
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 واسط

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط407.0067.83اعدادية الكرامة للبنينادبيحسن فاضل فرج ناصر12621211004014

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الكرامة للبنينادبيسجاد سامي طالل منهل22621211004030

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الكرامة للبنينادبيعباس احمد حسن رجاب32621211004032

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية315.0052.50اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي ستار مهاري فالح42621211004045

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط369.0061.50اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي فرحان حميد جبر52621211004050

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الكرامة للبنينادبيمحمد بشار عليوي خلف62621211004062

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الكرامة للبنينادبيمحمد مازن عذيب راهي72621211004072

كلية القانون/جامعة واسط476.0079.33اعدادية الكرامة للبنينادبيمصطفى دايخ مايع عبيد82621211004078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية390.0065.00اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي سالم كامل اكيوش92621211004091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر365.0060.83اعدادية المثنى للبنينادبيحسنين محسن احمد رسن102621211005017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر365.0060.83اعدادية المثنى للبنينادبيحسين علي محمد رميض112621211005022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار381.0063.50اعدادية المثنى للبنينادبيحسين هاشم كطيف عداي122621211005026

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية318.0053.00اعدادية المثنى للبنينادبيصدر الدين علي حسين عناد132621211005046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر370.0061.67اعدادية المثنى للبنينادبيعلي منعم خضر فلحي142621211005066

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد رعد عزيز فرج152621211005078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط433.0072.17اعدادية المثنى للبنينادبيمرتضى جميل كامل عبيس162621211005087

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية المثنى للبنينادبينور الحسين علي ظاهر ثامر172621211005100

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية302.0050.33اعدادية المثنى للبنينادبيياسر رزاق ياسر خلف182621211005101

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67 تموز للبنين14اعدادية ادبيحسين عباس هاشم كطوش192621211006013

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية318.0053.00 تموز للبنين14اعدادية ادبيزين العابدين اياد حسين سعد هللا202621211006027

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية312.0052.00 تموز للبنين14اعدادية ادبيعباس طالب خليف عبد الساده212621211006041

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50 تموز للبنين14اعدادية ادبيمرتضى اياد رحمان راشد222621211006077

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية325.0054.17 تموز للبنين14اعدادية ادبيموسى الكاظم مكي محسن فرحان232621211006088

كلية اآلداب/جامعة واسط377.0062.83اعدادية النعيم للبنينادبيابراهيم جبر عبد مصلح242621211008003

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية النعيم للبنينادبيجهاد زيادي منصور نعيس252621211008014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار380.0063.33اعدادية النعيم للبنينادبيحسن محمد سلمان ناصر262621211008017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل363.0060.50اعدادية النعيم للبنينادبيحيدر ياسر حسن عجاج272621211008027

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية314.0052.33اعدادية النعيم للبنينادبيزين العابدين تركي عباس كاظم282621211008028

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط371.0061.83اعدادية النعيم للبنينادبيعبد هللا سالم محمد عليوي292621211008034

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية النعيم للبنينادبيعلي حاكم رحيمه جاسم302621211008038

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط417.0069.50اعدادية النعيم للبنينادبيمحمد نجم عبيد جفجير312621211008052

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية322.0053.67اعدادية حلب للبنينادبيحسن علي عبد هللا محمد322621211013025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط410.0068.33اعدادية حلب للبنينادبيحسن قيس علي عبيس332621211013026

كلية اآلداب/جامعة سامراء363.0060.50اعدادية حلب للبنينادبيحسن هادي جري خضير342621211013028

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية329.0054.83اعدادية حلب للبنينادبيحسين جمال عباس عبود352621211013029

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية320.0053.33اعدادية حلب للبنينادبيحسين شعيوط محيسن سلمان362621211013034

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية حلب للبنينادبيسيف اياد راضي حسين372621211013062

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية حلب للبنينادبيعباس كريم مطر حسين382621211013078

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية334.0055.67اعدادية حلب للبنينادبيعبد االله جالل محمد جاسم392621211013080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل410.0068.33اعدادية حلب للبنينادبيعلي ثامر محمد راضي402621211013092

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية321.0053.50اعدادية حلب للبنينادبيعلي طعمه عمران عبيد412621211013104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00اعدادية حلب للبنينادبيغزوان فالح مهدي صايل422621211013121

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء430.0071.67اعدادية حلب للبنينادبيكرار طارق سالم حمود432621211013128

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية414.0069.00اعدادية حلب للبنينادبيليث صدام حسين عليوي442621211013132

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية334.0055.67اعدادية حلب للبنينادبيمصطفى محمد جبر ناصر452621211013171

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية نور المصطفى للبنينادبيبهاء عزيز مخيلف زغير462621211015016

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية319.0053.17اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسن مطشر مبارك شعالن472621211015026

17 من 1صفحة 
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كلية اآلداب/جامعة واسط376.0062.67اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحيدر فيصل جاسم محمد482621211015040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0072.17اعدادية نور المصطفى للبنينادبيسجاد سالم مطر حمد492621211015047

كلية اللغات/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعباس علي حامد كاظم502621211015061

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية326.0054.33اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي ربيع جبار لفته512621211015082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية نور المصطفى للبنينادبيماجد شعالن حامد خضير522621211015106

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمحمد سعيد جواد كاظم532621211015111

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية338.0056.33اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمحمد مهدي رافد عاشور جوامير542621211015115

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمصطفى مهدي حسن سعيد552621211015128

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار360.0060.00اعدادية االبرار للبنينادبياحمد حسن ناصر عفج562621211016003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية االبرار للبنينادبيحسين نعيم مجيد دايخ572621211016018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد477.0079.50اعدادية االبرار للبنينادبيحمزه سلمان حميد رسن582621211016019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد399.0066.50اعدادية االبرار للبنينادبيعبد هللا عدوان فاضل عجوب592621211016034

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية االبرار للبنينادبيعلي محمد محيسن علي602621211016046

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67اعدادية االبرار للبنينادبيعلي نصير فاضل ضفير612621211016048

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية332.0055.33اعدادية االبرار للبنينادبيكرار جوده زامل وناس622621211016054

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية344.0057.33اعدادية االبرار للبنينادبيمصطفى احمد سالم عليوي632621211016063

كلية اآلداب/جامعة القادسية369.0061.50اعدادية االحرار للبنينادبيابراهيم حسن ابراهيم كاطع642621211018001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية االحرار للبنينادبيحسين فاضل بريد علوان652621211018015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية االحرار للبنينادبيحسين فاضل خضير جابر662621211018016

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية306.0051.00اعدادية االحرار للبنينادبيعبد هللا عامر خضير عبد هللا672621211018025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية االحرار للبنينادبيعلي مهند كاظم حسين682621211018036

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية االحرار للبنينادبيياسر محمد ناجي ياسر692621211018048

كلية القانون/جامعة واسط539.0089.83اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد عبد الرضا عبود برهان702621211019002

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية335.0055.83اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد ستار جبار غالم712621211019034

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية دجلة للبنينادبيسجاد عباس ولي شوزلي722621211020015

كلية اآلداب/جامعة واسط379.0063.17اعدادية دجلة للبنينادبيعلي حسين مزهر مفتن732621211020019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0071.33اعدادية بدرة للبنينادبيحسين حامد جاسم محمد742621211021011

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية325.0054.17اعدادية بدرة للبنينادبيعلي مهدي فريح بصروكي752621211021032

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط398.0066.33اعدادية بدرة للبنينادبيمصطفى وليد سعيد رجب762621211021043

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيبراق رعد موحان عناد772621211024006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيرضا عباس عيسى رضا782621211024016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيعلي رحيم منصور حسين792621211024026

كلية اآلداب/جامعة واسط383.0063.83 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيعلي صباح خريبط خلف802621211024028

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيمهيمن ضياء شطب عناد812621211024038

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط366.0061.00اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحسين حسن سهيل رسن822621211025011

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية307.0051.17اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحسين حمزه حسين كصير832621211025012

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية336.0056.00اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعبد هللا حاتم مديح فرمان842621211025035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمحمد حبيب سلمان جياد852621211025050

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية309.0051.50اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمحمد حسين جعاطه عباس862621211025051

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية336.0056.00اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيناصر شبيب عيسى عليوي872621211025066

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية352.0058.67اعدادية طه االمين للبنينادبياحمد عالوي مطرود جليب882621211026001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد456.0076.00اعدادية طه االمين للبنينادبيايسر فالح هراط جاسم892621211026007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83اعدادية طه االمين للبنينادبيحسن محمد نوام محيش902621211026012

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية336.0056.00اعدادية طه االمين للبنينادبيحسين علي حسين مجبل912621211026017

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية318.0053.00اعدادية طه االمين للبنينادبيحسين محمد كريم محسن922621211026018

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67اعدادية طه االمين للبنينادبيرسول محمد علي مطر932621211026025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية طه االمين للبنينادبيرضا رحيم تويل شراع942621211026026

17 من 2صفحة 
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية طه االمين للبنينادبيسيف حسن مطر هزاع952621211026038

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر360.0060.00اعدادية طه االمين للبنينادبيسيف نيسان عدوان هيل962621211026040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية طه االمين للبنينادبيعباس علي شالكه حسين972621211026046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية طه االمين للبنينادبيعبد القادر سعد لفته سلمان982621211026049

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية341.0056.83اعدادية طه االمين للبنينادبيعلي احمد زيد علي992621211026053

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان364.0060.67اعدادية طه االمين للبنينادبيعلي اركان فالح حميد1002621211026055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية طه االمين للبنينادبيعلي حسين نوام محيش1012621211026059

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية367.0061.17اعدادية طه االمين للبنينادبيعلي قحطان ذياب سرهيد1022621211026063

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط365.0060.83اعدادية طه االمين للبنينادبيكرار عنيد كاطع سفيح1032621211026067

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية384.0064.00ثانوية التنمية للبنينادبيباقر نصير رضيو صيوان1042621211030004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية التنمية للبنينادبيحسين عبد المهدي عبد هللا سعد1052621211030010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية التنمية للبنينادبيحسين محمد امين علوان1062621211030013

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية التنمية للبنينادبيحيدر صادق هادي حاوي1072621211030019

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيمحمد جبار معله عاصي1082621211031021

كلية اللغات/جامعة الكوفة374.0062.33ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيمحمد هاشم حمد كريم1092621211031023

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الميمون للبنينادبيابراهيم احمد هاني نعمه1102621211033001

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية الميمون للبنينادبياركان علي جبار كاظم1112621211033007

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية329.0054.83اعدادية الميمون للبنينادبيحسين صبيح محمد هاشم1122621211033012

كلية اآلداب/جامعة واسط385.0064.17اعدادية الميمون للبنينادبيحسين عظيم كاظم حسين1132621211033014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط416.0069.33اعدادية االصالة للبنينادبياحمد ناظم مطرود كرم1142621211035010

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية324.0054.00اعدادية االصالة للبنينادبيحسن طاهر جفات حيذور1152621211035031

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية االصالة للبنينادبيحسنين حازم شمخي رهل1162621211035037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط407.0067.83اعدادية االصالة للبنينادبيحسين جبار عباس علوان1172621211035041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار399.0066.50اعدادية االصالة للبنينادبيحسين حميد قاسم عذيب1182621211035042

كلية اآلداب/جامعة ذي قار360.0060.00اعدادية االصالة للبنينادبيعلي سعيد ياسر مطشر1192621211035111

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية300.0050.00اعدادية االصالة للبنينادبيعلي صالح محمد راضي1202621211035112

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط460.0076.67اعدادية االصالة للبنينادبيعلي ناهض نزار احمد1212621211035125

كلية اآلداب/جامعة واسط393.0065.50اعدادية االصالة للبنينادبيغالي محسن عكيلي علي1222621211035128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط440.0073.33اعدادية االصالة للبنينادبيمحمد بشار هالل شيوب1232621211035143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار386.0064.33اعدادية االصالة للبنينادبيمحمد صالح والي طوفان1242621211035147

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط436.0072.67اعدادية االصالة للبنينادبيمحمد غنام محيسن منيشد1252621211035151

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط455.0075.83اعدادية االصالة للبنينادبيمحمد قاسم داخل ظاهر1262621211035152

كلية اللغات/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية االصالة للبنينادبيمهدي سلمان لعيبي ساجت1272621211035169

كلية اآلداب/جامعة واسط387.0064.50اعدادية جصان للبنينادبياحمد قادر مشحوت كشكول1282621211036002

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية320.0053.33اعدادية جصان للبنينادبيحسين علي رؤوف عريبي1292621211036004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية جصان للبنينادبيرضا رحمان محمود كعيد1302621211036011

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية جصان للبنينادبيسجاد علي محمد بديوي1312621211036015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط422.0070.33اعدادية الكسائي للبنينادبيامير عبد هللا كحار سليمان1322621211037004

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط397.0066.17اعدادية الكسائي للبنينادبيحسن حازم تايه خليف1332621211037006

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية334.0055.67اعدادية الكسائي للبنينادبيحسين جواد كاظم فرحان1342621211037012

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية337.0056.17اعدادية الكسائي للبنينادبيعباس احمد عيسى دحام1352621211037022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الموفقية للبنينادبيثائر قاسم ناصر حسين1362621211039014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر405.0067.50اعدادية الموفقية للبنينادبيزين العابدين عباس حاكم عجيل1372621211039041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر368.0061.33اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي حاشوش محسن منكاش1382621211039080

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي حسين هالل عنيد1392621211039082

كلية اآلداب/جامعة واسط376.0062.67اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي صباح سالم حسون1402621211039088

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي عادل ورور جلود1412621211039092
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التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية326.0054.33اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي عباس صالل عليوي1422621211039093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط421.0070.17اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي كريم شعيبث نصيف1432621211039096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر362.0060.33اعدادية الموفقية للبنينادبيمحمد رحيم محسن حزام1442621211039113

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67اعدادية الموفقية للبنينادبيمرتضى عماد عواد محسن1452621211039121

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية302.0050.33اعدادية الموفقية للبنينادبيمصطفى حبيب عيان جابر1462621211039128

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية310.0051.67اعدادية الموفقية للبنينادبيمنتظر سلمان ازغير خضير1472621211039136

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية325.0054.17اعدادية الموفقية للبنينادبيوضاح ماجد ثامر ناظم1482621211039146

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية316.0052.67اعدادية القطيف للبنينادبياكرم عادل داود سلمان1492621211041005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00اعدادية القطيف للبنينادبيحسين كاظم علوان حمزه1502621211041009

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية323.0053.83اعدادية القطيف للبنينادبيعلي نعيم شميع حسن1512621211041030

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية319.0053.17اعدادية القطيف للبنينادبيهيثم علي دليمي راشد1522621211041050

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبياحمد خميس جابر محيسن1532621211043003

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيحسين عالء حسين ناصر1542621211043015

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط404.0067.33للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيسجاد عليوي شالل عبود1552621211043022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمرتضى محمد عبد الكريم جاسم1562621211043043

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية337.0056.17للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمصطفى محمد غانم محيسن1572621211043046

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية335.0055.83ثانوية الصباح للبنينادبيعلي هادي عبيد زياد1582621211045011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط403.0067.17ثانوية الشجعان للبنينادبياثير رضا عاصي حسون1592621211046002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط413.0068.83ثانوية الشجعان للبنينادبيبرزان حسن شاطي صافي1602621211046012

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية331.0055.17ثانوية الشجعان للبنينادبيجاسم عبد هللا عوده ضاحي1612621211046014

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00ثانوية الشجعان للبنينادبيرسول رعد عطيه عبود1622621211046036

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية331.0055.17ثانوية الشجعان للبنينادبيشاكر محمود جاسم محمد1632621211046044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية الشجعان للبنينادبيغالب محمود عبيد حمد1642621211046065

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية335.0055.83ثانوية الشجعان للبنينادبيمرتضى سامي فلفل عطيه1652621211046081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط450.0075.00اعدادية السياب للبنينادبيعبد هللا حسين جناني راضي1662621211047034

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية328.0054.67اعدادية السياب للبنينادبيعلي حسين عبد هللا فاضل1672621211047041

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية السياب للبنينادبيعلي خضير عباس عواد1682621211047042

كلية اآلداب/جامعة واسط374.0062.33اعدادية السياب للبنينادبيليث يونس حميد داير1692621211047060

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية السياب للبنينادبيمحمد الباقر حيدر علي خلف1702621211047064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار372.0062.00اعدادية السياب للبنينادبيمحمد عالوي لطيف عبد الساده1712621211047068

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية307.0051.17اعدادية السياب للبنينادبيموسى سعد شاكر فزع1722621211047089

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية319.0053.17اعدادية السياب للبنينادبييحيى عبد الرضا ثامر لفته1732621211047095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر369.0061.50اعدادية سيد االنام للبنينادبياحمد عبد صغير محمد1742621211048005

كلية اآلداب/جامعة ذي قار361.0060.17اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسنين اركان لذيذ دخينة1752621211048015

كلية اآلداب/جامعة واسط386.0064.33اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين محمد جهام علي1762621211048020

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية سيد االنام للبنينادبيرسول عزيز كامل جري1772621211048027

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية315.0052.50اعدادية سيد االنام للبنينادبيعبد العال عبد الحسين جحيل حميدي1782621211048046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة393.0065.50اعدادية سيد االنام للبنينادبيفالح حسن فرحان معيوف1792621211048059

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية326.0054.33اعدادية سيد االنام للبنينادبيمجتبى عباس علي خليف1802621211048063

كلية اآلداب/جامعة واسط387.0064.50اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد كريم عجيل ضاحي1812621211048070

كلية اآلداب/جامعة واسط399.0066.50اعدادية سيد االنام للبنينادبيمصطفى حميد صالح طلفاح1822621211048077

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبياحمد شاكر صاحب غيالن1832621211049006

كلية اآلداب/جامعة واسط378.0063.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبياحمد ناظم خليف كعيم1842621211049012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسين عالء ناجي كاظم1852621211049046

17 من 4صفحة 



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

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية341.0056.83اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسين فاضل عباس عيدان1862621211049053

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية331.0055.17اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحيدر حامد كاظم شمخي1872621211049060

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء379.0063.17اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحيدر وطاء سلمان مخيف1882621211049064

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيسعد عمران عبيد كتات1892621211049075

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعباس حسن شيال حسين1902621211049086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط414.0069.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي حسن علوان أبو الدوح1912621211049108

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمنتظر بدر حميد صيهود1922621211049166

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية الغسانية للبنينادبياحمد طارق عبد الكريم حمزه1932621211050003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية الغسانية للبنينادبياحمد هادي صالح حسين1942621211050006

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية322.0053.67ثانوية الغسانية للبنينادبيسجاد حسام جليل عبود1952621211050020

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية326.0054.33ثانوية الغسانية للبنينادبيعمر نصيف محمد عبد هللا1962621211050036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل373.0062.17ثانوية الغسانية للبنينادبيمحمد فاضل محمود خلف1972621211050046

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية300.0050.00ثانوية بومدين للبنينادبيابراهيم هاني غالم مسلم1982621211053003

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط391.0065.17ثانوية بومدين للبنينادبيحسين عبد حواس مظلوم1992621211053012

كلية اآلداب/جامعة واسط387.0064.50ثانوية بومدين للبنينادبيعمر مجيد حمود عكار2002621211053024

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية315.0052.50ثانوية الجواهر االهلية للبنينادبيعلي حسين ناجي سلمان2012621213008006

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية327.0054.50اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينادبيحسن علي عبد علي سرحان2022621213010003

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية328.0054.67اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينادبيحقي سرحان جميل راضي2032621213010006

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية321.0053.50اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينادبيعلي سعد عالوي كاظم2042621213010021

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية308.0051.33اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينادبيمصطفى رحيم خليبص ظاهر2052621213010029

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينادبيناصر طاهر ناصر حسين2062621213010032

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيمهند جاسم نويع ثغاب2072621215002143

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار383.0063.83اعدادية الحي المسائية للبنينادبيزين العابدين حافظ صبيح علي2082621215003011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الحي المسائية للبنينادبيمصطفى حيدر هويدي بهلي2092621215003035

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط370.0061.67اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيعلي سالم شندوخ رمح2102621215004051

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبييوسف كامل محمود عطية2112621215004087

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية329.0054.83ثانوية الزبيدية المسائية للبنينادبياحمد علي كاظم ناصر2122621215006003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد387.0064.50ثانوية الزبيدية المسائية للبنينادبيسجاد ليث عزيز عمران2132621215006011

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية332.0055.33ثانوية الجواهري المسائية للبنينادبيمهتدى هيثم خليفه عباس2142621215008017

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية325.0054.17ثانوية النعمانية المسائية للبنينادبيجعفر محمد مشحوت مكي2152621215009002

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط378.0063.00ثانوية الرحمانية المختلطةادبيرافد فريح فرمان عبد هللا2162621217004003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان389.0064.83ثانوية الرحمانية المختلطةادبيرسول وسمي مصيحب دويريج2172621217004004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية الرحمانية المختلطةادبيلواء اركان حر شياع2182621217004008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان380.0063.33ثانوية الرحمانية المختلطةادبيمحمد صيهود سلمان محمد2192621217004009

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية312.0052.00ثانوية الفرسان المختلطةادبيسجاد حسن خليف عبد علي2202621217008011

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية347.0057.83ثانوية الفرسان المختلطةادبيمؤمل ناصر صبر صكب2212621217008022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية األعراف المختلطةادبيحسين الوليد خالد عبد الرضا2222621217009006

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية330.0055.00ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيمصطفى سالم كزار روش2232621217010013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية الموعظة المختلطةادبيصادق ظاهر حمزه تويح2242621217011006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة389.0064.83ثانوية الموعظة المختلطةادبيعبد هللا طه محل ازغير2252621217011007

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية الموعظة المختلطةادبيمحمد قاسم مزهر عرموط2262621217011012

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية325.0054.17ثانوية الموعظة المختلطةادبيمنتظر احمد تويح بجاي2272621217011016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية كصيبة المختلطةادبيحسين عدنان حسين عيسى2282621217019009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية377.0062.83ثانوية كصيبة المختلطةادبيحمزه فليح خضير نايف2292621217019012

17 من 5صفحة 
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية كصيبة المختلطةادبيسجاد خليل عيدان كواد2302621217019020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية377.0062.83ثانوية كصيبة المختلطةادبيشهيد جاسم خليف عبود2312621217019022

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية328.0054.67ثانوية القحطانية المختلطةادبيعبد الرحمن طالب هليل فرج2322621217020003

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبيمحمد ظافر حميد شرقي2332621217022005

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية316.0052.67ثانوية جصان للبناتادبيتبارك محي صغير رسن2342621222001004

كلية اآلداب/جامعة واسط386.0064.33ثانوية جصان للبناتادبيفاطمه محمد اسماعيل علي2352621222001025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية االنتصارات للبناتادبيبنين علي عبد الحكيم سلمان2362621222002008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية االنتصارات للبناتادبيحوراء عالوي ساجت نعيم2372621222002013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية االنتصارات للبناتادبيرنيا نجم مسلم غزاي2382621222002021

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل375.0062.50ثانوية االنتصارات للبناتادبينرجس عماد تومان زويد2392621222002061

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية333.0055.50ثانوية االنتصارات للبناتادبيهبة هادي عبيد شعالن2402621222002063

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية301.0050.17ثانوية البتول للبناتادبيرقيه قيس ورور كاظم2412621222005008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية البتول للبناتادبيصفا احمد حسين محسن2422621222005014

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيام البنين عادل خلف جعفر2432621222006001

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية310.0051.67ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيبنين علي حسين علوان2442621222006004

كلية اآلداب/جامعة ذي قار364.0060.67ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيزهراء عباس مطيع هادي2452621222006009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيمنار كريم هاشم علي بك2462621222006023

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية331.0055.17ثانوية الفاطمية للبناتادبيهبة سالم مناحي كرمد2472621222011053

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الفاضالت للبناتادبيزينب حسين شاكر عبد هللا2482621222012010

كلية اآلداب/جامعة واسط379.0063.17اعدادية الفاضالت للبناتادبيعذراء عامر حمدان مجهول2492621222012017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الفاضالت للبناتادبيفاطمه سعيد فالح حسون2502621222012021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460.0076.67اعدادية الكوثر للبناتادبيايه ماجد محمد عوسج2512621222013004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل383.0063.83اعدادية الكوثر للبناتادبيجنان خالد عبيس دبوس2522621222013013

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية337.0056.17اعدادية الكوثر للبناتادبيرقيه اكرم علي حسين2532621222013019

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية339.0056.50اعدادية الكوثر للبناتادبيزينب علي عباس عيد2542621222013032

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية الكوثر للبناتادبينضال جاسم فرهود مشهد2552621222013053

كلية اآلداب/جامعة واسط402.0067.00اعدادية الصفا للبناتادبيايه حسين علي يتيم2562621222015004

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50اعدادية الصفا للبناتادبيبركات مظلوم بصير علوان2572621222015005

كلية اآلداب/جامعة واسط373.0062.17اعدادية الصفا للبناتادبيحنين محمد كاظم حسين2582621222015009

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية331.0055.17اعدادية الصفا للبناتادبيفاطمه حسن نعمه عباس2592621222015024

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية302.0050.33اعدادية الغدير للبناتادبيآية محمد شيخة حسن2602621222016001

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية328.0054.67اعدادية الغدير للبناتادبيزهراء جمعه عودة خلف2612621222016038

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية الغدير للبناتادبيزهراء رائد خضير حسن2622621222016041

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الغدير للبناتادبيساره حيدر نوام سوادي2632621222016056

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمه عباس حمزه حسين2642621222016070

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الغدير للبناتادبينبأ عزيز ونيس لفته2652621222016076

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الغدير للبناتادبيهدى كاظم جواد عليوي2662621222016083

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط364.0060.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيتبارك جواد كاظم محمد2672621222018006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة395.0065.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء محسن جاسم جابر2682621222018012

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية341.0056.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينوال محمد كلف صيوان2692621222018028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية الحفرية للبناتادبياريج ابراهيم محمد لطيف2702621222020001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية335.0055.83اعدادية الحفرية للبناتادبيزهراء سعدون محسن نكوان2712621222020017

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية316.0052.67اعدادية الحفرية للبناتادبيندى جاسم محمد مهدي2722621222020045

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الحفرية للبناتادبيوفاء سلمان صادق حسين2732621222020053
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التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية327.0054.50اعدادية الزبيدية للبناتادبيعلياء سالم خليف عبود2742621222021019

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية312.0052.00اعدادية الموفقية للبناتادبيمريم فالح درع ترف2752621222022054

كلية اآلداب/جامعة واسط376.0062.67اعدادية الزهراء للبناتادبيام البنين هشام خليل كاظم2762621222026002

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط395.0065.83اعدادية الزهراء للبناتادبيأنفال غسان علي شمخي2772621222026003

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط394.0065.67اعدادية الزهراء للبناتادبيزمن عالوي جاسم عبد2782621222026010

كلية اآلداب/جامعة واسط381.0063.50ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيحنين جبار محيسن حماد2792621222029007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزهراء سامي ناصر عبد الكاظم2802621222029011

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية337.0056.17ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيكوثر جواد خلف سلمان2812621222029021

كلية اآلداب/جامعة واسط372.0062.00ثانوية التاميم للبناتادبيعبير حامد حسين جداح2822621222030025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية التاميم للبناتادبيميساء كاظم عبد علي سندال2832621222030030

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية333.0055.50ثانوية التاميم للبناتادبينبأ سوادي حسين عاتي2842621222030032

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الزاكيات للبناتادبيخديجه سمير علي محيسن2852621222032012

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية315.0052.50اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء كريم حسين كاظم2862621222032025

كلية اآلداب/جامعة واسط371.0061.83اعدادية الزاكيات للبناتادبيزينب محمد سعيد مرماص2872621222032031

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية المركزية للبناتادبيزهراء ياس عباس حسين2882621222034012

كلية اآلداب/جامعة واسط378.0063.00اعدادية االحرار للبناتادبيدينا عدنان صبر عبد الحسن2892621222035009

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية336.0056.00اعدادية االحرار للبناتادبيزهراء حاكم شعالن حزام2902621222035013

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية االحرار للبناتادبيفاطمه سعيد منعم خضر2912621222035025

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء370.0061.67اعدادية االحرار للبناتادبيفاطمه مهند كاظم حسين2922621222035028

كلية اآلداب/جامعة واسط392.0065.33اعدادية الحي للبناتادبيفاطمه الزهراء كاظم زغير علوان2932621222036015

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية331.0055.17اعدادية اليسر للبناتادبيهدى فاضل مهدي عبد2942621222038056

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية اليسر للبناتادبيهدير عادل عبد هللا يوسف2952621222038058

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية325.0054.17اعدادية الخوارزمي للبناتادبيابتهال محمد كريم محمد2962621222040001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط421.0070.17اعدادية الخوارزمي للبناتادبيامال محمد عبد حمدان2972621222040004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية الخوارزمي للبناتادبيعذراء عبد المجيد محمد معلى2982621222040032

كلية اآلداب/جامعة واسط385.0064.17اعدادية الخوارزمي للبناتادبيميالد محمد صياح سيد2992621222040039

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيفاطمه ثائر يوسف فيصل3002621222041013

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية312.0052.00ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيقسمة صيوان مدلول دعاج3012621222041016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية عطر الوالية للبناتادبيايه عدنان كاظم محمود3022621222045002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية النور للبناتادبيتبارك زيدان لفته حسن3032621222047010

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67اعدادية النور للبناتادبيتقى عبد الرضا لفته حسن3042621222047011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية432.0072.00ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيبنين محمد عبد هللا احمد3052621222051002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية367.0061.17ثانوية ام الكتاب للبناتادبيحنان حميد عطشان سرحان3062621222052001

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية313.0052.17ثانوية ام الكتاب للبناتادبيفاطمه حسن كاظم موحان3072621222052010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17ثانوية العفاف للبناتادبيزهراء قحطان دمن هربود3082621222053006

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية318.0053.00ثانوية العفاف للبناتادبيساره حسين كتاب رحيم3092621222053007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية العفاف للبناتادبينرجس هشام جيجان محمد3102621222053011

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية301.0050.17ثانوية شيخ سعد للبناتادبيزهراء ميثم كريم سلطان3112621222054004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيحنين رسن علي محمد3122621222056010

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيريام ثجيل غايب سعيد3132621222056016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط416.0069.33ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيريام عباس مخيلف كريم3142621222056017

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية329.0054.83ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيفاطمه فريح محسن صخي3152621222056035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية وحدة العراق للبناتادبيريام نشوان طه حسن3162621222057011

كلية اللغات/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية وحدة العراق للبناتادبيسجود نعمه علي حميد3172621222057015
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كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67ثانوية وحدة العراق للبناتادبيالره موفق حميد عالوي3182621222057025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية وحدة العراق للبناتادبيهدى فائز جاسم محمد3192621222057033

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيزهراء محسن عاجل دعيوش3202621222058032

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية367.0061.17اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيمروه وسام احمد عامر3212621222058054

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية308.0051.33اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيمريم صدام حسين سلمان3222621222058056

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية309.0051.50اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيمنى نعمه محمد عبيد3232621222058059

كلية اآلداب/جامعة واسط376.0062.67اعدادية الرحمة للبناتادبياية عبد العباس عبد هللا حسين3242621222059012

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية333.0055.50اعدادية الرحمة للبناتادبيختام محمد عريبي سالم3252621222059031

كلية اآلداب/جامعة واسط373.0062.17اعدادية الرحمة للبناتادبيزهراء حسين علي كريم3262621222059039

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية326.0054.33اعدادية الرحمة للبناتادبيزهراء طالب حسين ميدان3272621222059040

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية311.0051.83اعدادية الرحمة للبناتادبيزهراء عباس خضر رحم3282621222059042

كلية اآلداب/جامعة واسط378.0063.00اعدادية الرحمة للبناتادبيزهراء قاسم عبد الكاظم خشان3292621222059044

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية334.0055.67اعدادية الرحمة للبناتادبيزينب ناجي مجذاب حمزه3302621222059052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط414.0069.00اعدادية الرحمة للبناتادبيسبأ عبد الرزاق شكير علي3312621222059054

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية311.0051.83اعدادية الرحمة للبناتادبيغفران عبد علوان راضي3322621222059061

كلية اآلداب/جامعة واسط373.0062.17اعدادية الرحمة للبناتادبيفاطمه جاسم عبيس محمود3332621222059062

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الرحمة للبناتادبيوسيله مؤيد غازي حغاز3342621222059099

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيطيبه سلمان نعيمه عبد3352621222062018

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط374.0062.33ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيهبه جاسم شياع حسين3362621222062026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67ثانوية النخبة االهلية للبناتادبياسراء علي ذرب ابراهيم3372621224013001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية336.0056.00اعدادية الكوت المسائية للبناتادبيرباب خليل عبد الرضا هديو3382621226001015

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية338.0056.33اعدادية الكوت المسائية للبناتادبيزهراء حسن قاسم علي3392621226001019

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية الكوت المسائية للبناتادبيزهراء حميد ناصر خليفه3402621226001020

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية309.0051.50اعدادية الكوت المسائية للبناتادبيزينب رحيم جميل محمد3412621226001024

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية الكوت المسائية للبناتادبيمريم رداد موزان سباهي3422621226001041

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية318.0053.00ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبياسماء علي حسين عباس3432621226003003

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية326.0054.33ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبيام البنين مؤيد غانم ثامر3442621226003005

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية330.0055.00ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبيجنان ستار عبد هللا شهاب3452621226003009

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط369.0061.50ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبيزينب محمود محمد قادر3462621226003017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبيهدى صابر علي حسين3472621226003030

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية304.0050.67ثانوية األعراف المختلطةادبيزهراء علي عبيد شالكه3482621227009009

كلية اآلداب/جامعة واسط388.0064.67ثانوية األعراف المختلطةادبيفاطمه علي شابت ثجيل3492621227009017

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط385.0064.17ثانوية الفتوة المختلطةادبيحوراء حميد عبد عواد3502621227015003

كلية اآلداب/جامعة واسط392.0065.33ثانوية الفتوة المختلطةادبيرباب صدام علوان دويج3512621227015004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية337.0056.17ثانوية كصيبة المختلطةادبيمنى غني منكاش راشد3522621227019015

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط395.0065.83ثانوية المنى المختلطةادبيرقيه مجيد عليوي فزاع3532621227021002

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء569.0094.83اعدادية الكوت للبنيناحيائيأمير علي نصيف جاسم3542621411001002

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية376.0062.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين أحمد عبد الحميد رسن3552621411001036

كلية العلوم/جامعة واسط512.0085.33اعدادية الكوت للبنيناحيائيعالء ناجي عبد المحسن عبد3562621411001099

كلية الزراعة/جامعة واسط395.0065.83اعدادية الكوت للبنيناحيائيكرار حيدر عبد محسن3572621411001128

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد قاسم عواد عبد الساده3582621411001172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0073.83اعدادية الكوت للبنيناحيائيمصطفى حيدر جبر سمر3592621411001192

كلية العلوم/جامعة واسط523.0087.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيوليد خالد ناصر حسين3602621411001216

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط414.0069.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيياسر عماد الدين كاظم مطر3612621411001218

17 من 8صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 واسط

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط388.0064.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيياسر عمار هالل علي3622621411001219

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسن علي نوري هاشم3632621411002020

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية التحرير للبنيناحيائيعباس كريم جاسم طالل3642621411002050

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية التحرير للبنيناحيائيمؤتمن محمد حسن فاضل سلطان3652621411002097

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد جعفر عبد الوهاب محمود3662621411002107

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط448.0074.67اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد ضرغام محمد تقي مهدي3672621411002111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط411.0068.50اعدادية التحرير للبنيناحيائيمهدي حيدر كمر عبود3682621411002145

كلية الزراعة/جامعة واسط384.0064.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعباس لفته خضير دلي3692621411003120

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم443.0073.83اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي كريم عواد شوين3702621411003154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط420.0070.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد جاسم مسعود ماشي3712621411003195

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد سليم كيطان دهش3722621411003210

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية الكرامة للبنيناحيائيحسين سالم عبد الكاظم عجرش3732621411004023

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعلي ماجد حميد راهي3742621411004075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط441.0073.50اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم أبو النص3752621411004093

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط440.0073.33اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمصطفى محبس خلف هادي3762621411004113

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل486.0081.00اعدادية الكرامة للبنيناحيائييوسف محمد عريبي سلمان3772621411004134

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز569.0094.83اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسين ترف ساجت عكيلي3782621411005027

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي ضياء غنتاب مال هللا3792621411005086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط430.0071.67اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحسن شهيد جسام عبد هللا3802621411005113

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد االمين كاظم محمد جابر3812621411005115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيمصدق احمد حسن حميد3822621411005145

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية العزة للبنيناحيائيحسين نعيم نصيف جاسم3832621411007036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد جابر مراد بدر3842621411007108

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية العزة للبنيناحيائيمنتظر حسن سلمان كاظم3852621411007133

كلية العلوم/جامعة واسط523.0087.17اعدادية العزة للبنيناحيائيواثق احمد حسن حطحوط3862621411007144

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83اعدادية النعيم للبنيناحيائيماجد بشار لفته شدود3872621411008030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط395.0065.83اعدادية النعيم للبنيناحيائيمحسن بشار عبدالحسن محمد3882621411008031

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية462.0077.00اعدادية النعمانية للبنيناحيائياحمد علي راضي محمد3892621411009007

كلية التمريض/جامعة بغداد584.0097.33اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسين احمد هادي جبر3902621411009035

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية387.0064.50اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحيدر علي مالح عناد3912621411009060

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية النعمانية للبنيناحيائيسجاد حميد شاتي فرحان3922621411009076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية النعمانية للبنيناحيائيسجاد عماد عبد ثاني3932621411009079

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيسيف علي كريم كاظم حسن3942621411010081

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الزبيدية للبنيناحيائياحمد رحمن شمران زغير3952621411011007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحيدر محمد جاسم محمد3962621411011059

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعادل سالم عيدان عطروز3972621411011095

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعبد هللا عدنان سنان كاظم3982621411011110

كلية العلوم/جامعة القادسية487.0081.17اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي حسين جمر حمزه3992621411011128

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيفاضل هادي سالم محمد4002621411011144

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمرتضى رحمن عبد ردام4012621411011196

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية319.0053.17اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمصطفى محمد حمود عزاوي4022621411011211

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية الصويرة للبنيناحيائياحمد علي فرحان حسين حمزه4032621411012011

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية495.0082.50اعدادية الصويرة للبنيناحيائيالحسن عمار سامي خلف4042621411012019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسن سلمان عبد الحسين خضير4052621411012031

17 من 9صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 واسط

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية الصويرة للبنيناحيائيصادق جعفر فرحان حمد4062621411012076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد هللا محمد حمزه عبد4072621411012096

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعمر ناهض محمد نجم4082621411012123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمرتضى شريف جمعه كاطع4092621411012164

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الصويرة للبنيناحيائيهيثم صالح هادي كطافه4102621411012186

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسن زهير عبد الصمد عبد الرسول4112621411014032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسين حميد عبيد ناصر4122621411014044

كلية الزراعة/جامعة واسط362.0060.33اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعبد عادل عبد منجل4132621411014109

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمحمد يوسف عبد هللا زناد4142621411014164

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمهدي فاضل عباس حميد4152621411014186

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسن رحيم حسن كناص4162621411016021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين عادل هاشم رحمان4172621411016034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية االبرار للبنيناحيائيحيدر حسين جابر خريبط4182621411016045

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية469.0078.17اعدادية االبرار للبنيناحيائيحيدر سعد شتام نصيف4192621411016047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية االبرار للبنيناحيائيسجاد محمد عباس لفته4202621411016060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي عنبر فرحان حمود4212621411016088

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحسن يونس حسن نصيف4222621411016104

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد نصير فاضل ضفير4232621411016117

كلية الزراعة/جامعة واسط369.0061.50اعدادية االحرار للبنيناحيائيعباس شاكر حامد جسام4242621411018036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية االحرار للبنيناحيائيعلي حسين موحان جلوب4252621411018050

كلية االعالم/جامعة ذي قار379.0063.17اعدادية االحرار للبنيناحيائيمحسن حسن كاظم صكر4262621411018063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية االحرار للبنيناحيائيمنتظر رحمن هويدي زاجي4272621411018082

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط464.0077.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمرتضى حميد شاكر هاشم4282621411019066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية دجلة للبنيناحيائيمحمد المصطفى حميد انعيم منذور4292621411020075

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى307.0051.17اعدادية دجلة للبنيناحيائيمحمد عودة خليف عكل4302621411020086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط419.0069.83اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحسين صالح هادي كطاف4312621411022036

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي حبيب محيسن حسوني4322621411022106

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمحمد حسان جبر عفريت4332621411022166

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط457.0076.17اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيرضا لفته سهر عبيد4342621411023047

كلية التربية/جامعة سامراء470.0078.33اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيصفاء ناصر كرم شالل4352621411023060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط478.0079.67اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيعلي حسين صدام سعدون4362621411023082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيفالح سالم عاصي حسان4372621411024026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية طه االمين للبنيناحيائيرياض ناصر عاصي حسن4382621411026028

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسن عباس عبد الحسن خلف4392621411027032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط529.0088.17اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسن علي عبد الحسين كيطان4402621411027033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسنين فالح علي عبيد4412621411027039

كلية العلوم/جامعة واسط550.0091.67اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي عيسى عبيد ساجت4422621411027111

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيفرهود رزاق حسين فرهود4432621411027123

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0068.33اعدادية الحسين للبنيناحيائيحسين نوري جبار عباس4442621411028049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية الحسين للبنيناحيائيرسول غانم شنون محسن4452621411028056

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الحسين للبنيناحيائيعباس رحم كاظم عليوي4462621411028071

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية الحسين للبنيناحيائيماجد حميد نجم مطر4472621411028114

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط520.0086.67اعدادية الحسين للبنيناحيائيياسين جاسم رحمه عجه4482621411028162

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية477.0079.50اعدادية الميمون للبنيناحيائيحسين صالح مكي محسن4492621411033035

كلية الزراعة/جامعة واسط363.0060.50اعدادية الميمون للبنيناحيائيسجاد عباس عبد الحسين محمد4502621411033053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية الميمون للبنيناحيائيشيبة الحمد مالك جاسم عزيز4512621411033060

كلية اآلداب/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية الميمون للبنيناحيائيعبد هللا كامل خليفة جبر4522621411033075

17 من 10صفحة 
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد الباقر فاضل عجيل عبود4532621411033127

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية الميمون للبنيناحيائيمصطفى عدي علي حسين4542621411033162

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية الميمون للبنيناحيائيمصطفى هاشم هالل عيدان4552621411033170

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية الميمون للبنيناحيائيمهنا مناحي موسى لهمود4562621411033179

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية الدبوني للبنيناحيائيعلي افكار مهدي عاصي4572621411034018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية الدبوني للبنيناحيائيمحمد داود سلمان كامل4582621411034026

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط468.0078.00اعدادية الكسائي للبنيناحيائيحسين تايه خليف مظلوم4592621411037011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0086.00اعدادية الكسائي للبنيناحيائيعباس محمد عبود مطر4602621411037020

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0095.00اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمجتبى يحيى فارس عجه4612621411038065

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمحمد مهدي علي نعمان مصطاف4622621411038076

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية558.0093.00اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمصطفى حبيب جاسم عبد الكاظم4632621411038080

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل441.4473.57ثاتوية المتميزيناحيائيعبد هللا صالح كريم كاظم4642621411040017

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط377.0062.83اعدادية القطيف للبنيناحيائيطه اديب عبود صلبوخ4652621411041012

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية507.0084.50اعدادية القطيف للبنيناحيائيعلي حميد سامي سالم4662621411041023

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية القطيف للبنيناحيائيكرار علي جبار حسن4672621411041030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة390.0065.00للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيجاسم محمد سعد شاهر4682621411043012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيحيدر عزيز يوسف هدهود4692621411043038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيعباس رائد سكر جبر4702621411043054

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية المزاك للبنيناحيائيموسى حبيب موسى بعين4712621411044048

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى302.0050.33ثانوية الصباح للبنيناحيائياحمد اسماعيل ابراهيم عبد عون4722621411045001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0074.33ثانوية الشجعان للبنيناحيائيزين العابدين موفق عزيز حمزه4732621411046010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيحسين حسن عالوي يوسف4742621411054017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيسجاد جمعه ياس خضير4752621411054024

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيمؤمل ناهض مخيف شباط4762621411054047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيمرتضى صادق رزوقي صبي4772621411054055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائياحمد رعد مقطاع عليوي4782621413001004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمؤمل صالح الزم شمخي4792621413001055

كلية العلوم/جامعة واسط531.0088.50ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد ياسر عبد حسن4802621413001079

كلية العلوم/جامعة واسط517.0086.17ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمرتضى حسن حمد بريج4812621413001081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط398.0066.33ثانوية القسام االهلية للبنيناحيائياحمد عبد محمد عبد4822621413002001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى304.0050.67ثانوية الكوت االهلية للبنيناحيائيعلي رشيد صكبان عبد4832621413003010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط397.0066.17اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائييوسف عبد الرزاق شهيد صبر4842621413004082

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية405.0067.50اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيحيدر فاضل عباس عبود4852621413005011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيسجاد فليح خيون كاظم4862621413006014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمحمد حامد علي عاصي4872621413006023

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيحسين ماجد مظلوم شهيب4882621413010026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي كريم معين حسين4892621413010059

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد محسن خضير سحور4902621413010074

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائيياسر ستار رحيم سفاح4912621413011029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيعلي صالح ابراهيم صباح4922621415003073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط423.0070.50اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيمصطفى عباس مشيط فلك4932621415003123

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيعبد هللا باسم معطي كريم4942621415004029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيمحمد مرزه غالي عوده4952621415004057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيمشتاق عامر طالب معادي4962621415004063

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائييقين ثائر ضاري حسن4972621415004069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنيناحيائياحمد لطيف هالل راضي4982621415005003

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0092.33ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيمرتجى احمد عويد مويلح4992621415009030
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط472.0078.67اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيأمير هاشم محمد ديكان5002621415010006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيباقر راضي خماط جوده5012621415010023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط429.0071.50اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيسيف الحسين سنان عبد الرحيم حبش5022621415010088

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعباس خضير زيدان ضميد5032621415010106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط415.0069.17اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحمد جبار منصور عطيه5042621415010190

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحمد صعصع ناصر حنتوش5052621415010197

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية585.6097.60اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيامير حسين محمد علي عبد الرضا5062621415010249

كلية االعالم/جامعة ذي قار363.0060.50ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيعلي ناصر حسين شبوط5072621417003032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيعمار راضي وثيج ناصر5082621417003034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيحميد زيدان مطرود كشمر5092621417006024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيعلي منعثر منذور عبيد5102621417006054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيقاسم عبد الحسين حرين رويهي5112621417006057

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0075.00ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيعبد االمير ساجد هادي محي5122621417008009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط393.0065.50ثانوية جصان للبناتاحيائيزهراء حامد جبار دعدوش5132621422001016

كلية علوم البحار/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيبتول جاسم عجيل عيال5142621422004017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط400.0066.67اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيعذراء سعيد مشلوش دوين5152621422004092

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمه عزيز لفته حمد5162621422004109

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائيزهراء صمود ابراهيم حمزه5172621422006011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية تبارك للبناتاحيائيموجة منذر كريم جاسم5182621422007035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط399.0066.50اعدادية المودة للبناتاحيائيدالل نصيف جاسم مري5192621422008038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية المودة للبناتاحيائيرباب كريم يونس خفي5202621422008042

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية المودة للبناتاحيائيزينب حاكم عبد هللا محيسن5212621422008073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى302.0050.33اعدادية المودة للبناتاحيائيمريم عدنان كاظم شنيار5222621422008115

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيهديه جواد كاظم عبد الحسين5232621422009061

كلية العلوم/جامعة واسط526.0087.67ثانوية الفاطمية للبناتاحيائييقين حبيب ناهي راضي5242621422011096

كلية الزراعة/جامعة واسط364.0060.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبراء مهدي بندر سدخان5252621422012008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيغدير بدر كاظم عجاج5262621422012048

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط377.0062.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسجى ميثم فريد راضي5272621422013065

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائينبا طه صالح حسين5282621422013112

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيام البنين احمد راشد محمد5292621422014003

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء415.0069.17اعدادية الصفا للبناتاحيائيايه عطا عباس راضي5302621422015013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط451.0075.17اعدادية الصفا للبناتاحيائيختام كريم جار هللا عواد5312621422015032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية الصفا للبناتاحيائيزهراء حليم حسن خليف5322621422015042

كلية الزراعة/جامعة واسط376.0062.67اعدادية الصفا للبناتاحيائيزهراء عدنان محمود رؤوف5332621422015047

كلية العلوم/جامعة بابل502.0083.67اعدادية الصفا للبناتاحيائيزهراء علي كاظم حسن5342621422015048

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الغدير للبناتاحيائياالء غانم عيسى عليوي5352621422016018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط475.0079.17اعدادية الغدير للبناتاحيائيبيان اياد عبد الكاظم محمد5362621422016044

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية الغدير للبناتاحيائيبيان حسن علي عبد الرضا5372621422016045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمه خلف محمد هالل5382621422016180

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية الغدير للبناتاحيائييقين ياسين حسين خضير5392621422016264

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء رافع صبري فياض5402621422017069

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية النعمانية للبناتاحيائيطيبه جميل طارق جميل5412621422017122

كلية الزراعة/جامعة واسط364.0060.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء جميل سلمان مظلوم5422621422018068

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين فرحان خليف5432621422018090

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء كريم عطا ساهي5442621422019043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء محمد خير هللا كاطع5452621422019045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد هللا فاضل5462621422019063
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه علي فرج شاطي5472621422019065

كلية الزراعة/جامعة واسط381.0063.50اعدادية الهدى للبناتاحيائينور الحسين حسين ابراهيم عايس5482621422019076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية الحفرية للبناتاحيائيحوراء كريم جميل فلحي5492621422020019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية الحفرية للبناتاحيائيحياة فاضل حريز فندي5502621422020020

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيزهراء احمد عبيد شنان5512621422021022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيزينب عمار ناجح حمزه5522621422021030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الموفقية للبناتاحيائيدموع كاظم جابر غافل5532621422022036

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية فضة للبناتاحيائيزهراء محمد علي بندر5542621422024020

كلية الزراعة/جامعة واسط375.0062.50ثانوية فضة للبناتاحيائيسناء علي طهيوش محيبس5552621422024029

كلية طب االسنان/جامعة واسط593.0098.83اعدادية الكوت للبناتاحيائيبراء كرار فالح محمود5562621422025019

كلية الزراعة/جامعة واسط361.0060.17اعدادية الكوت للبناتاحيائيحوراء زياد رمضان عبد النور5572621422025038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء كريم خضير عيدان5582621422025080

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب رحيم ابراهيم كاظم5592621422025092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط419.0069.83اعدادية الكوت للبناتاحيائينور سالم كامل مهنه5602621422025173

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين جابر كاظم حسين5612621422026029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط469.0078.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجى نجاح مهدي ياسين5622621422026098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط408.0068.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسيرار محمد علي محسن علي5632621422026101

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه مكي رزاق عذيب5642621422026127

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور الهدى شناوة خيون خضر5652621422026157

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية العزة للبناتاحيائيغفران حامد صبيح حالوب5662621422028069

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية332.0055.33ثانوية العزة للبناتاحيائيمنى كاظم صياح بريش5672621422028082

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية العزة للبناتاحيائينور الهدى قاسم حسين نفيل5682621422028088

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزينب حميد رميح يحيى5692621422029030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيأمنه جواد عيسى كمر5702621422031003

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية310.0051.67اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد علي مطير5712621422031017

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب هادي رحمه رسن5722621422031082

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائينبأ علي فاضل عبد هللا5732621422031123

كلية القانون/جامعة واسط492.0082.00اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيبنين مأمون عجيل مطلك5742621422032013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزينب احمد عبد الكاظم كاطع5752621422032042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الزاكيات للبناتاحيائينور ثامر جبير جراد5762621422032082

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيهدى شاكر عاصي لفته5772621422032089

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0064.00اعدادية القدس للبناتاحيائياثمار ثامر منعم عبد الرضا5782621422033006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية القدس للبناتاحيائيدعاء محمد كريم كاظم5792621422033051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب جاسم عناد حمودي5802621422033092

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط514.0085.67اعدادية القدس للبناتاحيائيساره منعم عجمي عواد5812621422033108

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية القدس للبناتاحيائيسرور سلوم عبد الكاظم صالح5822621422033113

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه عبد ناصر حسين5832621422033142

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية القدس للبناتاحيائيكفاء سلمان عبد زيد خليف5842621422033154

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00اعدادية القدس للبناتاحيائيوفاء فالح عبد الكاظم لفته5852621422033195

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط445.0074.17اعدادية االحرار للبناتاحيائيجمان جبار سلمان محمد5862621422035027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط420.0070.00اعدادية االحرار للبناتاحيائيزهراء احمد عكاب حميد5872621422035040

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية االحرار للبناتاحيائيزهراء فاضل عباس عنبر5882621422035052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية االحرار للبناتاحيائيزينب جميل عباس حمود5892621422035059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء حيدر انوير شون5902621422036059

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية الحي للبناتاحيائيفاطمه شريف فرحان عذيب5912621422036111

كلية الصيدلة/جامعة النهرين592.0098.67اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيجمانه طارق حامد عطيه5922621422037024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائينور علي خلف حسين5932621422037101
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية اليسر للبناتاحيائيامال بدر فرحان زيد5942621422038007

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية359.0059.83اعدادية اليسر للبناتاحيائيزينب جعفر محسن فليح5952621422038076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط410.0068.33اعدادية اليسر للبناتاحيائيزينب حميد عباس محمد5962621422038078

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية اليسر للبناتاحيائينور خالد عبد الحسن كاظم5972621422038151

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية349.0058.17اعدادية اليسر للبناتاحيائينور كامل كليش خليف5982621422038154

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى530.0088.33اعدادية العزيزية للبناتاحيائيميقات بهاء ثامر صبر5992621422039056

كلية التربية/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيانعام علي حافظ جياد6002621422040017

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيحوراء عبد الرزاق ناصر سلومي6012621422040037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيرقية حسين علوان معيوف6022621422040044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيشهد سعد حميد شنوار6032621422040077

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيايمان حسين ظاهر حبيب6042621422041003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط449.0074.83اعداديةالمناهل للبناتاحيائيمنار عدنان حسين عليوي6052621422043102

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية بلقيس للبناتاحيائيأيات زياد خليف ساجت6062621422044002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء علي بحر كريم6072621422044029

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية318.0053.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيغدير شهيد غريب يعكوب6082621422044046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزهره هاني مسعود خسرو6092621422045025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيفاطمة حسن كريم مليش6102621422045041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط415.0069.17ثانوية سمية للبناتاحيائياسراء منصور غانم حبش6112621422046005

كلية الزراعة/جامعة واسط361.0060.17ثانوية سمية للبناتاحيائيزينب عبد الحسين ناجي كاطع6122621422046036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر429.0071.50ثانوية سمية للبناتاحيائيزينب وسام هاشم حريبي6132621422046039

كلية الزراعة/جامعة واسط362.0060.33اعدادية النور للبناتاحيائياالء فائق عصواد صويحي6142621422047007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية النور للبناتاحيائيزينب علي فرحان عوده6152621422047056

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية المجدات للبناتاحيائيتبارك هادي عبد بادي6162621422049019

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33ثانوية المجدات للبناتاحيائيغدير مجيد وادي حمود6172621422049066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0065.17ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيايمان محسن صيوان غياض6182621422054002

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيليلى جبار خضير عباس6192621422054032

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيدعاء عدي ناجح حمزه6202621422058018

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى301.0050.17اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيمريم عامر علوان ناصر6212621422058059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزينب كاظم جبر تمن6222621422063012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيعذراء كريم معن خلف6232621422063019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط454.0075.67ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيام البنين أحمد حسين نعيم6242621424002016

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب حسن عزيز شون6252621424002086

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية323.0053.83ثانوية الكوت االهلية للبناتاحيائيفاطمه عمار ابراهيم رديف6262621424003009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0069.50ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيبنين عماد كاظم خليف6272621424004033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمريم عباس علي مجباس6282621424004124

كلية الزراعة/جامعة واسط388.0064.67ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمريم عقيل عبد الحسن عامر6292621424004125

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية428.0071.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتبارك كريم جبر عاجل6302621424007048

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل472.0078.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرقيه وسام شهيد مهدي6312621424007080

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر409.0068.17ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيجنات زهير عسكر خضير6322621424008009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيرقية خيون عبد الحسن علي6332621424008016

كلية العلوم/جامعة واسط546.0091.00ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيفرح عالء الدين حسن حميدي6342621424008030

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيزينب ناطق بادي محي6352621424010037

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيام البنين حيدر محيبس حسن6362621424011007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط455.0075.83ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزهراء مالك مخيلف عذاب6372621424011023

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد524.0087.33ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد القادر عبد هللا حمود6382621424011036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية512.0085.33اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائياالء احمد حمدلي زهير6392621424012018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط457.0076.17اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب حسين نعيمه مطشر6402621424012103

17 من 14صفحة 
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيسبأ فرحان حسين حمزه6412621424012126

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط377.0062.83اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيطيبه سالم خميس جاعد6422621424012151

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيمريم صباح هادي سلمان6432621424012187

كلية العلوم/جامعة النهرين509.0084.83اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيوالء محسن جواد كاظم6442621424012212

كلية الزراعة/جامعة واسط380.0063.33ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيرسل محسن حديد محمد6452621424015051

كلية الزراعة/جامعة واسط389.0064.83ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزهراء علي جبار غريب6462621424015070

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيبراء عبد الرحيم ماجود شديد6472621426001027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيبركات عبد الحسن لطيف سنوح6482621426001029

كلية الزراعة/جامعة واسط373.0062.17اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيدنيا نعيم جاسم صعيجر6492621426001051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيطيبه محمد حسين محمد6502621426001105

كلية الزراعة/جامعة واسط367.0061.17اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيميالد حازم محمد يوسف6512621426001131

كلية الزراعة/جامعة واسط363.0060.50اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائينور سالم عباس حسوني6522621426001140

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية581.0096.83اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيايات عبد علي مهدي صخي6532621426001158

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيامنه مهدي محمد عبيد6542621426002003

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية336.0056.00ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيتبارك غازي كريم عبد6552621427010010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيبنين محمد تومان جوالن6562621427019003

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء379.0063.17اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمحمد احمد شهاب حمد6572621511002045

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمحمد انيس احمد عبد6582621511002047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية342.0057.00اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمحمد جواد علي خضر6592621511002048

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية344.0057.33اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيذوالفقار حسن جابر محمد6602621511003016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط398.0066.33اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيمؤمل اياد عباس لطيف6612621511003036

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيمرتضى كريم عبد علي فرحان6622621511003047

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل398.0066.33اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيجعفر عباس رحيمه فضيل6632621511004004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية397.0066.17اعدادية المثنى للبنينتطبيقيجعفر محمد بداي جابر6642621511005009

كلية القانون/جامعة واسط427.0071.17اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين خالد مطشر حميد6652621511005020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط398.0066.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيذو الفقار حسين عباس سويل6662621511005032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسيف الدين حيدر جميل محسن6672621511005039

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية344.0057.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد االله شاكر رحيم عبيد6682621511005046

كلية العلوم/جامعة ديالى382.0063.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد هللا ثويني غشيم علي6692621511005047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى مجيد حميد ثويني6702621511005100

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية333.0055.50اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمنتظر نجيب فلفل عبيد6712621511005106

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقييعسوب الدين محسن علي موسى6722621511005113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط383.0063.83اعدادية العزة للبنينتطبيقيحسن فالح جاسم دوازة6732621511007009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط390.0065.00اعدادية العزة للبنينتطبيقيمحمد ضياء عبادي صكب6742621511007049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط410.0068.33اعدادية النعيم للبنينتطبيقيأحمد محمد خيار زعالن6752621511008001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيعبدالمهيمن رعد الزم عبد عون6762621511009026

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط483.0080.50اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيمحمد الباقر حسين عبدالزهرة محمد6772621511009039

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيكرار احمد عويد طعيمه6782621511010047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية384.0064.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيمنتظر محمد عبد الرضا يبر6792621511010069

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية347.0057.83اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيحسين رزاق هاشم حسن6802621511011005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيزيد حسين عبود فرج6812621511011013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية338.0056.33اعدادية الصويرة للبنينتطبيقياحمد رضا فياض محمد6822621511012001

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية334.0055.67اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيحيدر عالوي عبد العباس عليوي6832621511012008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط378.0063.00اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيعبد الرحمن حيدر عبد المحسن علي6842621511012013

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيعبد هللا احمد خليف جاسم6852621511012014

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط523.0087.17اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيرسول حميد خلف هللا مخيف6862621511014021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيعلي رائد خميس عبد هللا6872621511014044

17 من 15صفحة 
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية435.0072.50اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيمؤمل خليفة محسن عبدالسادة6882621511014058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيهمام عبداالمير عليوي عويز6892621511014087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط417.0069.50اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيحمزه داود كاطع نوري6902621511017033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل440.0073.33اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيعالء جلوب ذياب شبيب6912621511017066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيمؤمل حميد ابراهيم طارش6922621511017089

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية343.0057.17اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيمحمد نعمه صالح حمود6932621511017100

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل408.0068.00اعدادية االحرار للبنينتطبيقيأحمد عالء عباس محسن6942621511018001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية المصطفى للبنينتطبيقياحمد صادق غالم عبد6952621511019004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي عثمان سلمان ثويني6962621511019039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد الجواد رضا عبد العظيم هاشم6972621511019054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط413.0068.83اعدادية دجلة للبنينتطبيقيحسن هادي كريم راضي6982621511020013

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية363.0060.50اعدادية دجلة للبنينتطبيقيمرتضى باسم مجيد عبد هللا6992621511020043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية344.0057.33اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيحسن علي كامل محيسن7002621511023017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيسجاد علي حسن سدخان7012621511023041

كلية العلوم/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيعباس راضي عكار جوده7022621511023051

كلية العلوم/جامعة القادسية408.0068.00اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيعلي جاسم مكسر موسى7032621511023073

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء429.0071.50اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيعلي هادي عبد عون شبيب7042621511023075

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار390.0065.00اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيقاسم محمد ذياب حامد7052621511023078

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيموسى الكاظم علي بادي نايف7062621511023099

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيمحمد مهدي هاشم حسن7072621511027039

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية الحسين للبنينتطبيقيعبد هللا نجم عبد سلمان7082621511028030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط434.0072.33اعدادية دعبل الخزاعي للبنينتطبيقيكاظم ضياء مهنا ناصر7092621511032019

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية الميمون للبنينتطبيقيحسين صباح شاتي غضيب7102621511033010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية الميمون للبنينتطبيقيحمزة عدنان كاظم محمد7112621511033013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية350.0058.33اعدادية الميمون للبنينتطبيقيغيث بركات محمد محمود7122621511033040

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية الميمون للبنينتطبيقيمحمد مظفر عبد الستار حسن7132621511033047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط383.0063.83اعدادية الميمون للبنينتطبيقيمصطفى قحطان عدنان محيسن7142621511033054

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية381.0063.50اعدادية جصان للبنينتطبيقيحيدر محمد نافع حسين7152621511036010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية341.0056.83اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيأسامة عبدالخالق جاسم سيد7162621511038001

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33ثانوية الكوت االهلية للبنينتطبيقيمرتضى فراس شريف جاسم7172621513003009

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية442.0073.67ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيوليد عبد لرزاق مدير اليج7182621513006011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط378.0063.00اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيمصطفى رشيد عكار زميط7192621515003071

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية336.0056.00اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيمهند سعيد تركي كاظم7202621515003074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية الصويرة المسائية للبنينتطبيقيضرار قاسم هالل يعكوب7212621515004017

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقياسامة شمخي جابر مناحي7222621515010017

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط369.0061.50اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيعلي محسن حويل محمد7232621515010091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط376.0062.67اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيعيسى محمد محسن كاظم7242621515010097

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية الدجيلة المختلطةتطبيقياحمد مهدي شنار محيسن7252621517003002

كلية العلوم/جامعة واسط451.0075.17اعدادية الغدير للبناتتطبيقيزينب علي ابراهيم عبيد7262621522016035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيتبارك رياض جادر كاظم7272621522018001

كلية العلوم/جامعة واسط452.0075.33اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيايالف عدنان رحيم عبد الساده7282621522026006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط404.0067.33اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيحنين غالب فرحان هنون7292621522026018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيحوراء امين محمود حبيب7302621522026020

كلية اآلداب/جامعة واسط392.0065.33اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزينب هشام جاسم حسن7312621522026040

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيشهد جار هللا زغير عبيد7322621522026046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط381.0063.50اعدادية الزهراء للبناتتطبيقينورهان ستار شرهان سلمان7332621522026066

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار374.0062.33اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيهبه هللا محمد يعكوب يوسف7342621522026068

17 من 16صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 واسط

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية348.0058.00اعدادية اليسر للبناتتطبيقيفاطمه زياد لهمود فزع7352621522038021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط410.0068.33اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيتبارك شهيد عبد صحن7362621522040003

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيشهد هاشم علي سعدون7372621522040017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية363.0060.50اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيكوثر حسن علي عباس7382621522040019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية341.0056.83اعداديةالمناهل للبناتتطبيقياسماء شمخي جابر كاظم7392621522043001

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية مصباح الهدى للبناتتطبيقيسارة مجيد مظلوم خضير7402621522058005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية مصباح الهدى للبناتتطبيقيورود خليل ابراهيم محمد7412621522058009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط390.0065.00اعدادية الكوت المسائية للبناتتطبيقيآديان عبد الساده امصاول عنبر7422621526001001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية الكوت المسائية للبناتتطبيقيحوراء حيدر جعفر موسى7432621526001008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية الكوت المسائية للبناتتطبيقيرؤى مهدي حميد كاظم7442621526001012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الكوت المسائية للبناتتطبيقيساجدين غازي عبد شمخي7452621526001034

17 من 17صفحة 


