
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

دهوك 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيبرزان محمد رمضان هالل13321211001003

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيبالل عبد الهادي اعويد شهاب23321211001004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيزيد جميل ابراهيم حماد33321211001011

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيعبيده محمود محمد وافي43321211001018

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل382.0063.67للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيعجيل سليمان مدلول سليمان53321211001020

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيمصطفى عبد الكريم محمد صادق عبد هللا63321211001031

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط455.0075.83للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيمعتز علي عبد عبد الواحد73321211001033

كلية التربية /جامعة الحمدانية378.0063.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبياسماعيل بركات اسماعيل علو83321217002002

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيعمار حيدر خلف فارس93321217002012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية476.0079.33اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيفرحان خلف ابراهيم علو103321217002014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519.0086.50اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيخلف جردو خلف حسين113321217003002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل397.0066.17اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيوسام جميل غانم عيدو123321217003010

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيسلوان مراد رفو حاجي133321217004003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيهشام خديدا عنتر رفو143321217004009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية491.0081.83ثانوية قادية المختلطة للنازحينادبيحسن علي كوتي حسو153321217006004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبياوراس حجي عبد هللا ماصي163321217009002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيحسن فتحي محمد يونس حسن173321217009004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل437.0072.83 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيسلوان رشو قاسم رفو183321217009005

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية نينوى المسائية المختلطةادبيمحمد بشير احمد عمر193321217015005

كلية الحقوق/جامعة الموصل532.0088.67اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيدلفين قاسم كرو مطو203321222002015

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيشيماء يحيى قاسم محمد213321222002037

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيعاليه يوسف جنديل حجي223321222002040

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبينبأ ظافر هاشم مهيدي233321222002052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل409.0068.17اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبينور فواز مطلك فيصل243321222002057

كلية اآلداب/جامعة الموصل381.0063.50ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيرحمه خالد خليل محو253321227001002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيرهام احمد صالح محمد263321227001003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل360.0060.00ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيناديه ناجح سعدون محمود273321227001010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيمنى بركات اسماعيل علو283321227002004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيالماز دخيل سيدو علي293321227003001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل374.0062.33اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيجيالن حسو مجحان جردو303321227003003

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17اليوجدادبيمريم احمد يعقوب طاهر313321227008011

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية ايسيان المختلطة للنازحينادبيدلفين علي خديدا خلي323321227010005

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية نينوى المسائية المختلطةادبيشاميران قاسم جوكو خليل333321227015004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى394.0065.67للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائياحمد اياد حسن علي343321411001003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى380.0063.33للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيعلي حسين رافت جاسم353321411001055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0081.33للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيكوبان حسين خلف حسين363321411001064

كلية اآلداب/جامعة الموصل482.0080.33ثانوية زاخو  للبنين للنازحيناحيائياثير كمال الياس خلف373321411002003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيسمير صبري قطو عباس383321411003024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت361.0060.17 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيعطو رزكان نعمو حجي393321411003032

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيعلي حامد خيري داود403321411003034

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيمروان حيدر خلف خلف413321411003042

3 من 1صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

دهوك 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيوليد قاسم سيدو اوسف423321417002092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيجوفان جالل عيدو عمر433321417003017

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر393.0065.50اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيسامي علي حجي سليمان443321417003030

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيعمر سالم حجي كلي453321417003049

كلية التربية /جامعة الحمدانية459.0076.50اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيكامل خضر صبري كرمز463321417003059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0075.17اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسعد صالح خضر خلف473321417004026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية586.0097.67اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيصباح دخيل حمو حسين483321417004037

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيفائز خليل دهار عزير493321417004045

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى521.0086.83اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائينزار علو يوسف حمو503321417004066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيوليد خضر مراد حسن513321417004072

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيعيدو حجي علي عمر523321417006013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل469.2878.21ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيمحمد احمد ذنون حسين533321417007012

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر398.0066.33اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيفائز جردو دهاز سليمان543321417010021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية362.0060.33ثانوية العالمية المتحدة االهلية المختلطةاحيائيمصطفى خالد يونس محمد553321417013002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل418.0069.67ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيمؤمن عدنان يعقوب اسماعيل563321417014023

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى530.8888.48ثانوية دجلة للبناتاحيائينعم سعد خضر داؤد573321422001008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيسجى خالد كريم حامد583321422003025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية355.0059.17اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيامل كمال بلو سلو593321427002007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيبسيمه قاسم رشو موسى603321427002013

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيحياة علي قاسم جردو613321427002029

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيفاتن ساير صالح كمور623321427002077

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيداليا زياد خيرو عيدو633321427003024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل407.0067.83اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيعاليه حسين خلف عيسى643321427003043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيهديه خديده شمو نمر653321427003075

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيهيفاء مجو عليكو عمر663321427003079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل506.0084.33اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيجيان سفوك عبد هللا فندي673321427004015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية367.0061.17اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيمائده حسن علي عبد هللا683321427004054

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اليوجداحيائيسلوى سيدو خدر خلف693321427008025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل513.0085.50ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيالزمه قاسم حسن علي703321427011022

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل372.0062.00ثانوية بهار المختلطةاحيائيزينب خالد محمود عزيز713321427012002

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى495.0082.50ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيسجى علي راكان عبد العزيز723321427015014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل494.0082.33ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيسما اثير زكي يونس733321427015015

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيوفاء عبدو حسين عبدو743321427015028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيرحمه رمضان رشيد سليم753321427015030

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية448.0074.67للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيعبد هللا صالح محمود عبد هللا763321511001018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيعلي وليد خالد صالح773321511001023

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل378.0063.00ثانوية فايدة المختلطة للنازحينتطبيقيزيد يوسف حسن يوسف783321517001008

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل375.0062.50ثانوية فايدة المختلطة للنازحينتطبيقيسداد يوسف حسن يوسف793321517001009

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى403.0067.17ثانوية فايدة المختلطة للنازحينتطبيقيسعدي برهان الدين احمد سعدي803321517001010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل397.0866.18ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزينتطبيقيعلي مازن جالل محمد توفيق813321517007002

كلية العلوم/جامعة الموصل427.0071.17ثانوية المنار االهلية المختلطةتطبيقيحسين عبد الكريم يونس خلف823321517014002
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قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى429.0071.50ثانوية المنار االهلية المختلطةتطبيقيحكم فالح حسن محمد علي833321517014003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى366.0061.00ثانوية المنار االهلية المختلطةتطبيقيحمزه علي حسن حسين843321517014004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل427.0071.17ثانوية المنار االهلية المختلطةتطبيقيعبد الرحمن فارس ظاهر محمد853321517014006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقياشرف صدام طه محمد863321517015002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل383.0063.83ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيطه لؤي نصر حسن873321517015006

كلية اآلداب/جامعة الموصل447.0074.50ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيعبد العزيز عبد االله عبد العزيز محمد883321517015007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيمحمد لقمان يوسف سعيد893321517015013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقيبه ناز باسل الياس جمعة903321522002007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقيصفاء جمعة حسين علي913321522002020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل378.0063.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقيفتحيه خليل ابراهيم سلطان923321522002021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقيقمر بسام خدر سليمان933321522002022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل424.0070.67ثانوية المنار االهلية المختلطةتطبيقيايه اورنس عبد رشيد943321527014002
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