
قسم الحاسبة االلكترونية           2021/2020القبول المركزي للسنة الدراسية 

(المنحل)ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى325.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيعلي حسن احمد علي1387212051067023

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى398.0اعدادية العراقية للبناتاحيائينور مهند طاهر حسين1388212042139221

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى448.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيمريم قاسم جبار سمين1389212042109080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى438.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيزهراء عمار شنيف هجر1390212042122025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى428.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيعباس قاسم حسن عبد الرضا1391212041274022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى336.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيمؤمل سالم سعود كاظم1392232051257116

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى466.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيفاطمه عمار صبري احمد1393212022118025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى435.0ثانوية النسائم المختلطةادبيعلي حسين محمود محمد1394212021254011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى423.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيحوراء عباس نجم عبد الكريم1395212022155031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى397.0ثانوية الشهيد عون للبنينادبياحمد مصعب علي عبد الرحيم1396212021050001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى385.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيزهراء رشيد جخيور محمد1397212022100024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى376.0ثانوية الوديعة للبناتادبيسارة محمد حسين احمد1398212022129014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى370.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيمحمد حمزة حسن سوادي1399232021252081

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى360.0اعدادية االسود للبنينادبيمصطفى فالح حسن علي1400212021078026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى410.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيريام طه عزاوي طه1401212042122016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى351.0ثانوية الحمائم للبناتادبيعفاف محمد سبهان محمد1402212022122013

كلية الطب/جامعة كربالء605.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيحوراء هاشم محمد علي حسين1403272042056134

كلية الطب/جامعة كربالء600.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيغدير محمد كاظم خضير1404272042095103

كلية الطب/جامعة كربالء597.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيشروق اياد جليل حبيب1405272042056265

كلية الطب/جامعة كربالء596.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء صالح حسين علي1406272042056187

كلية الطب/جامعة كربالء596.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه محمد ضاوي طعان1407272042056353

كلية الطب/جامعة كربالء594.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيعذراء مسير محمد وطن1408222042393075

كلية الطب/جامعة كربالء594.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد تقي كاظم سلمان حسن1409232041017129

كلية الطب/جامعة كربالء594.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينور محمد رضا باقر محمد1410272042056447

كلية الطب/جامعة كربالء593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه فايز زياره جبر1411252042062452

كلية الطب/جامعة كربالء592.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى حمودي خضير محمد1412252041031746

كلية طب االسنان/جامعة كربالء586.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء كاظم جواد كاظم1413272042060153

كلية طب االسنان/جامعة كربالء582.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور صالح سليم حمود1414272042091141

كلية طب االسنان/جامعة كربالء573.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيمها نجم عبيد مناحي1415272042160360

كلية طب االسنان/جامعة كربالء573.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسن احمد هادي فالح1416272041002028

كلية طب االسنان/جامعة كربالء570.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغفران محمد رضا شاكر عالوي1417252042100109

كلية الصيدلة/جامعة كربالء602.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيمنار احمد عبد علي محمد1418272042065119

كلية الصيدلة/جامعة كربالء601.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه مهند جاسم محمد1419272042060266

74 من 43صفحة 


