
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

بغداد 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

الرقم االمتحانيت
المدرسةالفرعاسم الطالب

القبول المركزيالمعدلالمجموع

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية387.0064.50انقرة-مدارس التميز العراقية األهلية تركياادبياسيا محمد سليم امين بكر13021227044001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية367.0061.17اسطنبول-ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركياادبيسارة بهاء الدين حسين عبد هللا23021227045001

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية574.0095.67ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران قماحيائيعلي قاسم علي حران33021417010003

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية554.0092.33ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران قماحيائيعمار منذر قاسم محمد43021417010005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائيمعاذ خميس حسناوي عبد هللا53021417028016

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية497.0082.83يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركيااحيائيعلي بشير خزعل عبد الصاحب63021417038007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيحسين حسن حسين علي73021417041019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيحيدر صالح قدو حيدر83021417041023

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67انقرة-مدارس التميز العراقية األهلية تركيااحيائيمحمد ابراهيم بالل محمد93021417044013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل375.0062.50انقرة-مدارس الفرات االهلية تركيااحيائيصهيب فرحان جمعه احمد103021417046003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد404.0067.33يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركيااحيائيهاجر محمود صبري عبد الجبار113021427038012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية312.0052.00انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيبنين باسم محمد جواد123021427041016

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل501.0083.50انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيلندا محمود شاكر صبار133021427041063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي تطبيقياحمد جاسم غالم حسين علي143021517006002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية350.0058.33النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي تطبيقياحمد حسين عيدان جساب153021517006004

كلية اآلداب/جامعة القادسية388.0064.67النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي تطبيقيعلي حسين عيدان جساب163021517006012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياتطبيقيمحمد عبد هللا محمد عبد هللا173021517048009

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى411.0068.50كوتاهيا-ثانوية الفراهيدي االهلية المختلطة تركياتطبيقيعبد الملك خليل حميد عبد183021517050001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى369.0061.50اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياتطبيقينبأ مصعب غانم سعد هللا193021527028004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك445.0074.17سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياتطبيقياية حسين حسن عبد هللا203021527048001
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