
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

بغداد 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد597.0085.29المدرسة العراقية في تونسادبياحمد وليد حاتم حمادي13022217009001

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركياادبيابراهيم احمد مشعان بديوي23022217025001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية541.0077.29مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين ادبيعلي حسين فخري صادق33022217035003

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29انقرة-مدارس أور العراقية النموذجية االهلية في تركياادبيايهم حسام وادي اسماعيل43022217040001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان565.0080.71انقرة-مدارس أور العراقية النموذجية االهلية في تركياادبيسيف الدين علي خزعل عبد الكريم53022217040002

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى383.0054.71أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركياادبيحمودي مظفر حمودي نجم63022217042002

كلية اآلداب/جامعة البصرة510.0072.86انقرة-مدارس الفرات االهلية تركياادبيابراهيم اوس ابراهيم سلمان73022217046001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43سكاريا-ثانوية نوارس العراق االهلية المختلطة تركياادبيحسن عثمان حسين فياض83022217047002

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية534.0076.29يلوا- ثانوية الحضارة االهلية المختلطة في تركيا ادبيعلي لؤي ناجح جاسم93022217058002

كلية القانون/جامعة بغداد654.0093.43ثانوية الزوراء العراقية االهلية المختلطة تركيا انقرةادبيحسين علي كميت حمد103022217061003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل492.0070.29ثانوية الزوراء العراقية االهلية المختلطة تركيا انقرةادبيعبدالحميد وليد حميد كركوش113022217061004

كلية اآلداب/جامعة بغداد480.0068.57نيودلهي- المدرسة العراقية في الهند ادبيانفال حسن لعيبي زغير123022227001001

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0062.14صوفيا- المدرسة العراقية في بلغاريا ادبيلهيب حيدر حسين علي133022227003002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياادبياساور سنان نور الدين مصطفى143022227028001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0070.86مرسين-مدرسة مستقبل نينوى العراقية االهلية تركياادبيانشراح خالد ناصر عبد الرزاق153022227033001

كلية اآلداب/جامعة الموصل527.0075.29انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياادبيفاطمة قحطان عدنان عمر163022227041002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14انقرة-مدارس التميز العراقية األهلية تركياادبيهالي احمد عباس حسين173022227044002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0063.57انقرة-مدارس الفرات االهلية تركياادبيشيماء ايوب سعيد سعدو183022227046001

كلية اللغات/جامعة بغداد540.0077.14سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياادبيرباب حارث منير رشيد193022227048001

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين519.0074.14سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياادبيزهراء احمد مصطفى عبد الغني203022227048002

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياادبيموده واثق ابراهيم داود213022227048003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء578.0082.57كوتاهيا-ثانوية الفراهيدي االهلية المختلطة تركياادبيزينب صباح جبار محمد223022227050001

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0070.14يلوا- ثانوية الحضارة االهلية المختلطة في تركيا ادبيزهراء هيثم احمد ايوب233022227058001

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية الزوراء العراقية االهلية المختلطة تركيا انقرةادبينورس جليل عبدالكاظم ظاهر243022227061002

كلية اآلداب/جامعة البصرة489.0069.86أوروك االهلية المختلطة في تركيا سامسونادبيتقى عماد محمد احمد253022227062001

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0095.43نيودلهي- المدرسة العراقية في الهند احيائيعلي عادل عبد الستار محمد263022417001003

كلية الطب/جامعة االنبار699.0099.86المدرسة العراقية الحكومية في رومانيا بوخارستاحيائيمحمد صالح عالوي رحيم273022417002001

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت638.0091.14صوفيا- المدرسة العراقية في بلغاريا احيائيباقر ياسين محسن عفن283022417003002

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين679.0097.00صوفيا- المدرسة العراقية في بلغاريا احيائيعبد الرحمن أحمد فوزي شوكت293022417003005

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0094.57النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي احيائيالحسن هيثم ظاهر عبد هللا303022417006002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503.0071.86النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي احيائيحسين جميل عاشور نعمة313022417006006

كلية العلوم/جامعة كربالء608.0086.86النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي احيائيعلي احمد جاسب حمزة323022417006011

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية700.00100.00النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي احيائيمحمد طالب عبود ناصر333022417006022

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية543.0077.57ثانوية بابل العربية االهلية المختلطة في جورجيااحيائييوسف مثنى حمزة سعدون343022417007001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548.0078.29باريس- المدرسة العراقية في فرنسا احيائيمحمد ثامر كريم محمد353022417008001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء566.0080.86ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران قماحيائيرضا احمد جاسب حمزه363022417010002

كلية الطب/جامعة بابل702.00100.29مدرسة بابل العراقية االهلية في رومانيا بوخارستاحيائيمحمد سليمان محمد علي قادر373022417014010

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية573.0081.86بولو- مدارس المتنبي االهلية في تركيا احيائيعبد هللا ضياء ابراهيم محمد383022417020002

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيأحمد يوسف جابر شاكر393022417025004

كلية االعالم/جامعة بغداد591.0084.43انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيأمير حسين هادي عباس403022417025005

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية639.0091.29انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيحسنين سامي بشير مطرود413022417025006
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كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم601.0085.86انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيعبد هللا عامر عباس كريم423022417025008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيمجتبى مالك جابر منسي433022417025012

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية668.0095.43انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيمصطفى فراس ياسين عيسى443022417025015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيااحيائيطارق احمد علي محسون453022417026005

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيااحيائيمحمد صادق جعفر غيالن463022417026007

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية594.0084.86كييف-مدارس النعمة العراقية الخاصة في اوكرانيااحيائيرامي عالء عبد الحسين جاسم473022417027002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14كييف-مدارس النعمة العراقية الخاصة في اوكرانيااحيائيعلي هيثم خميس احمد483022417027003

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية640.0091.43اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائيامير امجد محمد جواد حسن493022417028002

كلية الصيدلة/جامعة بغداد698.0099.71اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائيحسن خليل طارق خليل503022417028003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائيطه حيدر صالح زينل513022417028007

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائيمحمد مرتضى قاسم سدخان جعاز523022417028013

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائيهمام مهند يحيى سلمان533022417028015

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية666.0095.14اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائييوسف عالء حسين كاظم543022417028016

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائييوسف محمد صبحي عبد هللا553022417028017

كلية التمريض/جامعة الموصل684.0097.71مرسين-مدرسة مستقبل نينوى العراقية االهلية تركيااحيائيمصعب جبار عايد عجيل563022417033003

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل655.0093.57مرسين-مدرسة مستقبل نينوى العراقية االهلية تركيااحيائييوسف عقيل فاروق بشير573022417033004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركيااحيائيسعد عرفان سلمان ابراهيم583022417038002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركيااحيائيعبد هللا عادل احمد حميد593022417038003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية574.0082.00يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركيااحيائيعلي رائد عبد المهدي جواد603022417038004

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركيااحيائيمرتضى علي طالب محمد613022417038007

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى565.0080.71يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركيااحيائيمصطفى نجم عبود صالح623022417038008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيابو بكر عبد المجيد رمضان سعدو633022417041002

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيانس نور الدين عبد القادر احمد643022417041006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيانور مصطفى الياس خضر653022417041008

كلية طب االسنان/جامعة كركوك693.0099.00انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيثامر عبد المحسن طه عباس663022417041010

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيحسين فالح حسن حسون673022417041013

كلية العلوم/جامعة تكريت583.0083.29انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيحمزة حمزة عبد القادر امين683022417041014

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيريان غسان هشام طاهر693022417041016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيعبد هللا نجم عبد هللا عزيز703022417041021

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر507.0072.43انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيعلي حسين محمد امين يونس713022417041024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيعلي وليد ياسين محسن723022417041025

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر457.0065.29انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيعمار احمد عبد هللا حمو733022417041026

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية548.0078.29انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيليث محمد شعالن سليمان743022417041028

كلية التمريض/جامعة الموصل680.0097.14انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيمحمد خليل ابراهيم حسن753022417041029

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية534.0076.29أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركيااحيائياحمد عثمان فهيم عواد763022417042002

كلية الزراعة/جامعة ديالى470.0067.14أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركيااحيائيمصطفى رائد احمد سلمان773022417042008

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71جوروم-أكاديمية بغداد األهلية في تركيااحيائيعلي محمد نذير محمد صالح خلف783022417043004

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29انقرة-مدارس التميز العراقية األهلية تركيااحيائيصباح نوري داود عبد هللا793022417044003

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اسطنبول-ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيااحيائيزيد ميثم كامل فرحان803022417045004

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء512.0073.14اسطنبول-ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيااحيائيعلي ميثم كامل فرحان813022417045007

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اسطنبول-ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيااحيائيمحمد عبد هللا عبد الحسن عبيد823022417045009

7 من 2صفحة 



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

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية581.0083.00انقرة-مدارس الفرات االهلية تركيااحيائيحسام احمد علي فارس833022417046002

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57انقرة-مدارس الفرات االهلية تركيااحيائيحيدر حسن حيدر كاظم843022417046004

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية605.0086.43انقرة-مدارس الفرات االهلية تركيااحيائيعثمان احمد محسن ثامر853022417046006

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0094.29انقرة-مدارس الفرات االهلية تركيااحيائيمحمد محسن طالب محمد863022417046008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت482.0068.86سكاريا-ثانوية نوارس العراق االهلية المختلطة تركيااحيائيعبد الصمد احمد رشيد محمد873022417047005

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى577.0082.43سكاريا-ثانوية نوارس العراق االهلية المختلطة تركيااحيائيعلي محمد عباس عبد883022417047007

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة535.0076.43سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيااحيائيسجاد اكرم كامل لفته893022417048002

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية627.0089.57سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيااحيائيعبد الرحمن احمد جابر مرعي903022417048004

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية662.0094.57سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيااحيائيمحمد هيثم صبري عبيد913022417048010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة628.0089.71ثانوية النجاح االهلية المختلطة تركيا سكاريااحيائيعبد الرحمن يوسف نعمة فرحان923022417054002

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية597.0085.29اسطنبول- ثانوية قرطبة االهلية المختلطة في تركيا احيائيمجتبى محمد محمود محمد933022417059003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية الزوراء العراقية االهلية المختلطة تركيا انقرةاحيائيعبد هللا كاظم رسن احمد943022417061010

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71نيودلهي- المدرسة العراقية في الهند احيائيبنان رباح محمد حسن احمد953022427001001

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71نيودلهي- المدرسة العراقية في الهند احيائيرانيه داود سلمان داود963022427001002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية572.0081.71المدرسة العراقية الحكومية في رومانيا بوخارستاحيائيفاطمة محمد باقر هاتف يامر973022427002001

كلية التمريض/جامعة تكريت651.0093.00صوفيا- المدرسة العراقية في بلغاريا احيائيشهد عبد االمير عبد هللا مطر983022427003004

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0061.00النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي احيائيانوار طارق عزيز مهدي993022427006002

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي احيائيذاكرين محمد مجيد محمد1003022427006006

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار679.0097.00النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي احيائيرقيه عصام مرزوك عبد الحسين1013022427006010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة523.0074.71النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي احيائيزهراء جعفر صادق صالح1023022427006013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي احيائيسكينه حميد لطيف حميد1033022427006028

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد564.0080.57النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي احيائيفاطمه بشير محمد علي1043022427006033

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية566.0080.86النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي احيائيفاطمه ثناء فرزدق محمد1053022427006034

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية578.0082.57النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي احيائيفاطمه محمد عبد الحسين سلمان1063022427006038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0076.29النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي احيائيمريم مهدي عبد الواحد ناصر1073022427006040

كلية التربية/جامعة القادسية553.0079.00النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي احيائينرجس محمد حمزة صالح1083022427006045

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد600.0085.71المدرسة العراقية في تونساحيائيزينب عبد الكريم حسن عبد هللا1093022427009001

كلية الصيدلة/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران قماحيائيكوثر محسن هاشم علي1103022427010008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية563.0080.43ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران قماحيائيمريم عالء جابر صحين1113022427010009

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران قماحيائيمنار محمد حسن ملزوم1123022427010010

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14مدرسة بابل العراقية االهلية في رومانيا بوخارستاحيائيرقيه حازم بخيت تايه1133022427014002

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00مدرسة بابل العراقية االهلية في رومانيا بوخارستاحيائيساره فكتوريا عادل متي فريح1143022427014003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء553.0079.00مدرسة بابل العراقية االهلية في رومانيا بوخارستاحيائيعال رياض هاشم ناصر1153022427014005

كلية الطب/جامعة االنبار705.00100.71مدرسة بابل العراقية االهلية في رومانيا بوخارستاحيائيمينا خالد عالوي رحيم1163022427014007

كلية طب االسنان/جامعة بغداد698.0099.71وارسو-مدرسة دار السالم العراقية االهلية في بولندااحيائيتبارك عقيل قحطان عبد الكريم1173022427017002

كلية العلوم/جامعة تكريت591.0084.43غازي عنتاب-مدرسة دار السالم االهلية في تركيااحيائيخديجة محمد نور سليمان محمود1183022427018003

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0095.71اسطنبول-مدارس محمد الفاتح العراقية االهلية تركيااحيائيتيا عمار محمد مهدي1193022427022001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار527.0075.29اسطنبول-مدارس محمد الفاتح العراقية االهلية تركيااحيائينبأ حمدي نصيف جاسم1203022427022004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك480.0068.57اسطنبول-مدارس محمد الفاتح العراقية االهلية تركيااحيائييقين سلطان مرعي محمد1213022427022005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0086.71سكاريا- مدرسة الحياة االهلية  في تركيا احيائيزهراء ليث فاضل جلوب1223022427023002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اسطنبول-ثانوية أمل نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركيااحيائيدانية احمد يونس شهاب1233022427024002
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هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57اسطنبول-ثانوية أمل نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركيااحيائيرغد عبد الجبار حقي اسماعيل1243022427024005

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية681.0097.29اسطنبول-ثانوية أمل نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركيااحيائيعال حسن فياض سمير1253022427024009

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيحوراء حامد خليل لفته1263022427025004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيسدرة بهجت محسن ياسين1273022427025006

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية590.0084.29انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيسهام حسن محمد طاهر حسن1283022427025007

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيفاطمة عصام صالح الدين علي1293022427025010

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية692.0098.86اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيااحيائيزمزم احمد سعد محمود1303022427026003

كلية التمريض/جامعة تلعفر636.0090.86اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيااحيائيغدير حيدر غريب عبد1313022427026005

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0094.14اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيااحيائينور الهدى علي طالب محمد صالح1323022427026011

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك520.0074.29اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيااحيائيهاله جهاد رحمان حسن1333022427026012

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية676.0096.57اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائيبنين ضياء عبد الحسين جبر1343022427028003

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد538.0076.86اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائيسما عمار فاضل عبد1353022427028011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0068.57اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائيفاطمه علي حسين حبيب1363022427028014

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0089.71اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائيمريم طالل سالم قاسم1373022427028018

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائيمريم عدي سلمان رشيد1383022427028020

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائينقاء مصطفى عبد العزيز محمد1393022427028024

كلية العلوم/جامعة بغداد663.0094.71اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائيهنادي عمار حسين علي1403022427028028

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14مرسين-مدرسة مستقبل نينوى العراقية االهلية تركيااحيائيمغفره مال هللا نجم مطرود1413022427033001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين احيائيايه لؤي حسن محسن1423022427035003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين احيائيبشرى عبد القادر عبد هللا حسن1433022427035005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية545.0077.86مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين احيائيزينب محمد فلك رحيمه1443022427035010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين احيائيفاطمه حسنين كريم عبد1453022427035012

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0072.71يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركيااحيائيشهد جالل ابراهيم معروف1463022427038007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت504.0072.00يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركيااحيائينور محمود فوزي شحاذه1473022427038010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0079.00مرسين-مدارس المعرفة العراقية األهلية تركيااحيائيتبارك يونس عبد االله سعيد1483022427039001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائياسراء بكر مصطفى محمد1493022427041002

كلية التمريض/جامعة الموصل659.0094.14انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيايناس محمد ابراهيم علي1503022427041009

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد534.0076.29انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيتسنيم محمد عبد اللطيف محمد سعيد1513022427041010

كلية التمريض/جامعة تلعفر643.0091.86انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيرويدة هشام محمد علي1523022427041015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيريان دخيل احمد يوسف1533022427041016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0063.29انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيريهام حازم احمد جاسم1543022427041017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيزهراء نهاد كاظم مردان1553022427041019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيشكرية اسماعيل جاسم جميل1563022427041028

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد614.0087.71انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيعين اليقين عبد الزهرة عباس فراك1573022427041031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل575.0082.14انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيغفران اسماعيل محمد علي علي1583022427041034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت537.0076.71انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيفاطمه فاضل محمد سعيد عباس1593022427041037

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل459.0065.57انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيفاطمه محمد علي خليل علي1603022427041038

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائينور حميد يونس حسين1613022427041043

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل491.0070.14انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائينور صالح يونس محمد1623022427041044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت573.0081.86انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيهيام سهيل طاهر حسن1633022427041046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركيااحيائيرسل اسعد حسين عباس1643022427042005

7 من 4صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

بغداد 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57انقرة-مدارس التميز العراقية األهلية تركيااحيائيالزهراء علي ممتاز محمد صالح1653022427044003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل494.0070.57انقرة-مدارس التميز العراقية األهلية تركيااحيائيساره حامد عبد هللا مصطفى1663022427044006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29انقرة-مدارس التميز العراقية األهلية تركيااحيائيمسره عباس محمد رباط1673022427044011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد557.0079.57اسطنبول-ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيااحيائيبتول حيدر محمد جاسم1683022427045001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اسطنبول-ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيااحيائيذكرى علي عبد الرزاق هبسي1693022427045002

كلية طب االسنان/جامعة بغداد698.0099.71اسطنبول-ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيااحيائيروان سالم حسن عبد الحسين1703022427045004

كلية التمريض/جامعة بغداد674.0096.29اسطنبول-ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيااحيائيسارة وليد طارق كاظم1713022427045006

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00اسطنبول-ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيااحيائيفاطمة مضر محمد حسين محسن1723022427045007

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اسطنبول-ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيااحيائينبأ ضياء الدين نوري جاسم1733022427045009

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.0096.29انقرة-مدارس الفرات االهلية تركيااحيائيايات عابد ابراهيم صالح1743022427046002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86انقرة-مدارس الفرات االهلية تركيااحيائيشهد ميسر حسين علي1753022427046008

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك523.0074.71انقرة-مدارس الفرات االهلية تركيااحيائيفاطمه سليمان احمد حسين1763022427046010

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00سكاريا-ثانوية نوارس العراق االهلية المختلطة تركيااحيائيزهراء كمال محسن يعقوب1773022427047003

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية396.0056.57سكاريا-ثانوية نوارس العراق االهلية المختلطة تركيااحيائيزهراء محمود يونس محمود1783022427047004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى628.0089.71سكاريا-ثانوية نوارس العراق االهلية المختلطة تركيااحيائيزينب نعمه محيسن مهنه1793022427047005

كلية العلوم/جامعة البصرة626.0089.43سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيااحيائياصاله شفيق جليل جنديل1803022427048001

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى444.0063.43سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيااحيائيايات باسم عبد الحسن ابراهيم1813022427048003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0090.57سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيااحيائيايات عادل صبار حريفش1823022427048004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد590.0084.29سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيااحيائيرقيه اسعد جاسم حمودي1833022427048011

كلية علوم البحار/جامعة البصرة520.0074.29سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيااحيائيزينب ثائر عبد الواحد حمزه1843022427048015

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية619.0088.43سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيااحيائيمالك ازهر فاضل حسن1853022427048022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيااحيائيملك محمد طارق عبد هللا1863022427048024

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00كوتاهيا-ثانوية الفراهيدي االهلية المختلطة تركيااحيائياشراق شهاب احمد محمد1873022427050002

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57فيينا- ثانوية العراقية االهلية في النمسا احيائيدانه واثق شاكر سالم1883022427055002

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية626.0089.43فيينا- ثانوية العراقية االهلية في النمسا احيائيهيا محمد محمد سعيد بشير1893022427055008

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية516.0073.71مدارس الهدى االهلية ايران قماحيائيرضاء عبد الكريم نعمة دحام1903022427056002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71ثانوية الريادة العالمية العراقية االهلية في تركيا سامسوناحيائيزينب ناهض جاسم هالل1913022427060003

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00ثانوية الزوراء العراقية االهلية المختلطة تركيا انقرةاحيائيتبارك امين عزيز مجبل1923022427061005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين619.0088.43ثانوية الزوراء العراقية االهلية المختلطة تركيا انقرةاحيائيزينه مهند منير فوزي1933022427061013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد582.0083.14ثانوية الزوراء العراقية االهلية المختلطة تركيا انقرةاحيائيشكران سعدي رضا كاظم1943022427061016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية الزوراء العراقية االهلية المختلطة تركيا انقرةاحيائيغاده عثمان كريم كاظم1953022427061017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية471.0067.29نيودلهي- المدرسة العراقية في الهند تطبيقيعمر رياض حسين علي1963022517001002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0067.43النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي تطبيقيحسين صادق جعفر شناوه1973022517006003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي تطبيقيحسين علي عبد الحسن جياد1983022517006004

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية547.0078.14النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي تطبيقيحسين ناهض هاشم طعمه1993022517006005

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى626.0089.43النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي تطبيقيمصطفى عصام بدران سفيح2003022517006010

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0096.43المدرسة العراقية في تونستطبيقيعمار فراس عدنان علي2013022517009003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0072.00المدرسة العراقية في تونستطبيقيمحمد الباقر ماجد ساجت سالم2023022517009004

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية551.0078.71ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران قمتطبيقيمقتدى رسول عبد الكاظم علي2033022517010007

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية571.0081.57غازي عنتاب-مدرسة دار السالم االهلية في تركياتطبيقيزكريا معاذ خليل سعيد2043022517018001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0066.29انقرة-ثانوية الرافدين العراقية االهلية المختلطة في تركياتطبيقيعلي احمد صبحي ابراهيم2053022517019002
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0078.29انقرة-ثانوية الرافدين العراقية االهلية المختلطة في تركياتطبيقيمحمد صادق حسين بدر غالب2063022517019003

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك471.0067.29بولو- مدارس المتنبي االهلية في تركيا تطبيقيعبد هللا عامر خلف مطرود2073022517020001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية513.0073.29بولو- مدارس المتنبي االهلية في تركيا تطبيقيعبد هللا عزيز نور سوادي2083022517020002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل676.0096.57اسطنبول-مدارس محمد الفاتح العراقية االهلية تركياتطبيقيزكريا عامر علي فتحي2093022517022002

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية500.0071.43سكاريا- مدرسة الحياة االهلية  في تركيا تطبيقيمنتظر عبد الرضا خلف محمد2103022517023001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية623.0089.00انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركياتطبيقيفرات صارم محمود حمزه2113022517025004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية510.0072.86انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركياتطبيقيمنتظر اسعد محي مليوخ2123022517025005

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك655.0093.57اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياتطبيقيأحمد عباس عمر طيفور2133022517028001

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية688.0098.29مرسين-مدرسة مستقبل نينوى العراقية االهلية تركياتطبيقيعبد الحق علي عبد الحق احمد2143022517033001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد594.0084.86بيروت-ثانوية المتنبي العراقية االهلية في لبنانتطبيقيسامر باسم محمد حسين2153022517036001

كلية العلوم/جامعة الموصل544.0077.71انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياتطبيقيزياد طارق محمود عبد الكريم2163022517041003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياتطبيقيعلي عدي موسى جاسم2173022517041005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى545.0077.86انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياتطبيقيمحمد عاصم محمد علوان2183022517041007

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء609.0087.00انقرة-مدارس التميز العراقية األهلية تركياتطبيقيحذيفه محمد نوار قاسم يحيى2193022517044002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14انقرة-مدارس التميز العراقية األهلية تركياتطبيقيعلي لؤي حازم محمد2203022517044006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0065.29انقرة-مدارس الفرات االهلية تركياتطبيقياحمد عبد الكريم عباس محمد2213022517046001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية504.0072.00انقرة-مدارس الفرات االهلية تركياتطبيقيطه حيدر اسعد محمد2223022517046003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى515.0073.57انقرة-مدارس الفرات االهلية تركياتطبيقيمحمد نذير حسين يونس2233022517046007

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل633.0090.43سكاريا-ثانوية نوارس العراق االهلية المختلطة تركياتطبيقيحمزه صبهان غانم شيت2243022517047001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0089.86سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياتطبيقيعبد الرحمن عبد الناصر طه مزهر2253022517048007

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم486.0069.43سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياتطبيقيعبد هللا احمد عدنان احمد2263022517048008

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية560.0080.00سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياتطبيقيكرار احمد حمزه عباس2273022517048015

كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0069.71مدارس الهدى االهلية ايران قمتطبيقيحسن سجاد حسين معتوق2283022517056002

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0094.57اسطنبول- ثانوية قرطبة االهلية المختلطة في تركيا تطبيقيغني نزار غني درب2293022517059001

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية665.0095.00ثانوية الريادة العالمية العراقية االهلية في تركيا سامسونتطبيقياحمد فارس كاظم فالح2303022517060002

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية519.0074.14ثانوية الزوراء العراقية االهلية المختلطة تركيا انقرةتطبيقيابراهيم مهند قاسم محمد2313022517061001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية الزوراء العراقية االهلية المختلطة تركيا انقرةتطبيقيحسام ياسين طه صالح2323022517061003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل524.0074.86ثانوية الزوراء العراقية االهلية المختلطة تركيا انقرةتطبيقيعبد هللا محسن خضر امين2333022517061008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية448.0064.00ثانوية الزوراء العراقية االهلية المختلطة تركيا انقرةتطبيقيعز الدين علي رشيد عبد الرزاق2343022517061010

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى515.0073.57النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي تطبيقياسراء حسين محسن زاغه2353022527006002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة537.0076.71النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي تطبيقيزهراء أسعد علي احمد2363022527006006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة573.0081.86النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي تطبيقيزهراء وفي عبد القادر ضيغم2373022527006009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة554.0079.14النموذجية في ايران قم (ع)مدارس االمام علي تطبيقيفاطمه وفي عبد القادر ضيغم2383022527006014

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية665.0095.00المدرسة العراقية في تونستطبيقيسجى وليد حاتم حمادي2393022527009001

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة492.0070.29غازي عنتاب-مدرسة دار السالم االهلية في تركياتطبيقيايالف عدي ناجي هاني2403022527018001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل534.0076.29غازي عنتاب-مدرسة دار السالم االهلية في تركياتطبيقيداليا فواز هاشم عبد هللا2413022527018002

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد477.0068.14انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركياتطبيقيروان رائد سعدي علي2423022527025002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل517.0073.86اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياتطبيقيآمنه احمد محمد سالم اسماعيل2433022527028001

كلية العلوم/جامعة الموصل564.0080.57أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركياتطبيقيفاطمه ايوب محمد شريف ذنون2443022527042002

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية493.0070.43أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركياتطبيقيمريم قصي طارق ابراهيم2453022527042003

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين605.0086.43انقرة-مدارس التميز العراقية األهلية تركياتطبيقيرنين مهند عبد هللا كطيش2463022527044001

7 من 6صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

بغداد 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل652.0093.14انقرة-مدارس التميز العراقية األهلية تركياتطبيقيزهراء ماجد عبد الرزاق خلف2473022527044002

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل446.0063.71انقرة-مدارس التميز العراقية األهلية تركياتطبيقيياسمين لؤئ حازم محمد2483022527044005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية643.0091.86انقرة-مدارس الفرات االهلية تركياتطبيقيغسق هاشم نوري اسماعيل2493022527046002

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية548.0078.29سكاريا-ثانوية نوارس العراق االهلية المختلطة تركياتطبيقيايلين ماجد بطرس داود2503022527047001

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياتطبيقيتبارك احمد جاسم محمد2513022527048002

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد515.0073.57سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياتطبيقيتقوى مصطفى عبد الوهاب حسن2523022527048003

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياتطبيقيزينب اياد عويد سويدان2533022527048007

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد566.0080.86سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياتطبيقينور عبد الستار مصحب طالل2543022527048010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد494.0070.57اسطنبول- ثانوية أجيال المستقبل االهلية المختلطة في تركيا تطبيقيعال اكرم منذر حميد2553022527057001

7 من 7صفحة 


