مها حسٌن كامل كحار

علمً

انثى

608

جامعة المثنى/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب

 291612077026 4781والء ستار غالً شنان

علمً

انثى

501

الجامعة المستنصرٌة/التربٌة

 291612079014 4782حوراء مالن مطر عوٌد

علمً

انثى

388

الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً الزراعً/الشطرة

 291612109007 4783زهراء ناجح ابو حمٌد جالب
 291621001063 4784حٌدر عبد الحسٌن علوان صٌاح

علمً
ادبً

انثى
ذكر

504
436

جامعة الكوفة/العلوم
جامعة المادسٌة/االثار

صفحة  126من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة المثنى/الطب البٌطري
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة المثنى/التمرٌض
جامعة االنبار/العلوم
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الماسم الخضراء/الزراعة
جامعة المثنى/الهندسة
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة المثنى/الطب البٌطري
جامعة بابل/علوم البنات
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة المثنى/اآلداب
جامعة المثنى/الطب البٌطري
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة المثنى/التمرٌض
جامعة المثنى/العلوم
جامعة المثنى/العلوم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/الكوفة
جامعة المثنى/الزراعة
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة تكرٌت/التمرٌض
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة المادسٌة/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة المثنى/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً الطبً/المادسٌة/تمنٌات
صحة المجتمع
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
التكنلوجً/المادسٌة/تمنٌات المٌكانٌن
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة الكوفة/اآلداب

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
اسم الطالب
الرقم االمتحاني
ت
 291621001114 4785علً حبٌب سعد عبود
 291621001156 4786لٌث سعود فٌصل جادر

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
438
ادبً ذكر
ادبً

ذكر

425

ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

517
508
474
445
437
432
448
444
430

ادبً

ذكر

454

ادبً
ادبً
ادبً
ادبً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

498
462
441
477

 291621010094 4801علً نعمه ساجت علً

ادبً

ذكر

427

 291621010158 4802ولٌد سماوي صخٌل كاظم
 291621011021 4803حمود ساٌر برٌد صلبوخ

ادبً
ادبً

ذكر
ذكر

451
504

 291621011024 4804خلٌل فاضل عبد ساجت

ادبً

ذكر

435

 291621011025 4805ساجد ذباح شاٌع بطوش

ادبً

ذكر

433

ادبً
ادبً
ادبً
ادبً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

455
448
496
446

ادبً

ذكر

454

ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

464
499
474
461
462
498
527

4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795

291621008006
291621008027
291621008038
291621009001
291621009003
291621009007
291621009009
291621009038
291621009048

جعفر لفلوف عبدهللا لفته
سعد مجٌد جادر شهٌل
عبدهللا نوري عباس كافً
احمد جلٌل دٌلً كشٌش
احمد راضً علً سباهً
احمد عبداالمٌر كاظم جوٌد
احمد كرٌم صواي عبٌد
حسن لدري علً عذافة
حسٌن هاتف عباس مذكور

 291621009098 4796فراس باسم بدر حسٌن
4797
4798
4799
4800

4806
4807
4808
4809

291621010023
291621010058
291621010081
291621010091

291621014012
291621014020
291621014050
291621014103

جلٌل كاظم مظنون سلطان
رسول حسن الٌم محسن
عبدالحسن شاكر كاطع زغٌر
علً مجٌد حمٌد عبدالشهٌد

احمد كاظم دمحم فرحان
امجد باسم حمودي صلٌط
حسٌن سفاح ٌاسر حاجم
سٌف علً عبد الرحمن راضً

 291621014152 4810علً عوٌد خرٌبط عبدهللا
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817

291621014187
291621014196
291621014203
291621014211
291621016001
291621016062
291621016077

لٌث ستار جبار عوٌجل
دمحم رهٌف لنٌبر عباس
دمحم مالن حسٌن عطٌه
مزعل حسن حاصود عكٌلً
أحمد كرٌم زاجً حسن
كرار فداء شاكر كنٌوي
ناصر هالوي جٌاد علوان

لسم الحاسبة االلكترونٌة

القبول القديم
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
محاسبة
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة المثنى/المانون
جامعة كربالء/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة كربالء/العلوم السٌاحٌة
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة كربالء/العلوم االسالمٌة
جامعة الكوفة/اآلداب/الفلسفة
جامعة كركون/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
محاسبة
جامعة الكوفة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة المثنى/االدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
محاسبة
جامعة المثنى/اآلداب
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
محاسبة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
محاسبة
جامعة المثنى/اآلداب
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً
محاسبة
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة المثنى/االدارة وااللتصاد
جامعة بابل/التربٌة األساسٌة
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة المثنى/المانون

صفحة  127من 135

القبول الجديد
جامعة ذي لار/اآلداب
االداري/السماوة/تمنٌات

جامعة البصرة/اآلداب
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة المثنى/االدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة المادسٌة/االثار
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة المادسٌة/اآلداب/علم النفس
جامعة المادسٌة/اآلداب/علم النفس
جامعة ذي لار/اآلداب

االداري/السماوة/تمنٌات

جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة سومر/كلٌة المانون
جامعة المثنى/اآلداب
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة سامراء/التربٌة

االداري/السماوة/تمنٌات

جامعة الحمدانٌة/االدارة وااللتصاد
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة

االداري/السماوة/تمنٌات
االداري/السماوة/تمنٌات

جامعة بغداد/الفنون الجمٌلة
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة العرالٌة/التربٌة /الطارمٌة
جامعة المثنى/االدارة وااللتصاد
جامعة بابل/اآلداب/االثار

االداري/السماوة/تمنٌات

جامعة سومر/االدارة وااللتصاد
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة المثنى/االدارة وااللتصاد
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/األعالم
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
اسم الطالب

 291621016079 4818نبٌل لاسم علوان حسن
 291621017017 4819أحمد مشتاق خضٌر عبد السادة
 291621017074 4820حسن هادي كاظم بطً
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827

291621017107
291621017129
291621017159
291621017234
291621017247
291621017295
291621017297

حٌدر صباح جبار راشد
سجاد تركً جابر حسونً
عائد كرٌم عبٌد صٌاح
كاظم حٌدر كاظم دلٌبس
كرٌم جبار لفته فاضل
مصطفى لاسم عجمً كلٌل
مصطفى ناٌف موسى مري

 291621018012 4828رٌكان صالح دخٌل لفته
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837

291621021022
291621021031
291621021077
291621023002
291621023027
291621100024
291621100034
291621100093
291621100115

حسٌن فرحان حسن ناصر
سجاد فٌصل مشرب مرموط
مشتاق رزاق هناوي صلٌبً
اسماعٌل خالد جابر دخٌل
مرتضى داخل غوٌلً اعٌور
توفٌك ناصر مدلول كاظم
حامد راهً كدر علوان
علً عبد االمٌر خضٌر صالح
مالن ناٌف حمزة عبد

 291621100116 4838ماهر سامً ثامر عبد

القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
436
ادبً ذكر
محاسبة
 463جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
436
ادبً ذكر
محاسبة
 476جامعة المثنى/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 453جامعة ذي لار/اآلداب
ادبً ذكر
 448جامعة البصرة/اآلداب
ادبً ذكر
 469جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
ادبً ذكر
 553جامعة المثنى/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 455جامعة المثنى/اآلداب
ادبً ذكر
 425جامعة ذي لار/االثار/سوق الشٌوخ
ادبً ذكر
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
449
ادبً ذكر
محاسبة
 453جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 442جامعة المادسٌة/اآلداب
ادبً ذكر
 452جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
ادبً ذكر
 505جامعة البصرة/االدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 442جامعة مٌسان/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 436جامعة الكوفة/الفمه
ادبً ذكر
 440جامعة المادسٌة/اآلداب
ادبً ذكر
 490جامعة المثنى/اآلداب
ادبً ذكر
 435جامعة الكوفة/الفمه
ادبً ذكر
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
444
ادبً ذكر
محاسبة

 291621102026 4839علً كامل حسٌب راضً

ادبً

ذكر

427

 291621104064 4840منصور حسٌن علً عباس

ادبً

ذكر

448

 291621105044 4841وسام عبدعلً حنون بحلوس

ادبً

ذكر

446

 291621106009 4842حاتم داخل عبد عزٌز
 291621106045 4843كرار دمحم عطٌه وناس
 291621106048 4844دمحم سعد وبدان ظاهر

ادبً
ادبً
ادبً

ذكر
ذكر
ذكر

466
441
536

 291621109031 4845حسام حسن مشٌعل مذبوب

ادبً

ذكر

441

ادبً
ادبً
ادبً
ادبً

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

446
425
473
515

4846
4847
4848
4849

291621109036
291621109078
291621110018
291621110020

حسٌن ثامر عبد الكاظم عاجل
عباس كرٌم حسٌن دبوس
علً داخل واصً درٌول
علً فاهم فالح خاشً

جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة الكوفة/العلوم السٌاسٌة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة المادسٌة/اإلدارة وااللتصاد
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة

صفحة  128من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة المثنى/اآلداب
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة بابل/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/األعالم
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة العرالٌة/العلوم االسالمٌة
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة المثنى/اآلداب
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة المثنى/اآلداب
جامعة المثنى/المانون
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/الكلٌة التمنٌة  /ذي لار/تمنٌات المحاسبة
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة ذي لار/االعالم
جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة سامراء/التربٌة
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة المادسٌة/اآلداب/علم النفس
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة الكوفة/اآلداب
جامعة ذي لار/االثار/سوق الشٌوخ
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة المثنى/المانون

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
اسم الطالب
الرقم االمتحاني
ت
 291621110026 4850متعب غالب داخل سلمان

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
436
ادبً ذكر

لسم الحاسبة االلكترونٌة

القبول القديم
جامعة ذي لار/اآلداب

القبول الجديد
جامعة ذي لار/االعالم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة المثنى/االدارة وااللتصاد

 291621151057 4851حٌدر علً موسى علً

ادبً

ذكر

436

جامعة ذي لار/اآلداب

 291621151083 4852ضٌاء عباس حسن زغٌر

ادبً

ذكر

499

 291621153025 4853حاتم حمٌد واحد عبد الرضا

ادبً

ذكر

445

 291622050037 4854زهراء عدنان علً نذٌر

ادبً

انثى

460

جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة

 291622053036 4855شٌماء عبدهللا منذور عوده

ادبً

انثى

445

جامعة المادسٌة/اآلداب

 291622056013 4856انتظار حمٌد شاكر سعد

ادبً

انثى

423

جامعة الفلوجة/العلوم االسالمٌة

 291622056026 4857حنان علً خضٌر رسول

ادبً

انثى

429

جامعة ذي لار/اآلداب

 291622056073 4858هٌلٌن كاظم خالد طاهر

ادبً

انثى

430

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة

 291622057004 4859احالم حازم دمحم نور

ادبً

انثى

421

جامعة البصرة/الفنون الجمٌلة

 291622057009 4860اسماء عاشور بالش بارح

ادبً

انثى

457

 291622057024 4861حنٌن ظاهر عبدالمحسن حوٌلً

ادبً

انثى

411

 291622057037 4862رلٌه عباس جبار كاظم

ادبً

انثى

491

جامعة كربالء/العلوم االسالمٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة

 291622057085 4863كوثر رحٌم صلو طحٌور

ادبً

انثى

428

جامعة الكوفة/االثار

 291622057091 4864منى هاتف عبد جبر

ادبً

انثى

444

جامعة ذي لار/اآلداب

 291622060035 4865بٌداء عبد الكرٌم عبٌد همٌل
 291622060045 4866حنٌن صبحً كاظم عواد
 291622060115 4867سلوى عواد هالوي دمحم

ادبً
ادبً
ادبً

انثى
انثى
انثى

451
457
437

جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة المادسٌة/اآلداب/علم النفس
جامعة الكوفة/اآلداب

 291622060121 4868سهام بران لفته الٌذ

ادبً

انثى

456

جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة

 291622060162 4869مرٌم عٌسى سعد فهد

ادبً

انثى

437

جامعة ذي لار/اآلداب

 291622063034 4870غفران كوٌتً حنٌدل حاجم

ادبً

انثى

439

 291622066006 4871بسمله احمد حسن دمحم

ادبً

انثى

506

 291622066007 4872بشاٌر عزٌز رهٌف سراج

ادبً

انثى

431

جامعة ذي لار/اآلداب

 291622068005 4873االء عطٌه عباس حاتم

ادبً

انثى

449

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة

جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة

 291622068031 4874غدٌر جواد مهدي دحام

ادبً

انثى

437

جامعة البصرة/اآلداب

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة

صفحة  129من 135

جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة المثنى/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة سومر/االدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/المادسٌة
جامعة سومر/كلٌة المانون
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة الكوفة/التربٌة االساسٌة
جامعة المثنى/اآلداب
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة المثنى/المانون
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
اسم الطالب

القبول القديم

الفرع الجنس المجموع

 291622069002 4875اخالص ٌاسر عواد دمحم

ادبً

انثى

428

جامعة الكوفة/الفمه

 291622069010 4876اٌات زغٌر عواد دمحم
 291622069020 4877حٌاه تركً بدر علً

ادبً
ادبً

انثى
انثى

483
448

جامعة المادسٌة/التربٌة
جامعة مٌسان/التربٌة االساسٌة

 291622069021 4878دعاء حمٌد هالسه وناس

ادبً

انثى

443

جامعة المادسٌة/اآلداب

 291622069036 4879سكٌنه عبداالمٌر صالح مجٌلً
 291622069045 4880فلاير حسٌن بشٌر ماشً

ادبً
ادبً

انثى
انثى

432
435

جامعة ذي لار/اآلداب
جامعة ذي لار/اآلداب

 291622070009 4881طٌبه حمود عباس شرود

ادبً

انثى

439

جامعة المادسٌة/اآلداب

 291622072008 4882البال نعٌم كعٌم كشاش

ادبً

انثى

514

جامعة المثنى/االدارة وااللتصاد

 291622072025 4883حوراء ثجٌل زٌاد شاتول

ادبً

انثى

432

جامعة البصرة/اآلداب

 291622073001 4884بشرى علً جبار بدر

ادبً

انثى

431

جامعة ذي لار/اآلداب

 291622075008 4885اٌمان كامل عبد دمحم

ادبً

انثى

447

جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة

 291622078063 4886زٌنب صبحً خضر عباس

ادبً

انثى

434

جامعة ذي لار/االثار/سوق الشٌوخ

 291622078072 4887صفا عاٌد رشٌد مجٌد
 291622078077 4888غفران جالل كاظم خنون
ٌ 291622079050 4889اسمٌن رعد عبد الحسن كرٌم

ادبً
ادبً
ادبً

انثى
انثى
انثى

463
468
508

جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة ذي لار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة

 291622106014 4890خلود جساب شامً حمٌد

ادبً

انثى

448

جامعة المادسٌة/اآلداب/علم النفس

 291622106023 4891زٌنب اوزحٌر حسٌن عبدهللا

ادبً

انثى

437

جامعة ذي لار/اآلداب

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
ادبً
ادبً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
ذكر
انثى
انثى
ذكر
انثى
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

560
532
525
523
452
441
423
538
501
545
608
654
476
459

الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة االنبار/اآلداب
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
جامعة الموصل/العلوم
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة بغداد/العلوم
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة الموصل/التربٌة األساسٌة

4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905

311511003032
311511008084
311511014065
311512036078
311512040063
311521009133
311522060005
311611001037
311611004076
311611005028
311611006040
311611006067
311611006115
311611008006

سلطان ناظم مخلف مطنً
لتٌبه حسٌن علً فتاح
مصطفى بالل ماجد طه
غادة لٌس حمود عباس
مسعى عبد المادر زغٌتون جلوب
مسلم ظاهر جمٌل صالح
بلمٌس محمود عباس سلمان
مهند عطا هللا دمحم سلٌم
علً عبد هللا حمادي عزٌز
بالل دمحم حمادي صالل
زٌد عبد الباري رؤوف سلٌمان
عمر ابراهٌم احمد عبد هللا
ٌونس حذٌفة ٌونس احمد
أحمد خاشع ناجً عبد اللطٌف

صفحة  130من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة المادسٌة/اآلداب
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة البصرة/اآلداب
جامعة المادسٌة/االثار
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة المثنى/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة البصرة/التربٌة للبنات
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة الكوفة/التربٌة للبنات
جامعة المثنى/التربٌة االساسٌة
جامعة المثنى/االدارة وااللتصاد
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/السماوة/تمنٌات
محاسبة
جامعة النهرٌن/العلوم
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة االنبار/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة االنبار/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
جامعة االنبار/العلوم االسالمٌة
جامعة االنبار/اآلداب
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة االنبار/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة االنبار/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الموصل
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة االنبار/اآلداب

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927

الرقم االمتحاني
311611008055
311611008104
311611009031
311611013037
311611013077
311611013089
311611013134
311611013149
311611016006
311611016074
311611020016
311611021022
311611021092
311611022015
311611023010
311611024014
311611024138
311611024156
311611024179
311611025014
311611025050
311611062009

اسم الطالب
عبٌده طالل فٌاض علً
صادق عبد الرحمن كرٌمان عوده
حارث انس تحرٌر احمد
حٌدر زاهر فخري عبد المادر
علً أحمد سلٌمان إبراهٌم
عمر خلٌل جاسم ذٌاب
مصطفى علً أحمد عكلة
ٌوسف عطا عبد الجبار محمود
احمد صالح عالوي سلمان
دمحم نبٌل حامد احمد
أحمد ٌاسر أحمد فٌاض
ذنون علً جمٌل موسى
ٌوسف لٌس جاسم عبد هللا
تحرٌر حسٌن عبد عبطان
سٌف سالم حمد شهاب
احمد عبد اللطٌف جاسم دمحم
دمحم عبد اللطٌف جاسم دمحم
مصطفى سفٌان فارس دمحم
ٌوسف لٌس خضٌر ابراهٌم
احمد مطلب صالح عبطان
عمبة خالد حمادي داود
بهاء احمد خلف دمحم

 311611062033 4928عمر دمحم شطً محٌسن
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944

311611074025
311612030008
311612031090
311612032023
311612033009
311612034003
311612034015
311612034033
311612034037
311612034042
311612035023
311612036005
311612036062
311612038028
311612038030
311612038070

عبد المهٌمن فالح عباس حسٌن
شروق دمحم كامل مصطفى
منار ٌاسر صكر هاشم
زهراء عارف ٌحٌى عبود
نهى ولٌد خلٌل حمد
أمٌره هاشم اسماعٌل علً
خمائل دمحم حمد ناٌف
فاطمه جمال دمحم ٌعموب
كوثر خالد اسماعٌل ابراهٌم
مالن راتب عٌاش عدوان
سهام حسن امٌن حسٌن
استبرق عصام حسٌن علً
ساره حامد حمٌد عنتر
خدٌجة سعٌد حسن ظاهر
رحاب صالح احمد نجم
غصون احمد امٌن طه

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 493جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
علمً ذكر
 635جامعة بغداد/الهندسة
علمً ذكر
 663جامعة النهرٌن/الهندسة
علمً ذكر
 522جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
علمً ذكر
 609جامعة نٌنوى/هندسة االلكترونٌات
علمً ذكر
 461جامعة الموصل/العلوم السٌاسٌة
علمً ذكر
 526الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /بغداد
علمً ذكر
 495جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
علمً ذكر
 650جامعة الموصل/التمرٌض
علمً ذكر
 479جامعة الموصل/اآلداب
علمً ذكر
 666جامعة االنبار/الهندسة
علمً ذكر
 478جامعة الحمدانٌة/التربٌة
علمً ذكر
 463جامعة الحمدانٌة/التربٌة
علمً ذكر
 460الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
علمً ذكر
 445جامعة بغداد/الزراعة
علمً ذكر
 602جامعة الموصل/الهندسة
علمً ذكر
 619جامعة الموصل/الهندسة
علمً ذكر
 602جامعة الموصل/الهندسة
علمً ذكر
 492جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
علمً ذكر
 566جامعة االنبار/العلوم
علمً ذكر
 599الجامعة العرالٌة/الهندسة
علمً ذكر
 410الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
علمً ذكر
علمً

ذكر

594

جامعة تكرٌت/الهندسة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

473
560
620
497
634
666
663
630
498
670
503
461
577
521
517
498

جامعة االنبار/العلوم التطبٌمٌة  /هٌت
جامعة بغداد/العلوم
جامعة نٌنوى/هندسة االلكترونٌات
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة االنبار/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة االنبار/العلوم
جامعة الموصل/الطب البٌطري
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/العلوم
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة االنبار/اآلداب

صفحة  131من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة بغداد/العلوم/الرٌاضٌات
جامعة تكرٌت/الهندسة
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
جامعة الموصل/الحموق
جامعة االنبار/العلوم التطبٌمٌة  /هٌت
جامعة بغداد/الهندسة
جامعة الموصل/اإلدارة وااللتصاد
جامعة االنبار/العلوم
جامعة الموصل/التربٌة األساسٌة
جامعة الموصل/الطب البٌطري
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
جامعة االنبار/التربٌة االساسٌة  /حدٌثة
جامعة االنبار/الهندسة
جامعة االنبار/الهندسة
جامعة االنبار/الهندسة
جامعة تكرٌت/اآلداب
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة االنبار/الهندسة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/كركون
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الحوٌجة/تمنٌات التحلٌالت
المرضٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/الكلٌة التمنٌة االدارٌة  /بغداد  -الرصافة
جامعة االنبار/العلوم
جامعة االنبار/الهندسة
جامعة االنبار/التربٌة للبنات
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الموصل
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة تكرٌت/الهندسة
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة  /بغداد
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة الموصل/التربٌة للبنات
جامعة االنبار/العلوم
جامعة النهرٌن/العلوم/الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
4945
4946
4947
4948
4949
4950

الرقم االمتحاني
311612039077
311612039081
311612039109
311612040010
311612043003
311612043052

اسم الطالب
فاطمة ثامر ستوري ابراهٌم
فرح عماد خزعل مشاي
هبة اٌاد حكمت دمحم علً
اروا سعدون عٌفان مطلك
استبرق حاتم خلف حسٌن
وفاء عارف رشٌد علً

 311612045002 4951أسراء لاسم مجٌد رمو
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983

311612045036
311612046037
311612046081
311612046082
311612047012
311612047028
311612047055
311612047137
311612048007
311612049040
311612052005
311612052006
311612052019
311612053031
311612062013
311612070001
311621006072
311621010025
311621011060
311621011071
311621012019
311621013014
311621013015
311621015007
311621015038
311621023007
311621072275
311622030004
311622031003
311622031042
311622031058
311622032015

سحر صبري مجٌد عبدهللا
دالٌا ماجد رشٌد محمود
عائشه اركان خلف جاسم
عذراء نورس جسام حمادي
اسماء عبد جمٌل مرعً
بٌان خالد عرب خورشٌد
رغد خالد عادل ابراهٌم
مها جمال حمٌد رشٌد
خولة لٌس عبدالكرٌم مهدي
زهراء مختار شرٌف بكتش
امنة نجٌب فرحان حمٌد
امٌمة بشٌر خلٌل عبد الهادي
رسل ضٌاء حامد عبد اللطٌف
صوفٌا اٌاد بهنان بولص
رونان شكر حمود سلٌمان
آٌات ٌاسٌن حسٌن فرحان
ٌوسف لٌس ٌاسٌن عسكر
بهنام ابلحد زكرٌا بنً
دمحم سعد هللا سلطان عاشور
مهند علً الٌاس خضر
دمحم ابراهٌم حمادي صالح
عبد هللا أحمد حماد محمود
عبد هللا دمحم عبد الرحٌم سلطان
احمد سامً كامل حمد
محمود ضٌاء عبد هللا علً
عبد الرحمن طالب خمٌس علً
غزوان دمحم ابراهٌم صالح
دنٌا طه عبد هللا الحسن
االء ممدوح جبٌر صالح
عذراء دمحم حسن سلمان
ورود بشار عداي حمد
بٌداء صباح محٌسن علً

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم

الفرع الجنس المجموع
 497جامعة االنبار/العلوم االسالمٌة
علمً انثى
 610الجامعة المستنصرٌة/الهندسة
علمً انثى
 544جامعة الموصل/العلوم
علمً انثى
 475جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
علمً انثى
 635جامعة االنبار/العلوم
علمً انثى
 545جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
علمً انثى
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة المسم الطبً  /كركون/تمنٌات
670
علمً انثى
التحلٌالت المرضٌة
 667جامعة الموصل/التمرٌض
علمً انثى
 645الجامعة التكنولوجٌة/الهندسة الكٌمٌائٌة
علمً انثى
 528جامعة الفلوجة/الطب البٌطري
علمً انثى
 498جامعة الفلوجة/الطب البٌطري
علمً انثى
 664جامعة الموصل/التمرٌض
علمً انثى
 646جامعة الموصل/الهندسة
علمً انثى
 616جامعة الموصل/الهندسة
علمً انثى
علمً انثى  638.4جامعة الموصل/الهندسة
 436جامعة الموصل/الحموق
علمً انثى
 657جامعة الموصل/التمرٌض
علمً انثى
 610جامعة الموصل/الهندسة
علمً انثى
 652جامعة بغداد/الهندسة
علمً انثى
 577الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بعموبة
علمً انثى
 531الجامعة التكنولوجٌة/علوم الحاسوب
علمً انثى
 533جامعة تكرٌت/العلوم
علمً انثى
 430الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
علمً انثى
 479جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 434جامعة الحمدانٌة/كلٌة التربٌة/التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
ادبً ذكر
 437جامعة الحمدانٌة/التربٌة
ادبً ذكر
 422جامعة الموصل/اآلداب
ادبً ذكر
 455جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 463جامعة تكرٌت/الحموق
ادبً ذكر
 507جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/المانون
ادبً ذكر
 434جامعة الموصل/التربٌة األساسٌة
ادبً ذكر
 433جامعة تكرٌت/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 441جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً ذكر
 459جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
ادبً ذكر
 448الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 416الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
ادبً انثى
 466جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
ادبً انثى
 504جامعة االنبار/االدارة وااللتصاد
ادبً انثى
 394الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
ادبً انثى

صفحة  132من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة االنبار/التربٌة للبنات
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة الموصل/هندسة النفط والتعدٌن
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الموصل
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة االنبار/التربٌة للبنات
جامعة االنبار/التربٌة للبنات
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الموصل
جامعة الموصل/التمرٌض
جامعة نٌنوى/هندسة االلكترونٌات
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الموصل
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الموصل
جامعة نٌنوى/هندسة االلكترونٌات
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة اللٌزر وااللكترونٌات البصرٌة
جامعة كركون/العلوم
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة الفلوجة/المانون
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة االنبار/اآلداب
جامعة بغداد/العلوم اإلسالمٌة
جامعة االنبار/التربٌة  /المائم
جامعة تكرٌت/الحموق
جامعة الفلوجة/العلوم االسالمٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً االداري/الصوٌرة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007

الرقم االمتحاني
311622032053
311622032066
311622034037
311622036014
311622036083
311622036102
311622036109
311622037022
311622038004
311622038026
311622038053
311622039045
311622046029
311622054026
311622085016
321522027040
321611001029
321611005044
321611005055
321611006072
321611007001
321611010083
321611011026
321611011035

اسم الطالب
فاطمة مهدي صالح فرج
نبأ ٌوسف مصلح سعٌد
مرٌم طلب عباس فٌاض
اٌمان سامً علً دواي
مالن سالم جبٌر داود
هاجر ماهر عدنان اسماعٌل
هند ماهر دلف محجوب
سالً صباح زورا موسى
اٌات عبد الرحمن حمزة مصطفى
زبٌدة أسامة علً احمد
مرٌم ثابت دمحم سعٌد رضا
ورود جبٌر سلومً حمد
مرٌم حاتم سلمان داود
ساره عثمان دمحم مخلف
هاجر أحمد سلٌمان حمد
مرٌم حمٌد عباس فرحان
دمحم شامل كامل نجم
دمحم طه ٌاسٌن عبد
ٌاسر احمد تركً احمد
هشام صباح حمٌد كاظم
أسٌد سعدي ناجح ٌونس
عبد االله عبد الرحمن فتٌخان مشعل
خلدون ماجد عبد مجول
عبد الرحمن لاسم جاسم عبد

 321611041040 5008نواف صالح دبٌس صلبً
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022

321611045021
321611047005
321612020045
321612020052
321612022008
321612022056
321612022064
321612023003
321612023006
321612024009
321612024029
321612026049
321612027027
321612027039

دمحم طاهر علوان حسٌن
حاتم كرٌم جاسم سلمان
نبأ مهدي صالح بفري
هدى علً محمود لران
آٌه شامل كامل نجم
الرا مروان شاكر محمود
مٌرنا ثامر ٌالو توما
اسراء صفاء الدٌن عبد هللا احمد
براء فالح محمود علً
رٌام بشار ناصر حسٌن
منى علً حسٌن ذنون
شهد كاظم خلف دمحم
دعاء جبار علً سمٌر
ساره عبد الجبار دمحم درٌع

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
القبول القديم
الفرع الجنس المجموع
 364جامعة الفرات االوسط التمنٌة /المعهد التمنً االداري/النجف
ادبً انثى
 453جامعة بغداد/اللغات
ادبً انثى
 468الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 451الجامعة العرالٌة/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 421جامعة االنبار/التربٌة  /المائم
ادبً انثى
 437جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 453جامعة تكرٌت/الحموق
ادبً انثى
 490جامعة الموصل/الحموق
ادبً انثى
 519جامعة كركون/التربٌة األساسٌة
ادبً انثى
 428جامعة الموصل/الحموق
ادبً انثى
 474جامعة كركون/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 472جامعة االنبار/التربٌة للبنات
ادبً انثى
 460جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 480جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
ادبً انثى
 434جامعة االنبار/التربٌة االساسٌة  /حدٌثة
ادبً انثى
 458جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
ادبً انثى
 595جامعة االنبار/الهندسة
علمً ذكر
 496جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
علمً ذكر
 514جامعة تكرٌت/علوم الحاسوب والرٌاضٌات/الرٌاضٌات
علمً ذكر
 558جامعة بغداد/العلوم
علمً ذكر
 668جامعة بغداد/التمرٌض
علمً ذكر
 603جامعة الموصل/الهندسة
علمً ذكر
 490جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
علمً ذكر
 667الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
علمً ذكر
علمً

ذكر

597

الجامعة المستنصرٌة/الهندسة

علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
ذكر
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى
انثى

659
428
535
523
578
540
559
576
535
544
620
425
542
632

جامعة ذي لار/الهندسة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
جامعة بغداد/التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
جامعة بغداد/اللغات
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /الموصل
جامعة بغداد/العلوم
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /الموصل
جامعة بغداد/العلوم
جامعة بغداد/العلوم للبنات /الرٌاضٌات
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة االنبار/الهندسة
جامعة تكرٌت/الزراعة
جامعة بغداد/العلوم للبنات
جامعة بغداد/الهندسة

صفحة  133من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة/المعهد التمنً االداري/البصرة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة/العلوم التربوٌة والنفسٌة
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة/العلوم التربوٌة والنفسٌة
جامعة االنبار/اآلداب
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الموصل/اآلداب
جامعة الحمدانٌة/التربٌة
جامعة الفلوجة/االدارة وااللتصاد
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة االنبار/التربٌة للبنات
جامعة االنبار/اآلداب
جامعة الفلوجة/العلوم االسالمٌة
جامعة االنبار/العلوم
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة بغداد/التربٌة للعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
جامعة االنبار/الهندسة
جامعة تكرٌت/الهندسة
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الحوٌجة/تمنٌات التحلٌالت
المرضٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
الجامعة المستنصرٌة/التربٌة
جامعة كركون/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة االنبار/العلوم
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة كركون/العلوم
جامعة االنبار/العلوم
جامعة االنبار/علوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلومات
جامعة دٌالى/العلوم
جامعة االنبار/العلوم
جامعة تكرٌت/التربٌة للبنات
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة االنبار/الهندسة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039

الرقم االمتحاني
321612027059
321612029003
321612029059
321612029130
321612029165
321612030007
321612040007
321612041007
321612048013
321612053016
321621003013
321621006037
321621009048
321621010011
321621011019
321621047002
321622047019

اسم الطالب
غفران خالد مجبل علً
أمنه عبد هللا ابراهٌم حمد
دٌنا عامر عبود ٌعموب
عال عبد الرزاق عبد السالم عبد الرزاق
مرٌم صباح عبد سحاب
رحاب جاسم دمحم عبد الحمٌد
رسل حمٌد عبٌد محسن
حنٌن عباس عبد الحمٌد جاسم
شٌماء احمد ابراهٌم طه
ٌمٌن علً عوٌد فٌاض
عبد المادر محمود حامد حسن
صدٌك حمٌد ناٌف حمادي
مصطفى مشكور عنٌد محسن
بكر جمال سمٌر عبد
دمحم كامل محمود شحاذة
ادهم احمد عبد العزبز زٌدان
مٌمونه ابراهٌم احمد صالح

 321622047021 5040نبراس دمحم خلف ابراهٌم
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061

331511001214
331512030002
331512051006
331521022015
331611001034
331611001094
331611001202
331611003067
331611007101
331611007103
331611010004
331611011008
331611013002
331611015013
331611015023
331611018014
331611018027
331611019005
331611026026
331611051004
331611053030

فٌصل عفدو سلٌمان سٌدو
آالء سالم حسٌن محمود
امٌره كتً خضر حسن
هٌثم صدٌك محسن لاسم
اسالم لاسم عبد هللا احمد
ذكران كامٌران صبري رشٌد
عمر الٌاس خضر حبٌب
وعد محمود ابراهٌم بلو
ناطك عبد هللا عزو ابتر
هاٌس فاٌز دمحم عبد هللا
احمد عبد هللا صالح دمحم
ادهم توفٌك حسٌن خلف
اسامه حسن الٌاس خدر
اوس باسو فرمان لوال باسً
حكٌم خٌري خدر مراد
رودي سامً حنا بولص
ممو عادل شٌفان محما
صدٌك راكان صدٌك خلٌل
مشعل صالح حواس عكٌل
باسم خٌرو محو الوند
متعب فالح دمحم محمود

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
546
علمً انثى
609
علمً انثى
452
علمً انثى
664
علمً انثى
570
علمً انثى
434
علمً انثى
473
علمً انثى
452
علمً انثى
525
علمً انثى
450
علمً انثى
444
ادبً ذكر
467
ادبً ذكر
395
ادبً ذكر
457
ادبً ذكر
446
ادبً ذكر
429
ادبً ذكر
402
ادبً انثى
ادبً

انثى

415

علمً
علمً
علمً
ادبً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً
علمً

ذكر
انثى
انثى
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

636
489
532
428
591
462
467
533
623
515
482
616
677
616
659
412
426
544
490
431
486

القبول القديم
جامعة االنبار/العلوم
جامعة الفرات االوسط التمنٌة /الكلٌة التمنٌة الهندسٌة  /النجف
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد التكنلوجٌا/بغداد
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة اللٌزر وااللكترونٌات البصرٌة
جامعة الموصل/العلوم
جامعة االنبار/التربٌة االساسٌة  /حدٌثة
جامعة االنبار/العلوم التطبٌمٌة  /هٌت
جامعة االنبار/التربٌة االساسٌة  /حدٌثة
جامعة المادسٌة/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً التكنلوجً/االنبار
جامعة االنبار/المانون والعلوم السٌاسٌة/العلوم السٌاسٌة
جامعة تكرٌت/اإلدارة وااللتصاد
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة االنبار/التربٌة  /المائم
جامعة الموصل/العلوم السٌاسٌة
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً فنون /كركون/تمنٌات صناعة
المالبس
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الموصل
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة الموصل/العلوم
جامعة الموصل/اآلداب
جامعة نٌنوى/هندسة االلكترونٌات
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
جامعة الموصل/اآلداب
جامعة الموصل/العلوم
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد التمنً الطبً/بغداد المنصور
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الموصل/اآلداب
الجامعة التكنولوجٌة/هندسة المواد
جامعة الموصل/طب األسنان
جامعة الموصل/الهندسة
جامعة الموصل/الهندسة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الموصل
جامعة الموصل/الزراعة والغابات
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات
جامعة الموصل/علوم البٌئة وتماناتها
جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرٌاضٌات

صفحة  134من 135

لسم الحاسبة االلكترونٌة
القبول الجديد
جامعة االنبار/التربٌة للبنات
جامعة تكرٌت/التمرٌض
جامعة االنبار/العلوم االسالمٌة
جامعة االنبار/العلوم
جامعة االنبار/التربٌة للبنات
جامعة االنبار/الزراعة
جامعة الموصل/التربٌة للبنات
جامعة الفلوجة/العلوم االسالمٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الفلوجة/العلوم االسالمٌة
جامعة الفلوجة/المانون
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/كركون
جامعة الفلوجة/المانون
جامعة االنبار/التربٌة للعلوم االنسانٌة/العلوم التربوٌة والنفسٌة
جامعة تكرٌت/التربٌة االساسٌة/الشرلاط
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد الفنون التطبٌمٌة/بغداد
الجامعة التمنٌة الوسطى/معهد االدارة التمنً/بغداد
جامعة الموصل/العلوم
جامعة الموصل/اآلداب
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الموصل/الحموق
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الحمدانٌة/االدارة وااللتصاد
جامعة الموصل/الطب البٌطري
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الموصل/العلوم
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
الجامعة التمنٌة الوسطى/المعهد الطبً/بغداد باب المعظم
جامعة الموصل/الصٌدلة
جامعة نٌنوى/هندسة االلكترونٌات
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً الطبً/الموصل
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً االداري/الموصل
الجامعة التمنٌة الشمالٌة/المعهد التمنً التكنلوجً/الموصل
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة
جامعة الموصل/الفنون الجمٌلة
جامعة الموصل/التربٌة للعلوم الصرفة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة
ت
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
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الرقم االمتحاني
331612016004
331612040106
331612040141
331612040170
331612040247
331612042074
331612043035
331612043041
331612046003
331612051042
331612053007
331612056003
331612062012
331612062062
331612064008
331621003003
331621003013
331621003019
331621003049
331621007006
331621009024
331621011004
331621015066
331621016013
331621016020
331621020003
331621020006
331621051032
331621058078
331621058090
331622040069
331622045009

اسم الطالب
أٌة عماد عزٌز خلٌل
رهف كمال حجً جمو
سدره خالد طه سعٌد
صفا طالل ٌوسف ابراهٌم
نورا فاضل عبد هللا رمضان
لٌزا زٌاد حسٌن السو
صفا ثامر عزٌز ٌونس
فٌان علً دروٌش دروٌش
أفراح فاضل خضر خلف
ودٌان الٌاس لاسم ٌوسف
جٌالن شكر صدٌك عونً
احالم جمٌل حسٌن موسى
اٌمان احمد عزٌز عبد
هناء عباس رضا حسٌن
زٌنه مٌرزا خضر عمر
ابراهٌم فٌصل عزٌز مد هللا
ساهر سلٌمان حسن خلٌف
صكر الٌاس فارس محمود
مهند عبد ابراهٌم عوٌد
احمد عائد دمحم كوكب
حسان ذٌاب صالح دمحم
حازم صالح جاسم احمد
دمحم محسن حسٌن حاجً
صالح ذنون احمد ناصر
مصطفى ظاهر ٌونس فتحً
اسعد نوفل عبد المادر علً
دمحم ابراهٌم ٌونس ابراهٌم
كمال دروٌش مراد لاسم
دمحم اسماعٌل امٌن عزت
مهند حسن ٌوسف عبد هللا
غفران لممان جمٌل شعبان
نور منصور علً دمحم

لبول طلبة السنة السابمة 2017-2016
والذٌن لدموا اعادة ترشٌح فً السنة الدراسٌة 2018-2017
الفرع الجنس المجموع
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546
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علمً انثى
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علمً انثى
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علمً انثى
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علمً انثى
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علمً انثى
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علمً انثى
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علمً انثى
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علمً انثى
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علمً انثى
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ادبً ذكر
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ادبً ذكر
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ادبً ذكر
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ادبً ذكر
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ادبً ذكر
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ادبً ذكر
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ادبً ذكر
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ادبً ذكر
433
ادبً ذكر
490
ادبً ذكر
450
ادبً ذكر
498
ادبً ذكر
492
ادبً ذكر
505
ادبً ذكر
433
ادبً ذكر
433
ادبً انثى
428
ادبً انثى
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