
 

 

 الوجبة الثانية  (1قائمة رقم ) 

 2023-2022قسم هندسة الحاسوب/ الدراسة المسائية   /ذوي الشهداءالطلبة المقبولين ضمن القناة العامة الفرع )العلمي، االحيائي، التطبيقي( وقناة  

 القبول قناة  القسم العلمي  الفرع الدراسي   المعدل  المجموع  اسم الطالب   ت 

 القناة العامة  حاسوب  تطبيقي -علمي 83.333 500 عبدهللا مدحي عبدالكريم حسب هللا  1

 ذوي الشهداء/ الحشد الشعبي حاسوب  وتقنية المعلومات   الحاسوب  ----- ----- محمد قاسم عودة جواد  2

 الشهداء/ ضحايا النظام البائد ذوي  حاسوب  الحاسوب وتقنية المعلومات  ------ ---- سجاد سعد عبود جواد  3

 ذوي الشهداء/ ضحايا االرهاب  حاسوب  الحاسوب وتقنية المعلومات  ----- ----- هديل عباس فاضل علي  4

 ذوي الشهداء/ ضحايا االرهاب  حاسوب  تطبيقي -علمي ----- ----- احمد حميد علوان بدر 5

 الشهداء/ ضحايا االرهاب ذوي  حاسوب  علمي  ----- ----- عمر رباح احمد صالح  6

 ذوي الشهداء/ ضحايا االرهاب  حاسوب  علمي  ----- ----- محد باسم صالح مهدي  7

 ذوي الشهداء/ ضحايا االرهاب  حاسوب  علمي  ---- ----- محود عواد عبد عباس  8

 

 

 

 

 



 

 

 الوجبة الثانية  (2قائمة رقم ) 

قسم   /، و ذوي الشهداء)العسكريين((15% االوائل، رقم)10، الالدراسة االعدادية الفرع المهني ، )العلمي، االحيائي، التطبيقي(ع العامة الفر القنواتالطلبة المقبولين ضمن  

 2023-2022الدراسة المسائية   /الميكانيكيةهندسة  ال

 قناة القبول  القسم العلمي  الفرع الدراسي   المعدل  المجموع  اسم الطالب   ت 

 القناة العامة  ميكانيك  احيائي -علمي 76.428 535 علوان محمد رياض سعد   1

 القناة العامة  ميكانيك  احيائي -علمي 70.857 496 احمد جابر محمد حميد  2

 الفرع المهني  ميكانيك  سيارات -مهني 82.375 659 سالم جاسم محمد حسن  3

 الفرع المهني  ميكانيك  ميكانيك -مهني 79 632 حسين حسن ناصر حسين  4

 الفرع المهني  ميكانيك  ميكانيك -مهني 76.125 609 يزن علي حسين علوان  5

 الفرع المهني  ميكانيك  ميكانيك -مهني 76 608 مرتضى حسين عبدالمطلب حسن  6

 %اوائل معاهد 10 ميكانيك  تبريد وتكيف  ------ ------ احمد يوسف محمد علي  7

 %اوائل معاهد 10 ميكانيك  التقنيات الميكانيكية/االنتاج  ------- ------ محمد قدوري ابراهيم جاسم  8

 %اوائل معاهد 10 ميكانيك  التقنيات الميكانيكية/االنتاج  -------- ------ سامر يونس عبدالسالم عبدالمجيد  9

 %اوائل معاهد 10 ميكانيك  التقنيات الميكانيكية/االنتاج  ------- ------- مروان شنيف عبد حيدر  10

 ( )العسكريين(15قانون رقم) ميكانيك  -------- ------ ------ عباس فاضل علي عدي   11

 قناة ذوي الشهداء/ ضحايا االرهاب  ميكانيك  صناعي  ------- ------- حسين رائد محمود شاكر  12

 

 

 


