
قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021 الدراسية للسنة المركزي القبول نتائج

(الشعبي الحشد شهداء ذوي)

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

المركزي القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

الطب كلية/بغداد جامعة610.00101.67المتميزات ثانويةاحيائيحسن محسن خضر بنين11121422047011

الطب كلية/بغداد جامعة581.0096.83للبنات الغربي علي ثانويةاحيائيسدخان جعو احمد فاطمه22821422015081

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة508.0084.67للبنين  عكاظ اعداديةتطبيقيمحمد االمير عبد احمد مؤمل31321511022069

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة512.0085.33للبنات المبين الحق اعداديةاحيائيحسين كاظم جاسم طيبة41221422050081

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة511.0085.17للبنين الحسين ثورة اعداديةتطبيقيزاهي حزام قاسم عيسى51521511007113

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة444.0074.00للبنين االعالم ثانويةتطبيقيهللا عبد سيد القادر عبد مصطفى محمد62321511069028

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة443.0073.83للبنين العلمية هاشم بني قمر اعداديةتطبيقيهادي حسن علي حسين71121511041038

القانون كلية/بغداد جامعة519.0086.50للبنات المسائية طوعة ثانويةادبيحسين كاظم جاسم نهال81221226002034

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة537.0089.50للبنين المتنبي اعداديةاحيائيمهدي حسن صباح احمد91321411017004

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة370.0061.67للبنين االهلية االنوار ثانويةاحيائيعبود عصواد عزيز مسلم102221413008070

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة344.0057.33للبنين الجزيرة إعداديةتطبيقيجبر سيد علي امير111421511016017

اللغات كلية/بغداد جامعة481.0080.17للبنات المحمرة اعداديةاحيائيحمزه يونس امين شيرين121721422023070

اللغات كلية/بغداد جامعة371.0061.83للبنين المسائية االقصى ثانويةادبيعريبي حسن جاسم الحسن131521215004007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة458.0076.33للبنات االهلية الصباح ثانويةاحيائيعباس عبد فليح سارة141421424009067

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة457.0076.17للبنات الرحمن اعداديةادبيجياد عليوي جميل زينب151021222021015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة446.0074.33للبنين الناهض العراق اعداديةادبيكاظم عبدوش محمد مقتدى161521211003101

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة419.0069.83للبنات الزوراء اعداديةاحيائيسعد رحيمة محمد داليا172821422020017

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة398.0066.33للبنات الصدر امنة اعداديةادبيجاسم عبود ناصر تبارك181421222059015

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة379.0063.17للبنات السجود ثانويةادبيسلمان شراد فاضل رقيه191421222001015

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة347.0057.83للبنات العقيدة ثانويةتطبيقيحمزه ذنون يونس زينب201121522015027

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة347.0057.83للبنات العراقية اعداديةتطبيقيياسين هاني هاشم بحريه212121522049007

اآلداب كلية/بغداد جامعة380.0063.33للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةادبيجبار الهادي عبد علي حسين22132021009048

االعالم كلية/بغداد جامعة392.0065.33للبنين األدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةادبيحبيب ثجيل بادع محمود231121211048079

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة482.0080.33للبنين الحسين ثورة اعداديةتطبيقيزاهي حزام قاسم يوسف241521511007184

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة476.0079.33للبنات الناصرة اعداديةتطبيقيكاظم جلوب طارق نبأ251421522056017

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة460.0076.67للبنين المسائية المسيب ثانويةاحيائيالياس كاظم اياد رضا262321415007032

             القانون كلية/المستنصرية الجامعة485.0080.83للبنات الشعب اعداديةادبيموالني محمد الكريم عبد زينب271321222022094

             القانون كلية/المستنصرية الجامعة482.0080.33للبنات صفية اعداديةادبيحميد الحسن عبد عالء نور281421222011214

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة345.0057.50المختلطة المسائية االشتر مالك ثانويةادبيسهيل عقيل الرسول عبد كرار291821217077094

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة340.0056.67للبنات مؤتة ثانويةادبيمطرود علي اسعد زهراء301121222050016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة362.0060.33للبنات الجمهورية اعداديةادبيمحمد هادي محمود لبنى311121222009052

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0081.17للبنات المسائية الوركاء ثانويةادبيهاني جاسم محمد سجى321421226003073

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0077.00للبنات العفاف اعداديةاحيائيممن دايخ عبود بنين332421422048027
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الطب كلية/البصرة جامعة567.0094.50للبنات االهلية المعرفة ثانويةاحيائيناصر كاظم جواد فاطمة342221424007117

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة566.0094.33للبنات االهلية الرازي ثانويةاحيائياالمام عبد حسين توفيق مريم351621424005071

االسنان طب كلية/البصرة جامعة562.0093.67للبنات الكباسي ثانويةاحيائيعبيد عباس طالب نور361621422071117

العلوم كلية/البصرة جامعة468.0078.00للبنات االهلية الزاهرة االنوار ثانويةاحيائيفالح خالد احمد البنين ام371621424015001

العلوم كلية/البصرة جامعة456.0076.00للبنين دجلة ثانويةاحيائيحنيان حافظ كاظم حسن محمد382821411011057

القانون كلية/البصرة جامعة464.0077.33للبنين االعالم اعداديةادبيجابر الحسن عبد هزل الحسن عبد391621211041026

التمريض كلية/البصرة جامعة522.0087.00للبنات السرور اعداديةاحيائيعيدان حسن محمد فاطمه402721422006027

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة457.0076.17للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةتطبيقيحسون علي حسين عالء411621511068025

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة421.0070.17للبنين الخليل ابراهيم اعداديةادبيياسين طه يوسف يونس421621211035043

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة360.0060.00للبنين الرضوان اعداديةادبيخلف نبات صبيح مرتضى431621211043088

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة354.0059.00للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةاحيائيصاحي عبود نجم مروه441621426001028

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة396.0066.00للبنات االهلية العرب شط ثانويةتطبيقيالزم عبد الكاظم عبد زهراء451621524011016

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة359.0059.83المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةاحيائيشاهر حسين علي رقيه462421427008064

االنكليزية اللغة قسم/القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة413.0068.83للبنين الحياة عين اعداديةادبيسعدون غثيث نعاس حسين472921211007039

االنكليزية اللغة قسم/القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة406.0067.67للبنين الثقلين اعداديةادبيجواد عبد حمزه والء482921211004177

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة450.0075.00المختلطة الغدير انوار ثانويةادبيطعمه جميل خليل احمد491621217004001

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة443.0073.83للبنات العربية الحضارة اعداديةادبيهللا عبد الساده عبد ثويني اسراء501621222026002

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة475.0079.17للبنين االعالم اعداديةادبيعلوان جميل خالد عادل511621211041024

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة470.0078.33للبنات الطموح ثانويةادبيعبيد نجم صبيح زهراء521621222008015

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة455.0075.83للبنات حيفا اعداديةادبيناجي جميل محمد رقيه531621222045034

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة448.0074.67للبنات دجلة اعداديةادبيحسين االمام عبد حسن بنين541621222067008

اآلداب كلية/البصرة جامعة405.0067.50للبنات األهلية النموذجية الخاصة هللا بقية ثانويةادبيموسى رحيم عادل حوراء551621224044003

البحار علوم كلية/البصرة جامعة384.0064.00للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقيياسر حيدر ياسر رضا561621513021040

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة412.0068.67للبنين شبك منارة ثانويةادبيعلي عزت صباح مهند571721211066023

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة314.0052.33للبنات المنورة المدينة ثانويةاحيائييونس باقر محمد حسين عذراء581721422012063

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة447.0074.50للبنين طالب ابي بن علي اعداديةاحيائيمنصور جميل محمد جعفر592121411014036

المدنية الهندسة قسم/التكنولوجية الجامعة460.0076.67للبنات الضفاف ثانويةتطبيقيطاهر اسماعيل مجيد نور601421522024022

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة446.0074.33للبنات العذراء مريم اعداديةاحيائيهاشم غالي سمير فاطمه611521422014221

الطب كلية/الكوفة جامعة608.00101.33المتميزات ثانويةاحيائيمحمد رزاق مكي فاطمه622521422013075

الطب كلية/الكوفة جامعة600.68100.11للمتميزات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةاحيائيعبيد حمود مازن وسن632421422037042

الطب كلية/الكوفة جامعة597.0099.50للبنات الالذقية اعداديةاحيائيجبار عبد محسن ضحى642521422003359

الطب كلية/الكوفة جامعة591.0098.50للبنين األهلية (ع) طالب ابي بن علي االمام ثانويةاحيائيحسن نعيم الجليل عبد علي652521413005026

الطب كلية/الكوفة جامعة586.0097.67للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيجواد الكاظم عبد جعفر زينب662521426001197
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الطب كلية/الكوفة جامعة581.0096.83للبنات االهلية الذكوات ثانويةاحيائيعباس فرهود ناجي زينب672521424015072

العلوم كلية/الكوفة جامعة439.0073.17للبنين حارثة بن زيد اعداديةتطبيقيعفاة نعمه ناصر حسين681621511057050

القانون كلية/الكوفة جامعة416.0069.33للبنات األزور بنت خولة اعداديةادبيخيون جاسم حميد فاطمه692521222023024

اللغات كلية/الكوفة جامعة379.0063.17الخارجياتادبيهاشم صباح ازهر بنين702521228050082

اللغات كلية/الكوفة جامعة332.0055.33للبنين المختار اعداديةادبيشمخي رمضان عامر منتظر712221211043144

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة330.0055.00للبنين األفضل الغد اعداديةادبياعجيمي رزاق عادل يوسف722721211014058

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة398.0066.33للبنات ميسلون اعداديةاحيائيمحمد اسماعيل مصطفى زهراء732421422013126

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة383.0063.83للبنات االهلية االهوار ثانويةاحيائيفليح عويز حنون زينب742221424043052

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة379.0063.17للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيعباس كاظم حمزة ميالد752521422035208

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة385.0064.17للبنين مأرب ثانويةاحيائيالحسين عبد محمد عباس حسن762321411038017

الصيدلة كلية/تكريت جامعة559.0093.17للبنات الخضرانية اعداديةاحيائيعزاوي المجيد عبد محمد مروة771821422057103

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة542.0090.33للبنات المسائية ميسلون ثانويةاحيائيعيث حسن صبري باسمه781821426001003

العلوم كلية/تكريت جامعة483.0080.50للبنات الغساسنة اعداديةاحيائياحمد ابراهيم نايف هدى791821422037010

الحقوق كلية/تكريت جامعة366.0061.00للبنين بيجي اعداديةادبيمخلف مسعود حميد مالك80182021007035

التمريض كلية/تكريت جامعة520.0086.67للبنات الشرقاط اعداديةاحيائيحمود ناصر عبد شهد811821422007027

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة404.0067.33للبنات العلم ثانويةاحيائيعلي صالح محمد تبارك821821422011017

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة403.0067.17للبنين الشرقاط اعداديةاحيائيالكريم عبد احمد محمد خطاب831821411004022

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة425.0070.83للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيحجاب غايب حاضر مالك841821424006165

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة340.0056.67للبنات بعاجة ثانويةاحيائيطعمه عباس احمد نرمين851821422099050

الطب كلية/القادسية جامعة567.0094.50للبنات ميسلون اعداديةاحيائيالواحد عبد ابراهيم فراس زهراء862321422005050

العلوم كلية/القادسية جامعة443.0073.83ايمن-  الخارجياتاحيائيحمزة يونس محمدياسين دارمية871721428050059

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة499.0083.17للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيصالح نعوم غانم هدى882521424019108

القانون كلية/القادسية جامعة490.0081.67للبنات الوفاء ثانويةادبيمرزه عبد عباس سجى892421222046019

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة366.0061.00المختلطة مأرب ثانويةادبينعمه كاطع جميل حيدر902421217007007

التربية كلية/القادسية جامعة378.0063.00للبنات حلب اعداديةادبيعنبر شندل علي زهراء912421222014014

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/القادسية جامعة444.0074.00المختلطة زيدون ابن ثانويةادبيوناس حيال عباس مريم922321227018008

اآلداب كلية/القادسية جامعة337.0056.17للبنين المسائية السنية ثانويةتطبيقيعزال طراد ناظم حسين932421515010012

الطب كلية/العراقية الجامعة575.0095.83للبنين كربالء اعداديةاحيائيعلي جعفر تقي محمد942221411034319

الطب كلية/العراقية الجامعة569.0094.83للبنات المسائية ميسلون ثانويةاحيائيفرحان حميد حسن عذراء951421426001045

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة469.0078.17للبنات االهلية الحضارة رتاج ثانويةادبيفرج منهل كريم زهراء961421224031007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة417.0069.50للبنين الينابيع ثانويةتطبيقيعريبي الرضا عبد حبيب احمد971621511074002

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة452.0075.33للبنات االهلية النبالء ثانويةاحيائيلوفه هادي حسين رسل982421424025045

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة365.0060.83للبنات المناذرة اعداديةتطبيقيوالي هللا عبد حسين اسراء992321522003002
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للبنات العلوم كلية/بابل جامعة341.0056.83للبنات الزهراء ثانويةتطبيقيبشيشي كاظم االمير عبد زهراء1002721522038015

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة386.0064.33للبنات االهلية القمة ثانويةتطبيقيهجول اعبيد ياسر هدى1012221524063017

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة522.0087.00المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةادبيجايد صكبان حسن اخالص1022521227006002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة394.0065.67للبنات الجنائن ثانويةاحيائيسباهي كاظم حيدر آيات1032321422026001

الطب كلية/النهرين جامعة598.0099.67للبنات االهلية الحرية متفوقات ثانويةاحيائيمحمد علي قاسم حميد غدير1041221424006045

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة443.0073.83للبنات الزهور ثانويةادبيعلوان ابراهيم سالم زينب1052121222024011

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة424.0070.67للبنين الزيدي طالب ثانويةادبيسلمان داود جاسم مرتضى1062121211040023

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة402.0067.00المختلطة الكاظم موسى االمام ثانويةادبيحسين محمد االمير عبد علي1072121217037015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة411.0068.50المختلطة العمرانية ثانويةادبيصالح جبارة محمود زهراء1082121227033008

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة460.0076.67المختلطة الكاظم موسى االمام ثانويةادبيمحمد مصطاف احمد افراح1092121227037001

الطب كلية/كربالء جامعة589.0098.17للبنات الوزني سالم الشهيد اعداديةاحيائيعبد شياع كريم حوراء1102721422021025

االسنان طب كلية/كربالء جامعة580.0096.67للبنات االهلية العميد ثانويةاحيائيدبعن عجمي مظفر حوراء1112721424006008

التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة507.0084.50للبنات العرب شط اعداديةتطبيقيعبيد جحيل زوير هدير1122321522048050

القانون كلية/كربالء جامعة423.0070.50للبنين العلم مدينة اعداديةادبيطعيمه الصاحب عبد حسين مجتبى1132721211023067

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة379.0063.17للبنات الوزني سالم الشهيد اعداديةاحيائيمحمد حسين علي زهراء1142721422021044

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة339.0056.50للبنين حارثة بن زيد اعداديةتطبيقيعفاة نعمه ناصر عباس115162051069065

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة436.0072.67للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيعكرب عبيد عباس نورس1162721426001256

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة429.0071.50للبنين االهلية بغداد ثانويةاحيائيكريدي عباس محمد مسلم1172221413025120

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة402.0067.00للبنين االهلية بغداد ثانويةتطبيقيكريدي عباس محمد جعفر1182221513025006

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة402.0067.00الخارجياتتطبيقيجاسم وحيد مجبل ايناس1192721528050026

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة382.0063.67للبنين االبرار اعداديةتطبيقيحويل رسن طاهر علي120222051091032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة408.0068.00للبنات الوزني سالم الشهيد اعداديةادبيمحمد حسين علي فاطمه1212721222021052

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة399.0066.50الخارجياتادبيحسون حسين علي فاطمه1222721228050391

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة520.0086.67للبنات بغداد اعداديةادبيجبر بردان عزيز فاطمه1232721222014049

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة335.0055.83للبنين المسائية حيان ابن ثانويةاحيائيشعالن جواد حليم مقتدى1242421415003087

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة326.0054.33للبنات الخالدات اعداديةادبيصيهود الساده عبد مصطفى خديجه1252721222007021

الطب كلية/قار ذي جامعة585.0097.50للبنات الشطرة اعداديةاحيائيمزعل عبد رياض ضحى1262221422046107

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة528.0088.00للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةتطبيقيعبد عواد عباس علي1272221513036018

العلوم كلية/قار ذي جامعة487.0081.17للبنات الناصرية اعداديةاحيائيراضي حسن رياض حوراء1282221422035016

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة438.0073.00للبنات البطحاء اعداديةاحيائيزاير جبار كامل اسيا1292221422045003

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة381.0063.50للبنات االهلية االمال ثانويةتطبيقيعطيه ابراهيم حسين نبأ1301621524050023

القانون كلية/قار ذي جامعة417.0069.50للبنات االهلية المعارف ثانويةادبيبدحي خلف جاسم دعاء1312221224050002

التمريض كلية/قار ذي جامعة538.0089.67للبنات االهلية المستقبل ثانويةاحيائيمحمد كشمر عباس زهراء1322221424008101
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الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة461.0076.83للبنات الوركاء اعداديةاحيائيعالوي شبيب هادي فاطمه1332221422043134

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة394.0065.67المختلطة التضامن ثانويةتطبيقيطالع حسين علي عدنان1342221517001019

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة371.0061.83للبنات البتول ثانويةادبييوسف هلول عامر شهد1352221222081022

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة344.0057.33للبنات الفاطميات ثانويةادبيمجحم لفته دنبوس منال1362221222023035

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة469.0078.17الخارجياتادبيجبر حنضل زكي زهراء1372221228050280

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة316.0052.67للبنات تونس اعداديةادبيسعدون حمود غالب رحاب1382221222007015

اآلداب كلية/قار ذي جامعة395.0065.83للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيمطرود حسن طالب حسن1392221415011020

العلوم كلية/كركوك جامعة336.0056.00للبنين تازة اعداديةتطبيقيصادق الحسين عبد عمار علي1402021511018018

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة357.0059.50الشيعي الوقف- للبنات البنين ام ثانويةادبيطاهر جليل محمود اسراء1411221222030004

الطب كلية/واسط جامعة585.0097.50للبنات االهلية اوروك ثانويةاحيائينهير عباس قاسم االء1422621424015013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة488.0081.33للبنات الياقوت ثانويةاحيائيرحم حسن جاسم زينب1432621422065018

العلوم كلية/واسط جامعة482.0080.33للبنات الفجر اعداديةاحيائيبلهود شلكام حبيب صفاء1442221422027042

العلوم كلية/واسط جامعة459.0076.50للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيحسن ابو حميد صالح رسل1452621424002056

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة379.0063.17للبنين الخزاعي دعبل اعداديةاحيائيرحم حسن جاسم علي1462621411032032

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة422.0070.33للبنات الدبوني ثانويةاحيائينغيمش هللا عبد قاسم بتول1472621422027009

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة469.0078.17للبنين التمار ميثم اعداديةتطبيقيكباشي فندي عويد محمد1482821511015177

القانون كلية/ميسان جامعة389.0064.83للبنات ورقة ام ثانويةادبيسوادي سلمان محمد رتاج1492821222038018

التربية كلية/ميسان جامعة466.0077.67للبنات الهدى بنت اعداديةتطبيقيغيالن سوادي سلمان نهى1502821522005050

التربية كلية/ميسان جامعة415.0069.17للبنات صفية اعداديةادبيهاني جاسم محمد فاطمه1511421222011172

التربية كلية/ميسان جامعة379.0063.17للبنات المسائية التأميم ثانويةادبيعوده ابراهيم موسى ندى1522821226001075

التربية كلية/ميسان جامعة367.0061.17للبنات الكحالء ثانويةادبيعليعل عباس محمد كاظميه1532821222011034

التربية كلية/ميسان جامعة359.0059.83للبنات االنصارية رفيدة ثانويةادبيفرج هللا عبد كاظم شهد1542821222004014

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة453.0075.50للبنات الهدى بنت اعداديةادبيجبر مسلم محمد غدير1552821222005064

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة388.0064.67للبنات االهلية الهيثم ابن ثانويةاحيائيراهي اسماعيل هاشم بلقيس1562221424036006

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة347.0057.83للبنات االقصى ثانويةادبيسلمان موسى علي رقية1572821222021015

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة323.0053.83للبنين المسائية الحلة اعداديةادبيصليبي محمد علي محمد1582321215002179

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة413.0068.83للبنين مريد ستار الشهيد اعداديةادبيسوادي قاسم ناجي جبار1592221211068013

االولى الصفوف معلم قسم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة380.0063.33للبنات العدل ثانويةاحيائيخلف شذر جبار اسراء1602821422032003

العلوم كلية/المثنى جامعة471.0078.50للبنات الزهراء اعداديةاحيائيمحمد دوهان جبار صفاء1612921422023205

العلوم كلية/المثنى جامعة443.0073.83للبنات االهلية فاطمة انوار ثانويةاحيائيصالح محمد صالح زينب1622921424004055

القانون كلية/المثنى جامعة386.0064.33للبنين الشهداء سيد اعداديةادبينجم جابر مهدي هللا عطا1632921211013101

الزراعة كلية/المثنى جامعة346.0057.67للبنات الفردوس اعداديةاحيائيعالك عطية ظاهر زينب1642421422023086

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة377.0062.83للبنين الشهداء سيد اعداديةادبيمزهر كواني علي الخاق عبد1652921211013095
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االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة409.0068.17للبنات المجد ثانويةادبيكاظم عباس باقر زينب1662921222010032

التربية كلية/سامراء جامعة380.0063.33للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةاحيائيشنتر فارس براك اسيل1671821422110002

األساسية التربية كلية/سومر جامعة411.0068.50للبنات االهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيهدل جحيل حامد فاطمه1682221424010177

األساسية التربية كلية/سومر جامعة372.0062.00للبنين مريد ستار الشهيد اعداديةادبيساجت عبد نعيمه حسن1692221211068019

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة357.0059.50للبنات الكوثر اعداديةاحيائيجباز حمزه هاني طيبه1702421422015100

القانون كلية/الفلوجة جامعة377.0062.83الخارجيونادبياحمد عبد ابراهيم جمعة1711921218001534

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة443.0073.83للبنات المحمرة اعداديةاحيائيامين اكبر علي حميد هديه1721721422023123

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة357.0059.50للبنات المسائية سمية ثانويةتطبيقيعبيد رهيف راضي طيبة1731521526001021

الطبية المختبرات تقنيات قسم/كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة552.0092.00للبنات الحجرات اعداديةاحيائيفؤاد جواد محمد عادل بشرى1742121422020037

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0051.50المختلطة درمان ام ثانويةتطبيقيحميد محمود عوض حسام175182051326004

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة546.0091.00للبنين السماوة اعداديةاحيائيمزهر جبار فالح موسى1762921411017329

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0056.17للبنات المسائية التأميم ثانويةتطبيقيمدهوش ثجيل رحيم ايات1772821526001007

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة540.0090.00للبنين الثورة اعداديةاحيائيجويعد عبد عوده مشرق1782321411003079

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة502.0083.67للبنات الالذقية اعداديةاحيائيحسين لوكان خالد حوراء1792521422003124

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة520.0086.67للبنين االهلية العلم مناهل ثانويةاحيائيجوان حسن علي حسان1802921413004006

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة488.0081.33للبنات الوالية ثانويةاحيائيهزاع عواد فاضل زهراء1812221422066095

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0057.67للبنين الجزيرة اعداديةاحيائيعزيز حسن عزيز عباس1821721411113022

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0058.50للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيجوده خضير ميري احمد1832521411007029

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0055.33(ب) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيالحسين عبد جدوع رحيم نورس1842521422039079

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة551.0091.83للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاحيائيهزاع عبود تحرير هاجر1851921422026084

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة546.0091.00للبنات الروابي ثانويةاحيائيسعيد احمد قصي تبارك1862121422056020

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة368.0061.33للبنين االدبية الرياحي الحر اعداديةادبيفلوكي ستوري خالد حسن1871121211052030

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة521.0086.83للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةاحيائيوالي فرحان جبار الهادي علي1881421415002010

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة505.0084.17للبنين االهلية االضواء ثانويةاحيائيعكله جاسم جابر منتظر1892221413040099

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة538.0089.67للبنات النعمانية اعداديةاحيائيعطيه داود خلف غفران1902621422017130

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة512.0085.33للبنين االمين الصادق اعداديةاحيائيموسى حسين اصغر علي قاسم1911721411164067

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة482.0080.33المختلطة االيمان ثانويةاحيائيمعيجل كاظم مهدي فاطمه1922221427004027

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة548.0091.33للبنات االهلية السالم دار ثانويةاحيائيرميض بدر رميض تبارك1931621424047008

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة541.0090.17للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيساجت الرضا عبد طالب نهاد1942221424054034

 الطبية والنباتات االنسجة زراعة تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة475.0079.17للبنات التحرير ثانويةاحيائيمحمد جاسم شذير فضاء1952221422061066

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة460.0076.67للبنين الهارثة اعداديةتطبيقيعباس شهيد نعمه احمد1961621511020013

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة504.0084.00للبنين االهلية ادم ثانويةتطبيقيكشيش جبار رجب فاضل1971621513004116

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة465.0077.50للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيمهنا حافظ سامي فاطمه1981621422079037
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العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

المركزي القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

الطبية المختبرات تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة547.0091.17للبنات صالح قلعة ثانويةاحيائيرسن جاسم رحيم نرجس1992821422016035

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة501.0083.50للبنات االهلية المستقبل ثانويةاحيائيجساس جويعد حميد ايات2002221424008024

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة534.0089.00للبنات االهلية بيسان ثانويةاحيائيشاهر حسين علي زينب2012221424067040

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0066.50للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةاحيائيحسين فاضل داخل زهراء2022921424002019

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة364.0060.67للبنين االهلية الرازي أبناء ثانويةاحيائيماضي فالح علي باقر محمد2031621413115015

القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة346.0057.67للبنين العرب شط اعداديةتطبيقيحماد باقر الكريم عبد حسين2041621511034045

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة308.0051.33للبنين  المسائية الرفعة اعداديةادبيغيالن سوادي سلمان علي2052821215001134
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