
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

السليمانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية/جامعة سامراء405.0067.50ثانوية الياسمين للبناتادبيايات جاسم صالح جاسم13221222003004

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية الياسمين للبناتادبيميسم عباس عبد الكريم سامي23221222003016

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيرقيه ليث مجيد حسين33221222006019

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيطيبة مظهر صايب عبد43221222006030

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيمينه سيفي سامي خليل53221222006039

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية النصر النموذجية للبناتادبينرجس عبد الرحمن سعدي رحمان63221222006040

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت371.0061.83ثانوية روناكي للبناتادبيوردة داود عبد الكريم سليم73221222007011

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية الزهراء المسائية للبناتادبيمنه هللا يعرب موفق حسين83221226001012

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية الزهراء المسائية للبناتادبينور سالم حسين ياسين93221226001014

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك375.0062.50ثانوية كفري المختلطة للنازحينادبيام البنين هيثم رفعت حمد103221227002001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0084.00ثانوية الرفاعي للبنيناحيائياحمد حسن محمد امين خورشيد113221411002002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيبالل عماد اصغر حسن123221411002017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيعبد هللا شوكت خليفه عواد133221411002036

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى511.0085.17ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيعمر الماس عثمان توفيق143221411002051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيمرتضى خليل عبد الكريم كاظم153221411004077

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائييوسف اسماعيل عدنان محمود163221411004086

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيادم باعث عبد صالح173221411005001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيرامي يحيى خليل ابراهيم183221411005004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيضياء محمد عبد هللا علي193221411005007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائيعبد هللا خلدون عابدين حسن203221417002009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائيعلي اسماعيل صالح احمد213221417002011

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية486.0081.00ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائيماهر عباس حسين ابراهيم223221417002015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت489.0081.50ثانوية الشروق المختلطةاحيائياشرف حامد عبد فارس233221417003001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية الخيام للبناتاحيائيساره محمود خليل ابراهيم243221422002019

كلية العلوم/جامعة كركوك566.0094.33ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيرهف محمد نصير يوسف عبد هللا253221422005020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك427.0071.17ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيتبارك ضياء خيري رزا263221422006011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيحنين عبد الرسول محمود عبد273221422006015

كلية العلوم/جامعة االنبار499.0083.17ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرقيه أمير عبد محمد283221422006016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت413.0068.83ثانوية الجواهري للبناتاحيائياماني قاسم عبد هللا جاسم293221422008003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك469.0078.17ثانوية الجواهري للبناتاحيائيسلوى رعد احمد خضر303221422008011

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيرفل قيد خلف سلمان313221426001014

كلية اآلداب/جامعة االنبار377.0062.83ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيصبا اسماعيل خليل عبد الرحمن323221426001021

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائينغم نبيل عبد القادر محمد333221427002022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيابو بكر علي امير سليم343221511004003
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية383.0063.83ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيسيف رائد صالح مزهر353221511004012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيكامل خضر عبد كاظم363221511004026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية373.0062.17ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيحمزه عبد االمير حمزه نجم373221511005006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية366.0061.00ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيزيد اسامه عبد الهادي عبد المجيد383221511005012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل385.0064.17ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيمحمد المنتظر علي صبري شاكر393221511005021

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت403.0067.17ثانوية جيا المسائية للبنينتطبيقيابراهيم محي علو حسن403221515001001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك371.0061.83ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقيرسالن جهاد احمد بردي413221522006011

2 من 2صفحة 


