
للوافدين المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم

2017/2016 الدراسية للسنة

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

طب األسنان/جامعة بغداد697علمياالء ليث مرتضى1141612888002

طب األسنان/جامعة بغداد694علمينادية ناجح غياثوند2261612888001

طب األسنان/جامعة بغداد689علميحسن حيدر حسن الرماحي3121611888002

طب األسنان/جامعة بغداد686علميسجاء موسى غياثوند4261612888002

الصيدلة/جامعة بغداد679علمينعمه احمد ابو رغيف5131611888006

النفط/الهندسة/جامعة بغداد672علميمحمد هادي حميد عبيد6261611888002

الهندسة/جامعة بغداد666علميسجاد أحمد مرتضى7101611888001

الهندسة/جامعة بغداد663علميبارق عباس جاسم8241611888001

الهندسة/جامعة بغداد658علميمصطفى سالم عبد العزيز9111611888011

الهندسة/جامعة بغداد653علميهبة محمد عبد10111612888006

العلوم/جامعة بغداد649علميرانية محمد نصيف حسام11111612888009

العلوم/جامعة بغداد571علميسارة حقي اسماعيل ال ربيع12131612888005

العلوم/جامعة بغداد566علمينبأ قاسم طالب13131612888003

العلوم/جامعة بغداد543علمينسمة حارث عبد االمير14111612888004

العلوم/جامعة بغداد541علمييثرب باسم جمعه المحسن15101612888008

العلوم للبنات/جامعة بغداد563علميافراح عبد الرضا عبد علي16111612888008

القانون/جامعة بغداد614ادبيسلر موفق كاظم17111622888002

العلوم السياسية/جامعة بغداد568ادبيتبارك ياسين خضير المشهداني18101622888001

العلوم السياسية/جامعة بغداد550ادبيرسل هالل جواد الجنابي19101622888003

اللغات/جامعة بغداد563علميعقيل عبد الرضا عبد علي20111611888018

اللغات/جامعة بغداد486ادبيالزبير محمد جمعه علوان21101621888001

اللغات/جامعة بغداد477ادبيفاطمة راضي شنيشل العلياوي22141622888002

اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد561علميسجاد نبيل داود23101611888009

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة /جامعة بغداد545علميطيبة احمد شايع24131612888006

رياض االطفال/التربية للبنات /جامعة بغداد477ادبيمفاز ضاحي محمد الدليمي25101622888002

التربية للبنات/جامعة بغداد517علميزينب عبدالستار جابري26221612888001

التربية للبنات/جامعة بغداد558ادبيسهاد عباس فاضل27111622888003

التربية للبنات/جامعة بغداد496ادبياالء حميد عبيد الظاهر28111622888001

اآلداب/جامعة بغداد504علميزينب حسين عبد العزيز29141612888005

الفنون الجميلة/جامعة بغداد498علمياسامة ليث داود30131611888008

الفنون الجميلة/جامعة بغداد476علميبسام ليث داود31131611888007

الهندسة/الجامعة المستنصرية659علميام البنين محمد الياس32141612888008

الهندسة/الجامعة المستنصرية650علمياسامة محمود عيسى33101611888002

الهندسة/الجامعة المستنصرية599علميمينا شاكر محمود الكبيسي34101612888003

الطب/الجامعة المستنصرية690علمياسماء احمد اكرم السلمان35131612888007

الطب/الجامعة المستنصرية689علميفاطمه ثامر احمد36101612888005

الصيدلة/جامعة البصرة678علميفاطمة الزهراء نزار عدنان الحكيم37161612888001

الهندسة/جامعة البصرة663علمياحمد دريد عبد مسلم38251611888004

الهندسة/جامعة البصرة646علميحوراء علي نوري39281612888001

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة531علميزهراء علي غاوي بني اسد40161612888006

العلوم/جامعة البصرة602علميفاطمة عبد هللا عبد الوهاب الجعفر41161612888005

العلوم/جامعة البصرة535علميهاجر غسان محمد42161612888002

القانون/جامعة البصرة534ادبيعبد هللا محمد عبد الودود43161621888003

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة538ادبيعبدهللا ضياء عبد الزهرة الخليفاوي44161621888001

التربية  للبنات/جامعة البصرة511علميزهراء خالد عبد هللا ابراهيم45161612888004

طب األسنان/جامعة الموصل675علميمصطفى وليد امين محمود46141611888003

الهندسة/جامعة الموصل614علميهالة ضياء محمود محمود47201612888001

تكنلوجيا النفط/هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية675علميضياء محمد حسين عبد الرسول48131611888003
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هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنولوجية658علميسارة وليد لطيف الخزرجي49111612888005

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية637علميحيدر علي مهدي50131611888001

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية630علميمحمد خريسان خالص عبد الوهاب51101611888005

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية643علميسما ميثم رفعت52141612888004

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية604علميسماح سمير احمد القره غولي53111612888007

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية574علميطارق محمد طارق54131611888009

طب االسنان/جامعة الكوفة689علميبسمة ماجد محمد حسن55111612888001

طب االسنان/جامعة الكوفة685علميمحمد عبد الوهاب ابراهيم الطبطبائي56251611888002

العلوم/جامعة الكوفة569علميياسر محمد حسين سعيد فخر الدين57251611888003

العلوم/جامعة الكوفة543علميعمار ياسر عبد العزيز الحكيم58251611888001

اللغات/جامعة الكوفة560ادبيزهراء عباس عدنان الخفاجي59251622888003

اللغات/جامعة الكوفة472ادبينريمان عباس عدنان الخفاجي60251622888002

الصيدلة/جامعة تكريت675علميدعاء صائب تمر61141612888010

طب االسنان/جامعة االنبار678علميعبد الرحمن محمد أحمد62101611888003

الهندسة/جامعة االنبار661علميمصطفى يحيى عبود عبود63191611888002

االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار486علميهاجر عبد الستار داود64191612888003

الطب/جامعة االنبار685علميشهد عبد السالم حسين65141612888006

الطب/جامعة االنبار684علميرغد احمد خليل66191612888001

الطب/جامعة االنبار681علميمؤمن خليل اسماعيل67191611888003

طب االسنان/الجامعة العراقية682علميعلي محمود بنيان68111611888012

طب االسنان/الجامعة العراقية681علميسفانة سامر علي الجراح69141612888003

طب االسنان/الجامعة العراقية681علميعبد هللا موسى باقر المسلم70121611888001

طب االسنان/الجامعة العراقية681علميرفل محمد فخري71141612888009

الهندسة/الجامعة العراقية592علمياحمد حسين خريجان72291611888001

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية561علميداليا مناضل فليح المي73111612888002

الطب/الجامعة العراقية689علميمحمد جواد محمود حسين74121611888003

الطب/الجامعة العراقية688علمياساور اياس كمال عبد هللا75101612888002

الطب/الجامعة العراقية686علميزمرد سعدي عبد هللا76101612888001

علوم البنات/جامعة بابل535علمينورة محمد توفيق77151612888001

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل522علميكرار محمد توفيق78151611888001

هندسة المواد/جامعة بابل583علميعلي جبار سرحان79221611888002

الطب/جامعة النهرين695علميزهراء حيدر عزيز بيرم80111612888003

الطب البيطري/جامعة ديالى514علميعبد هللا زهير كامل81211611888002

الطب البيطري/جامعة ديالى511علميعلي زهير82211611888001

الهندسة/جامعة كربالء674علميغفران مساعد بدر83271612888001

العلوم/جامعة كربالء557علميعلي حسين ابراهيم معن84271611888003

العلوم/جامعة كربالء545علميمحمد رضا كاظم صادق85271611888001

الطب/جامعة ذي قار686علميمحمد عصام البو هالله86221611888001

الهندسة/جامعة واسط654علميهبة هللا ضرغام عبد العباس87241612888001

العلوم/جامعة واسط531علميجمانه وليد فرحان السعدون88261612888004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى589علميرؤى علي حميد عبد الحسين89291612888001

طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية679علميهبة محمد قاسم محمد صادق90131612888001

طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية679علميحسن قاسم  رزاق91141611888002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666علميندى نوري جواد92251612888001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672علميدانية حسن محسن93131612888002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664علميمحمد رياض حميد94101611888008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660علمياصاله هالل شوهاني95261612888003

بغداد/ الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الوسطى561علمينور الهدى محمد سعيد عبد الواحد االدريسي96141611888001
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بغداد/ الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الوسطى554علميعبد الزهراء عادل الكعبي97221611888003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411علميمحمد سعدون حمزة98111611888021

الرصافة- بغداد / الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطى468علميرفل علي سعيد السري99141612888007

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369علميحسين عبد االمير حسين100111611888015

البصرة/ الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الجنوبية614علميعبد هللا اسعد انور حمادي101161611888003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية377ادبيفرح عبد الكريم لعيبي الربيعي102141622888001

3 من 3 صفحة


