
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 الكرخ الثالثة

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية365.0060.83ثانوية سيف الدولة للبنينادبيحسن ايهاب نافع محسن11221211002004

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67ثانوية سيف الدولة للبنينادبيحسين احمد حسين راضي21221211002006

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0066.50ثانوية سيف الدولة للبنينادبيعلي حسين محمود احمد31221211002018

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية370.0061.67ثانوية سيف الدولة للبنينادبيكرار باسم ربيع عبد هللا41221211002025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية سيف الدولة للبنينادبيمصطفى عبد الكريم محمود احمد51221211002031

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية334.0055.67للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيحسن صالح عبد السادة علي61221211003018

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية337.0056.17للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيحسين علي حسين حميد71221211003024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0075.67للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيقاسم مكي محمد حسن كريم81221211003078

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية343.0057.17للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمجتبى علي هادي عبد الحسن91221211003087

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمحمد علي إلياس هاشم101221211003100

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد381.0063.50ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيجاسم حاتم عبد الكاظم حسين111221211004003

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية307.0051.17ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيسجاد محمد لوكي كبر121221211004020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت398.0066.33ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيفؤاد حاتم جواد كاظم131221211004033

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية364.0060.67ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيمنذر حميد عبد الكاظم حسين141221211004039

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية325.0054.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيالسجاد أزهر اموري جبر151221211005005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيحسين قيس عبد خضير161221211005016

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية307.0051.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيعلي ضياء شهيد عبد نور171221211005032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0078.83ثانوية البالد للبنينادبيمحمد مازن عالء سهيل181221211008039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية العراق للبنينادبيسجاد حسن علي نور191221211009096

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية العراق للبنينادبيعادل مهدي مجبل علوان201221211009120

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية312.0052.00اعدادية العراق للبنينادبيعلي هاشم جاسم علي211221211009164

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية العراق للبنينادبيفالح حسن مطرود زبار221221211009175

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية322.0053.67اعدادية العراق للبنينادبيمحمد قاسم خلف غافل231221211009213

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية336.0056.00اعدادية العراق للبنينادبيموسى مرتضى غازي محمد241221211009261

كلية اآلداب/الجامعة العراقية344.0057.33ثانوية التاجي للبنينادبيعز الدين سعد حميد عباس251221211010018

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية التاجي للبنينادبيفهد مهند عدنان محمد261221211010020

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية التاجي للبنينادبيمحمد جمال حميدي جاسم271221211010022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33ثانوية الثائر للبنينادبيرامي سنان مهدي داود281221211011007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية الثائر للبنينادبيعمر عماد ضاري شجاع291221211011024

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83ثانوية الشيخ حمد للبنينادبياحمد صباح مهدي حمد301221211015002

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيمعاذ مناف محمد محمود311221211015046

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية374.0062.33للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيحسن باسم تركي مايح321221211016014

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيعبد العزيز قحطان عدنان عبد الغفور331221211016033

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية344.0057.33ثانوية الكرامة للبنينادبيحسين احمد خلف عبد علي341221211017005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية الكرامة للبنينادبيعلي باسم جوتي حيدر351221211017020

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية305.0050.83ثانوية الكرامة للبنينادبيمحمد خليل طه ياسين361221211017021

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب/جامعة الموصل364.0060.67ثانوية الكرامة للبنينادبيمرتضى باسم حسن مهودر371221211017027

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية332.0055.33ثانوية الصديق للبنينادبيابراهيم خليل عبد االمير عباس381221211020002

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية الصديق للبنينادبياحمد عبد اللطيف محمد ابراهيم391221211020008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية الصديق للبنينادبيعدنان جمعه احمد طه401221211020025

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33ثانوية الصديق للبنينادبييعقوب عدنان اسماعيل محمد411221211020044

11 من 1صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 الكرخ الثالثة

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83ثانوية الرواد للبنينادبيعثمان ثائر محمد علي جاسم421221211021011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50ثانوية الحسن البصري للبنينادبيصالح احمد عيدان محيميد431221211024009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية303.0050.50ثانوية الحسن البصري للبنينادبيقتيبة قيس شاكر محمود441221211024012

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية381.0063.50اعدادية الريف للبنينادبيصالح مصطفى صالح حميد451221211026019

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية الريف للبنينادبيعبد الرحمن عواد طه حمادي461221211026023

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية الريف للبنينادبيعبد هللا ايوب احمد حسن471221211026025

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية الريف للبنينادبيمحمد موسى محمود دحام481221211026036

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية307.0051.17اعدادية الخطيب للبنينادبيابو الفضل طالب عبد الكاظم فالح491221211031003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الخطيب للبنينادبيحسين اركان صادق حسين501221211031028

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية364.0060.67اعدادية الخطيب للبنينادبيحيدر عباس سعد وريوش511221211031052

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية الخطيب للبنينادبيقاسم عبد المحسن لفته سكر521221211031090

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية307.0051.17اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد خالد حاتم عليوي531221211031100

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية300.0050.00اعدادية الخطيب للبنينادبيموسى عامر موسى جاسم541221211031127

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية327.0054.50اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيسيف مهند محمد حاشوش551221211036021

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية300.0050.00اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيسيف الدين محمد عبد علي561221211036029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيطيف هيثم محمد عاجل571221211036031

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيهادي سليم هادي حسين581221211036080

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية373.0062.17اعدادية ذو الفقار للبنينادبياحمد حاتم عطية مريخي591221211038002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية ذو الفقار للبنينادبيامير هاشم سرحان حاجم601221211038007

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية324.0054.00اعدادية ذو الفقار للبنينادبيتحسين علي لفته جالي611221211038013

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية342.0057.00اعدادية ذو الفقار للبنينادبيجبار قاسم ضيدان سنيد621221211038014

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية338.0056.33اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسن عبد العزيز عبد الواحد خايط631221211038021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحمزة راسم حمزة كاظم641221211038033

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية314.0052.33اعدادية ذو الفقار للبنينادبيسجاد صالح مهدي عبد الحسين651221211038044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية ذو الفقار للبنينادبيسيف علي خالد عبد الزهره علي661221211038051

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية ذو الفقار للبنينادبيليث عباس صادق حمود671221211038084

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية322.0053.67اعدادية الثقلين للبنينادبيحسن ماجد حامد عراك681221211039021

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الثقلين للبنينادبيحسن محمد جاسم علي691221211039022

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين احمد محمد علي رحمن701221211039024

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية335.0055.83اعدادية الثقلين للبنينادبيحيدر علي فهمي عباس711221211039034

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل377.0062.83اعدادية الثقلين للبنينادبيعبد الرحمن خالد عباس جعفر721221211039054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي سامي قدوري علوان731221211039062

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية309.0051.50اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي فالح حسن كاظم741221211039066

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية320.0053.33اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي كاظم كمال سالم751221211039068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد سامي حسن علوان761221211039078

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية307.0051.17اعدادية الثقلين للبنينادبييحيى عبد الستار حمزة عمران771221211039104

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية362.0060.33ثانوية منار العلم االهلية للبنينادبيحسين علي حسين رجب781221213005004

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية346.0057.67ثانوية منار العلم االهلية للبنينادبيمصطفى حاتم اكريم سلمان791221213005011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد392.0065.33ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيحسن المجتبى رزاق كاطع جبر801221215001021

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعلي عباس علي حسون811221215001071

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعلي محمد صباح محمد821221215001078

11 من 2صفحة 
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيمؤمل عادل لطيف محمد831221215001095

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية341.0056.83اعدادية االبداع المسائية للبنينادبياحمد حسن جاسم كاظم841221215003008

كلية اللغات/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعلي جبار عبد ضيدان851221215003118

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية369.0061.50اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيمنتظر علي جبار صعيصع861221215003202

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية الطارمية المسائية للبنينادبيهارون عبد الكريم علي خلف871221215006022

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيطارق زياد يوسف فليح881221215007023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية السياب المسائية للبنينادبيحسن مشعان حسن صالح891221215008009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية السياب المسائية للبنينادبيحيدر عامر نايف زكم901221215008010

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية السياب المسائية للبنينادبيعبد هللا احمد محمد ابراهيم911221215008018

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية السياب المسائية للبنينادبيمصطفى اسماعيل حسين علي921221215008040

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيعلي نجم صالح عبد هللا931221215009033

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيفاضل كاظم عبد زغير941221215009038

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية331.0055.17ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيياسر سالم سعدون احمد951221215009049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية الياسمين المختلطةادبيعباس سليم عبد شايع961221217003005

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33ثانوية الياسمين المختلطةادبيعثمان صالح نجم عبد هللا971221217003006

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية الفاتح المختلطةادبيمازن علي حسين احمد981221217005010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية الفاتح المختلطةادبيمخلد جمال يوسف حمادي991221217005013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت371.0061.83ثانوية المفاخر المختلطةادبيعمر شاكر محمود حمد1001221217006017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية376.0062.67ثانوية البراق المختلطةادبيمصطفى طارق جبار طرفه1011221217007021

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية الحضر المختلطةادبيضرغام محسن بشير عجرش1021221217009008

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الجاحظ المختلطةادبيمحمد طارق ابراهيم عيسى1031221217010017

كلية اللغات/جامعة بغداد344.0057.33ثانوية السيد حسين الصدر للمكفوفين االهلية المختلطةادبياشرف رائد شاكر جودت1041221217011001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية309.0051.50ثانوية السيد حسين الصدر للمكفوفين االهلية المختلطةادبيصباح انور صبحي شنته1051221217011005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية385.0064.17ثانوية المشاهده للبناتادبيسليمه عامر سليمان صالح1061221222001024

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67ثانوية طيبة للبناتادبيطيبه اركان ثامر محمد1071221222003018

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية العقيدة للبناتادبيرقيه سعد نواف ابراهيم1081221222004005

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00ثانوية العقيدة للبناتادبيسجى سعد حسين مصلح1091221222004011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية العقيدة للبناتادبيهمسة قحطان عدنان مهدي1101221222004020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية سنابل الخير للبناتادبيزهراء عادل غريب صيهود1111221222006017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيرشا فحطان عدنان عبد الرضا1121221222007023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية االزدهار للبناتادبيبنين حسين محسن بدن1131221222009013

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية االزدهار للبناتادبينورهان عادل عباس محيسن1141221222009069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيايات يوسف عبد النبي علي1151221222011006

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية325.0054.17اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيبنين احمد جواد جاسم1161221222011009

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0066.50اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيحنين ستار صبار عبد1171221222011019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه محمد تركي جاسم1181221222011048

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية334.0055.67اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيمريم كريم حاتم مظلوم1191221222011053

كلية اآلداب/الجامعة العراقية427.0071.17اعدادية ام المؤمنين للبناتادبييقين احمد عبد الهادي جعفر1201221222011060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية الخلود للبناتادبيزينب ياسين عبد الحميد عبد الحسين1211221222012016

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17ثانوية الخلود للبناتادبيشمس رعد سلمان حسين1221221222012021

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية312.0052.00ثانوية بابل للبناتادبيايه منير محمد ارخيص1231221222014003
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التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33ثانوية بابل للبناتادبيسعاد حسين ضياء صالح1241221222014020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيدينا جاسم ياس خضير1251221222015012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية الشيماء للبناتادبيحوراء جاسم سروط مناتي1261221222017017

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية333.0055.50اعدادية الشيماء للبناتادبيحوراء عبد الساده ابو راشد عبد الر ضا1271221222017018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية الشيماء للبناتادبيكوثر احمد جبار حسين1281221222017059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى392.0065.33ثانوية االخالص للبناتادبيحنين كاظم عليوي وشيح1291221222018008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية االخالص للبناتادبيزهراء علي جمعه حافظ1301221222018023

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية331.0055.17ثانوية االخالص للبناتادبيزينب عبد الكاظم عالوي حسن1311221222018030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0069.50ثانوية االخالص للبناتادبيزينه عالء حسين حاتم1321221222018033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0073.33ثانوية االخالص للبناتادبيسكينه يوسف عيدان بدن1331221222018035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد390.0065.00ثانوية االخالص للبناتادبيفاطمه ستار جابر اعطيه1341221222018050

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية335.0055.83ثانوية االخالص للبناتادبيفاطمه علي محمد مطلك1351221222018054

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية االخالص للبناتادبيلبنى محمد قاسم حمود1361221222018058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية االخالص للبناتادبيمروه حامد هالل زوري1371221222018060

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17ثانوية االخالص للبناتادبيمريم محمد عبد الرضا شنشول1381221222018062

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد438.0073.00ثانوية االخالص للبناتادبيمنى عبد الزهره مشط بدن1391221222018064

كلية اآلداب/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية االخالص للبناتادبينور عباس ساجت محمد1401221222018071

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء خالد محمد علي1411221222019034

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيزهراء حسين ريسان صوالغ1421221222020013

كلية اللغات/جامعة بغداد415.0069.17أعدادية الفاطميات للبناتادبيبراء جاسم محمد أمين1431221222021007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50أعدادية الفاطميات للبناتادبيحوراء قاسم حسن حجيل1441221222021023

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية322.0053.67أعدادية الفاطميات للبناتادبيفاطمه طالل كامل عذافه1451221222021067

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية380.0063.33ثانوية الوفاق للبناتادبيداليا احمد فاضل لطيف1461221222022017

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية الوفاق للبناتادبيزهراء سعد شعالن علوان1471221222022027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية الوفاق للبناتادبيمريم حسين جاسم محمد1481221222022059

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية370.0061.67ثانوية االنوار للبناتادبيسجى سمير حسن عبد هللا1491221222023021

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية االنوار للبناتادبيفاطمة احمد عبد حسين1501221222023026

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الهدى للبناتادبيتبارك رحمن عناد كاظم1511221222025011

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية390.0065.00اعدادية الهدى للبناتادبيرحمه عواد محمد عبيد1521221222025017

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الهدى للبناتادبيسهى خالد حكمت هادي1531221222025028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه هيثم فاضل مصلح1541221222025038

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الكاظمية للبناتادبيمريم حيدر فاضل عباس1551221222029024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الكاظمية للبناتادبيمريم مؤيد عباس عبد الرضا1561221222029025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية النصر للبناتادبيبشائر طالب شناوه صعيصع1571221222031012

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية النصر للبناتادبيرؤى واثق علوان خلف1581221222031038

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية النصر للبناتادبينرجس يوسف كاطع عباس1591221222031114

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية373.0062.17ثانوية ام عمارة للبناتادبيزهراء باسم ابراهيم رسول1601221222035007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية العزة للبناتادبيايه اموري نصيف جاسم1611221222036005

كلية اللغات/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية العزة للبناتادبيسندس جعفر حسين محمد علي1621221222036035

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية العزة للبناتادبيطيبة فاهم ابراهيم جاسم1631221222036040

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية التجدد للبناتادبيمريم احمد صبار نومان1641221222037032
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التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية التجدد للبناتادبيهدى عدنان خليل محمد1651221222037036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الرباب للبناتادبيبنين محمد خلف غفله1661221222041018

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية الرباب للبناتادبيزهراء صباح جواد علوان1671221222041033

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية350.0058.33اعدادية الرباب للبناتادبيزهراء عمار خلف حسن1681221222041038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية الرباب للبناتادبيزهراء غانم خلف شويع1691221222041039

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية الرباب للبناتادبيزهراء محمد جواد كاظم1701221222041043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الرباب للبناتادبيزينب علي كاظم شائع1711221222041051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00اعدادية الرباب للبناتادبيسجى كامل حياوي سميم1721221222041060

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية الرباب للبناتادبيغدير رعد يوسف محمد1731221222041067

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية329.0054.83اعدادية الرباب للبناتادبينبأ عدنان خلف حسين1741221222041088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الرباب للبناتادبييسر عمار وادي جاسم1751221222041099

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية359.0059.83ثانوية االنتصار للبناتادبيزهراء علي هجول خلف1761221222042011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية الخمائل للبناتادبيبشرى عبد الرزاق مسير عزيز1771221222043009

كلية اللغات/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية الخمائل للبناتادبيتماره عبد الرضا حسن عباس1781221222043018

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء حامد شمخي جبر1791221222043035

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية324.0054.00اعدادية الخمائل للبناتادبيفرح حيدر علي حسين1801221222043088

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية ابن سينا للبناتادبيحراء حمد صبار حمد1811221222044012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00ثانوية ابن سينا للبناتادبيسجى يوسف عبد الكريم صادق1821221222044022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية ابن سينا للبناتادبيطيبة عبد السالم عارف محسن1831221222044025

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية ابن سينا للبناتادبيطيبه طارق خلف عليوي1841221222044026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية394.0065.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياسراء جميل حطاب كاظم1851221222046001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيايه محمد حمودي عبد الهادي1861221222046021

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية327.0054.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتقى حسن علي محمد1871221222046039

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية363.0060.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرقيه عباس فرج منشد1881221222046056

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية316.0052.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرويده حسن هادي حسين1891221222046061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء جاسم مهدي خلف1901221222046064

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب صباح حسين جاسم1911221222046082

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية338.0056.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب علي ياسين غالم1921221222046084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيسجى علي حمزه علوان1931221222046094

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0072.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيصبا حسين علي عباس1941221222046104

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه جواد كاظم حلفي1951221222046120

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم اياد كطوف الزم1961221222046139

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم حسين خضير مرهج1971221222046141

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينرجس خالد حاجم خلف1981221222046165

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية331.0055.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينهى رعد عبد الكاظم حساني1991221222046166

كلية اللغات/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبييقين رعد حمد كاظم2001221222046189

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية االخيضر للبناتادبيرقيه مهدي عباس عبد عون2011221222052017

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67ثانوية منار العلم االهلية للبناتادبيديما مازن شاكر عبود2021221224004001

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية منار العلم االهلية للبناتادبينور الهدى علي محمود هادي2031221224004007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبيزكيه حميد سلمان فرحان2041221226001010

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية337.0056.17ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيضحى عالوي جبار تبينه2051221226002023
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التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية338.0056.33ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبيمروه محمد عباس محمد2061221227002006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية الجاحظ المختلطةادبيآمنه اكرم توفيق حسن2071221227010001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى301.0050.17ثانوية السيد حسين الصدر للمكفوفين االهلية المختلطةادبيزهراء عبد الرزاق نعيم غضبان2081221227011003

كلية الطب/جامعة تكريت596.5299.42ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيابراهيم معن عدنان عبد االمير2091221411001007

كلية الطب/جامعة النهرين603.80100.63ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيباقر علي حميد حسين2101221411001014

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية الزوراء للبنيناحيائياحمد خليل ابراهيم حسين2111221411006002

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء552.0092.00اعدادية الزوراء للبنيناحيائيمحمد عقيل محمد عبود2121221411006026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين اكرم نوري محمد امين2131221411007028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الصدرين للبنيناحيائيسجاد جاسب غالي دوحان2141221411007062

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي مهند شالل مهاوي2151221411007111

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد فؤاد احمد غضيب2161221411007137

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمصطفى خضير عباس جبر2171221411007155

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية477.0079.50ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمصطفى عبد الرزاق فرحان مولى2181221411013060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة372.0062.00أعدادية الطارمية للبنيناحيائيبالل محمد ياسين طه2191221411019019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17أعدادية الطارمية للبنيناحيائيحسن باسم حسن مخلف2201221411019025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعلي رعد فاضل فرحان2211221411019061

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى397.0066.17أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعلي سالم خلف محمد2221221411019062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمصطفى عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن2231221411019095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمعاذ حميد ابراهيم حمادي2241221411019102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية السبطين للبنيناحيائيطاهر عباس فاضل رضا2251221411022027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي اوس صائب عبد االمير2261221411022034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي زهير حميد عبد الرضا2271221411022035

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية السبطين للبنيناحيائينزار كاظم زاير حسن2281221411022074

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية النور للبنيناحيائياحمد حسن صاحب حسين2291221411023007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية النور للبنيناحيائيامير اشرف خفيف حمدان2301221411023017

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0064.33اعدادية النور للبنيناحيائيمؤمل رافد محمد طه2311221411023118

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية الريف للبنيناحيائياحمد عمر عبد الرحمن حسين2321221411026004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الريف للبنيناحيائيطارق عزيز حميد ابراهيم2331221411026017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الريف للبنيناحيائييوسف شاكر محمد جاسم2341221411026037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الكاظمية للبنيناحيائياحمد حسين فرهود هليل2351221411027005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحمزه صباح جاسم اسماعيل2361221411027051

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية451.0075.17اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيرضا كرار جعفر محمد2371221411027056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعباس عماد كاظم عباس2381221411027079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية398.0066.33اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيكرار حسن علي حسين2391221411027118

كلية الزراعة/جامعة كربالء361.0060.17اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمصطفى كاظم محمد رضا2401221411027163

كلية العلوم/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيميثاق عبد الستار كاضم حمادي2411221411027176

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية العقاد للبنيناحيائياحمد محمد سلمان احمد2421221411028013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية العقاد للبنيناحيائيبشير ضياء غالب خزعل2431221411028024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية العقاد للبنيناحيائيجعفر عبد الحسين ياسين طعمه2441221411028028

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية535.0089.17اعدادية العقاد للبنيناحيائيسجاد سمير باقر عبد هللا2451221411028061

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية العقاد للبنيناحيائيسجاد وسام سلمان الزم2461221411028069
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كلية االعالم/الجامعة العراقية454.0075.67اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي جاسم جابر محيسن2471221411028090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية العقاد للبنيناحيائيمؤمل احمد حسن جاسم2481221411028116

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد علي وسام جلوب جاسم2491221411028133

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية العقاد للبنيناحيائييوسف قاسم خالد صالح2501221411028156

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت426.0071.00اعدادية العقاد للبنيناحيائييوسف محمد قاسم محمد2511221411028157

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية الشروق للبنيناحيائيابا الحسن نشوان محمد عبد2521221411029001

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية الشروق للبنيناحيائيكمال مصطفى كمال صالح2531221411029046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الشروق للبنيناحيائيمحمد جهاد ريسان مجيد2541221411029049

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائياديب شافي مشعان بعنون2551221411037005

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيزيدون يوسف عبد هللا حسن2561221411037014

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت464.0077.33ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيعبد العزيز نصر صايل منصور2571221411037021

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيعلي احمد سعيد فليح2581221411037033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيهمام خالد محمد احمد2591221411037054

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية ذو النورين للبنيناحيائياحمد ساير ابراهيم متعب2601221411040006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية ذو النورين للبنيناحيائياحمد عالء حمود حميد2611221411040008

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00ثانوية ذو النورين للبنيناحيائيساجد حميد حسين ريحان2621221411040044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيمرتضى حيدر جابر حسن2631221413003013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمنتظر علي احمد علي2641221413011009

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت560.0093.33ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيباقر زيد عطا عبد2651221415002010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيمحمد باسم ساجت يوسف2661221415002037

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0096.17ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيمصطفى عبد الرسول عباس طاهر2671221415002069

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسين محمد2681221415003024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيماهر عيسى اسماعيل خضير2691221415003084

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيمرتضى رحيم مايع سدخان2701221415003104

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائياسامة حسين علي احمد2711221415006007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيحردان حسن محمد داود2721221415006011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.0073.33ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم عباس عبد2731221415006030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيليث محمد وهيب صالح2741221415007029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيايناس محمد ابراهيم طه2751221422004008

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيدره محمد عبد المؤيد كاظم2761221422007021

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية566.0094.33اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيسجى عبد الرزاق حسين علي2771221422007041

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيمالك سلمان شاكر سلمان2781221422007056

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية جرير للبناتاحيائيشهد سالم كريم حسون2791221422008038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيغدير علي هاشم عباس2801221422009047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيبنين حميد حسين كاظم2811221422011010

كلية العلوم/جامعة النهرين512.0085.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيصفا علي زيدان مهدي2821221422011038

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17ثانوية الخلود للبناتاحيائيمريم لطيف حامد خضير2831221422012049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الفوز للبناتاحيائيزهراء لؤي علي موسى2841221422013048

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية330.0055.00اعدادية الفوز للبناتاحيائيسرى صالح حسن بداي2851221422013064

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية الفوز للبناتاحيائيفاطمه قاسم صبر عطيه2861221422013083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية الفوز للبناتاحيائيهدايه علي عبد الهادي محمد2871221422013114
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية بابل للبناتاحيائيايه علي هاوند محمد2881221422014004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33ثانوية بابل للبناتاحيائيسرى محمد كاظم عطيه2891221422014027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50ثانوية بابل للبناتاحيائيهبه علي كاظم حسن2901221422014054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيبنين رزاق خلف عبد2911221422017031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية323.0053.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء جبار محيبس خنجر2921221422017068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه مهدي ابورحيم عبد الرضا2931221422017133

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية517.0086.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمريم طالب محمد رزوقي2941221422017145

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمريم عبد المهدي كاظم خشجوري2951221422017146

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائينور الزهراء صباح سعد وريوش2961221422017161

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0099.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيدعاء طاهر عبد مطر2971221422019020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء عماد ابراهيم خليل2981221422019032

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد422.0070.33أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيشكران جاسم سلمان عالوي2991221422021043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيشهد هادي جواد علي3001221422021048

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية الوفاق للبناتاحيائيرفل فالح حسن محمد3011221422022012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية الوفاق للبناتاحيائيمريم عالء نصر ابراهيم3021221422022028

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل439.0073.17ثانوية االنوار للبناتاحيائيرانيه عامر حميد هالمه3031221422023017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء سعد منعم خضير3041221422024199

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيتمارا ثائر صالح حسين3051221422025034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيريم فوزي طه علي3061221422025059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيضحى جاسم محمد عبيد3071221422025086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيرسل نصير محمود عباس3081221422026081

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية452.0075.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء احسان صالح مهدي3091221422026101

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء نديم نصيف جاسم3101221422026119

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية373.0062.17اعدادية الحرية للبناتاحيائيسميه سالم نصير محمد علي3111221422026154

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية الحرية للبناتاحيائينرجس عامر عزيز كاظم3121221422026241

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية البخاري للبناتاحيائياسيل عادل احمد عبد3131221422027004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيامنة حسن عبد االمير لطيف3141221422029006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية النصر للبناتاحيائيبنين كريم جبار حمزه3151221422031045

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية النصر للبناتاحيائيحوراء اسعد ابو رحيم عبد الرضا3161221422031059

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء مهدي عبد نعمه3171221422031113

كلية الصيدلة/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب خليل داخل فهد3181221422031125

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب زامل عالوي ابراهيم3191221422031126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية النصر للبناتاحيائينور طالب ابراهيم جواد3201221422031252

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية التفوق للبناتاحيائياديان عبد الجليل فاضل حسين3211221422032002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية ام عمارة للبناتاحيائينورا حيدر عبد علي ناصر3221221422035058

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية الضحى للبناتاحيائيرقية حيدر صبحي ابراهيم3231221422038017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية396.0066.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيفاطمة جاسم محمد جاسم3241221422038035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50ثانوية الضحى للبناتاحيائيمريم عمار عطا شرهان3251221422038039

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية الرياحين للبناتاحيائيايه محمد حسين محمود3261221422039007

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل422.0070.33ثانوية الرياحين للبناتاحيائيفاطمه عامر عوده هاشم3271221422039040

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية403.0067.17ثانوية باب العلم للبناتاحيائيعلياء رائد حميد حسين3281221422040013
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية باب العلم للبناتاحيائيميسم نجاح فرحان بنوان3291221422040019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية الحضارة للبناتاحيائيفاطمه شاكر محمود داود3301221422047032

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيسجى مسلم شالل شنجار3311221422050075

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيضحى مسلم شالل شنجار3321221422050079

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية497.0082.83اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيكوثر رزاق كاظم غالم3331221422050100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67ثانوية القصواء للبناتاحيائيدعاء طارق محمود زيدان3341221422051037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية القصواء للبناتاحيائيسحر لؤي عبد هللا حبيب3351221422051071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية القصواء للبناتاحيائيطيبه احمد صالح محمد3361221422051086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية منار العلم االهلية للبناتاحيائييقين محمد احمد هادي3371221424004009

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت418.0069.67ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيموده حيدر حميد محمد سعيد3381221424005017

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية459.0076.50ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائييسر عامر عدنان صبحي3391221424005027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد محمد علي رضا3401221426001019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيزينب باسم داخل شرز3411221426001025

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيفرح حسين محمد تميم شريف3421221426001045

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية505.0084.17ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيفاطمه كاظم قاسم موسى3431221426001075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد عبد هللا علي3441221426002025

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية510.0085.00ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيهاشم مهدي عبد الحسين ابو الحسن3451221511001008

كلية الزراعة/جامعة كربالء362.0060.33ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيجعفر بدر سالم عبد الباقي3461221511002009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية336.0056.00ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيعلي حيدر سلمان داود3471221511002034

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الزوراء للبنينتطبيقياحمد كاظم احمد كاظم3481221511006009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية467.0077.83اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيرضا منير راضي عبد الحسين3491221511006021

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيامير جاسم محمد حسين3501221511007013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية376.0062.67اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيحسين عيسى حسون يوسف3511221511007040

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيحسين ماهر جبير موسى3521221511007043

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء463.0077.17اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيصادق صدام حسين بدر3531221511007070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعلي السجاد عبد هللا عبد الرحمن شناوه3541221511007084

كلية التربية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعلي حاتم حمود لعيبي3551221511007088

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمقتدى عالء بدر حسين3561221511007160

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية347.0057.83ثانوية البالد للبنينتطبيقيمنتظر نصيف جاسم جعفر3571221511008020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية التاجي للبنينتطبيقيعبد الرزاق عامر محمود علوش3581221511010010

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50ثانوية التاجي للبنينتطبيقيعلي عدي محمد عيدان3591221511010012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية التاجي للبنينتطبيقيعمر ثامر هاشم احمد3601221511010013

كلية العلوم/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية التاجي للبنينتطبيقيعمر عبد صالح احمد3611221511010014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50ثانوية التاجي للبنينتطبيقينور الدين خضر كريم كامل3621221511010025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00ثانوية الثائر للبنينتطبيقيمحمد علي حامد ابراهيم3631221511011031

كلية الزراعة/جامعة واسط372.0062.00ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيمؤمل رياض جاسم محمد3641221511013039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية ابن عقيل للبنينتطبيقيايهم عادل احمد سلمان3651221511014010

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية476.0079.33ثانوية ابن عقيل للبنينتطبيقيعبد الرحمن نزار فاضل عواد3661221511014020

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية ابن عقيل للبنينتطبيقيهمام احمد طه عبود3671221511014027

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى401.0066.83أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيابراهيم غزال ياسين احمد3681221511019002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين معتز علي صالح3691221511022040

11 من 9صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي ياسر محمد رضا توفيق3701221511022088

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمنتظر صادق فاضل حسن3711221511022120

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية469.0078.17اعدادية النور للبنينتطبيقيباقر علي حسين محيي3721221511023010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية النور للبنينتطبيقيحسن جاسم صدام عوده3731221511023017

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية341.0056.83اعدادية النور للبنينتطبيقيحسين رعد هاتف حطاب3741221511023024

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية336.0056.00اعدادية النور للبنينتطبيقيعباس رحيم وادي محمد3751221511023046

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت419.0069.83اعدادية النور للبنينتطبيقيعلي عبد االمير مطر فيلي3761221511023068

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية351.0058.50اعدادية النور للبنينتطبيقيميثم سعد رضا حسن3771221511023115

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية النور للبنينتطبيقيهاني فالح حسين محمد علي3781221511023116

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية402.0067.00اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحسين عبد الهادي فاضل علي3791221511027047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيزيد صباح مرتضى محمد صالح3801221511027065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمجتبى حسن شمخي جابر3811221511027123

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد عبد االمير محمد كاظم3821221511027135

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد علي قاسم عبد االمير عبد3831221511027142

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين577.0096.17اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمرتضى ثامر محمد عبد3841221511027149

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمنتظر خالد حسين علوان3851221511027162

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية338.0056.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقياحمد مصطفى ظاهر محمود3861221511028018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية العقاد للبنينتطبيقيامير بشير سوادي فليح3871221511028025

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية العقاد للبنينتطبيقيامير ميثم ياس رشيد3881221511028031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية العقاد للبنينتطبيقيصالح باسم صالح مهدي3891221511028083

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعلي مكي حسين عبد الرسول3901221511028127

كلية العلوم/جامعة النهرين444.0074.00اعدادية الشروق للبنينتطبيقيحسن عبد الهادي ابراهيم عبد الرضا3911221511029017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الشروق للبنينتطبيقيعلي خالد عداي شهد3921221511029049

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية الشروق للبنينتطبيقيمهدي عباس عليوي ناصر3931221511029105

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية سومر للبنينتطبيقيحسين فائز كاظم محمد3941221511035006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية سومر للبنينتطبيقيعلي جبار كوكز نمر3951221511035011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية سومر للبنينتطبيقيمحمد حيدر شاكر عبد الحسين3961221511035022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية سومر للبنينتطبيقيمحمد صباح جاسم سالم3971221511035023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50ثانوية سومر للبنينتطبيقيمنتظر محمد عدنان ناجي3981221511035027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية411.0068.50ثانوية سومر للبنينتطبيقييوسف فالح سرحان جبر3991221511035031

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيمصطفى خليل عبد الواحد حسن4001221513004001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية عشتار االهلية للبنينتطبيقيعبد الوهاب عدي هاشم عبد الرزاق4011221513008001

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيبسام مازن زهير جميل4021221515002014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية342.0057.00ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيحسين طاهر محمد طعمة4031221515002021

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية413.0068.83ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيغيث علي عواد صالح4041221515002054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيمهند عبد الحسين علي صيوان4051221515002083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية االبداع المسائية للبنينتطبيقياحمد ابراهيم احمد حسن4061221515003001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية االبداع المسائية للبنينتطبيقيعباس عبد الرحمن فاضل عبد4071221515003040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيحسين حيدر جعفر احمد4081221515007020

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيتبارك خالد محمد علي4091221522007005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيغدير فائز عاشور جواد4101221522007018

11 من 10صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 الكرخ الثالثة

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقينور الزهراء خليل فاضل حسين4111221522007026

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية424.0070.67اعدادية جرير للبناتتطبيقيأبرار طارق ياسين نصيف4121221522008001

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية جرير للبناتتطبيقيآيه مازن عبد الحسين محمد جواد4131221522008003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية جرير للبناتتطبيقيروان جعفر عيسى عزيز4141221522008013

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت445.0074.17اعدادية جرير للبناتتطبيقيزهراء سعد كامل بدن4151221522008016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية التضحية للبناتتطبيقينور الهدى سامي هادي جواد4161221522010029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقياديان عباس جاسم عبد الحسن4171221522011001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيسميه باسم جهاد مطر4181221522011013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.0060.67ثانوية الخلود للبناتتطبيقيتبارك معتز فاضل امين4191221522012003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00ثانوية بابل للبناتتطبيقيكوثر فوزي مشكور مردان4201221522014021

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيهاجر احمد حسان يوسف4211221522015013

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيآيات احمد كامل حامد4221221522017002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية الشيماء للبناتتطبيقياسراء احمد راشد شيحان4231221522017005

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيايات عالء محمد حسن4241221522017007

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين418.0069.67اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيتبارك محمد عبد الكاظم وهيب4251221522017013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيرسل صالح كاظم حسين4261221522017018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيميالد محمد كاظم عوده4271221522017043

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية485.0080.83أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيرباب حسان صادق حسن4281221522021004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية349.0058.17اعدادية الزهور للبناتتطبيقيحوراء عبد جبار حسان4291221522024017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزينب جبار زياد عداي4301221522024034

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزينب عادل مهاوي جبر4311221522024036

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الزهور للبناتتطبيقيسرور مسلم حسن غليم4321221522024041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الزهور للبناتتطبيقيشهد عباس عبد هللا راشد4331221522024044

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الحرية للبناتتطبيقيجنات ظاهر حبيب عبد4341221522026012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية الحرية للبناتتطبيقيسجى محمد وحيد جاسم4351221522026038

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية412.0068.67اعدادية الحرية للبناتتطبيقينرجس محمد عبد الستار محمد4361221522026070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية الحرية للبناتتطبيقينور حسن علي رضا4371221522026073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية343.0057.17اعدادية الكاظمية للبناتتطبيقياسراء حيدر فاضل عباس4381221522029001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية النصر للبناتتطبيقيفرح ابراهيم صابر بيوض4391221522031034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية النصر للبناتتطبيقينبراس حازم جاسم ياسين4401221522031038

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية428.0071.33ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيحوراء جبار ناصر حسين4411221522035009

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية338.0056.33ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيغدير عصام عبد علي كافي4421221522035023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقينبأ سعد ياسين سنيد4431221522035034

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية العزة للبناتتطبيقيجنة علي فريد محمد4441221522036007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيآيه هادي صالح بدر4451221522039005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيمنار الزهراء باقر جاسم محمد4461221522039047

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية451.0075.17ثانوية الرياحين للبناتتطبيقينور ستار جابر ناهي4471221522039052

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية باب العلم للبناتتطبيقيزينب علي ولهان هاشم4481221522040005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية الحق المبين للبناتتطبيقينرجس جاسم عبد كشاف4491221522050032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتتطبيقيندى جعفر عباس زنيج4501221526001026
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