
قسم الحاسبة االلكترونية           2016/2015القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطب/جامعة بغداد704اعدادية الوفاء للبنينعلمياسامه عقيل خليل صباح1311511005009

طب االسنان/جامعة بغداد688ثانوية جوارجرا للبناتعلميفاطمه عمر ذنون يونس2311512031140

الصيدلة/جامعة بغداد682ثانوية أناليندا للبناتعلمياستبرق ناجي محمد حسن3311512035001

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد641.8ثانوية البارزاني للبنينعلميايهاب سعد فايز حمود4311511014018

الهندسة/جامعة بغداد666ثانوية شايسته للبناتعلميهاله مخلص عبو ابراهيم5311512039107

الهندسة/جامعة بغداد663ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتعلميحياة محمد عبد حمد6311512041021

الهندسة/جامعة بغداد662ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميالمعتصم محمد مخلف خليفة7311511012019

الهندسة/جامعة بغداد661ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميمرعي عبد الكريم ثابت مرعي8311511012085

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد564ثانوية االمين للبنينعلميمثنى حسن محمد فيصل9311511009112

العلوم/جامعة بغداد612ثانوية دياكوي للبنينعلميياسين عامر عبد الكريم احمد10311511008109

العلوم/جامعة بغداد595ثانوية االمين للبنينعلميفيصل مرضي محمد خلف11311511009110

العلوم/جامعة بغداد589ثانوية هولير زانستي للبنينعلميمحمد خالد سلمان صايل12311511019071

العلوم/جامعة بغداد578ثانوية كه ل للبنينعلميعبد هللا احمد شحاذه عبد13311511003039

العلوم السياسية/جامعة بغداد506ثانوية كه ل للبنينادبيسدير مفيد حميد عبد اللطيف14311521003016

العلوم السياسية/جامعة بغداد501ثانوية دياكوي للبنينادبيهشام صالح خلف نومان15311521008049

العلوم السياسية/جامعة بغداد500ثانوية كه ل للبنينادبيعلي منذر جهاد صايل16311521003033

العلوم السياسية/جامعة بغداد499ثانوية حمرين المسائية للبنينادبيعبد هللا حازم جسام محمد17311521072130

االعالم/جامعة بغداد504ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينادبياحمد سالم علي عبد هللا18311521012003

العلوم االسالمية/جامعة بغداد444ثانوية حمرين المسائية للبناتادبيمريم حازم جسام محمد19311522081064

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677ثانوية دياكوي للبنينعلميزيد رأفت عبد الرحمن مهدي20311511008037

الهندسة/الجامعة المستنصرية636ثانوية هلمات للبنينعلميمصطفى موفق محمد مطلك21311511006127

الهندسة/الجامعة المستنصرية636ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلميسلوى موفق كامل فليح22311512040038

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية559ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميمحمد مصطفى هاشم زيدان23311511012080

العلوم/الجامعة المستنصرية570ثانوية االمين للبنينعلميالوليد خالد جاسم محمد24311511009027

العلوم/الجامعة المستنصرية568ثانوية االمين للبناتعلميمريم اسماعيل ابراهيم مجبل25311512036091

القانون/الجامعة المستنصرية577ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتادبيرسل نافع خلف غريب26311522041019

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية498ثانوية االمين للبنينادبيسيف الدين علي حسين خضير27311521009040

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية487ثانوية االمين للبنينادبيمحمد قيس حمود عباس28311521009117

الطب/جامعة الموصل696ثانوية االمين للبناتعلميسارة زياد طارق عبد العزيز29311512036052

الطب/جامعة الموصل694اعدادية الهويرة للبنينعلميدالل ياسين نصيف جاسم30311512002002

الطب/جامعة الموصل688ثانوية شايسته للبناتعلميهاله سعد كوركيس تندرو31311512039106

الطب/جامعة الموصل686ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتعلميسجى خليل جاسم طه32311512041038

الطب/جامعة الموصل686ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلميعاتكه اسماعيل شالل جبير33311512040045

الطب/جامعة الموصل684.8ثانوية جوارجرا للبناتعلميعال محسن احمد عمر34311512031131

31 من 1صفحة 
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الطب/جامعة الموصل682.4ثانوية جوارجرا للبناتعلميزهر خالد ياسين جاسم35311512031085

الطب/جامعة الموصل680ثانوية حمرين للبنينعلميمحمد فاضل محمد علي36311511011124

الطب/جامعة الموصل679.9ثانوية جوارجرا للبناتعلميرؤى حسن عبد الرزاق حسن37311512031065

الطب/جامعة الموصل678ثانوية حمرين للبنينعلميحيدر رافع شاكر داود38311511011028

الطب/جامعة الموصل678ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلميرقيه سمير داود محمد39311512040027

الطب/جامعة الموصل676ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلميانديره نمرود الياس حنا40311512037006

الطب/جامعة الموصل674.6ثانوية جوارجرا للبناتعلميثراء اثيل عبد هللا يحيى41311512031050

طب االسنان/جامعة الموصل689.9ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلميعائشه عبد الباري محمود شوكت عبد الرحمن42311512040042

طب االسنان/جامعة الموصل685ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلميساندي ساجد داود شمعون43311512037047

طب االسنان/جامعة الموصل669ثانوية دياكوي للبنينعلمياحمد ماهر عبد الكريم رشيد44311511008014

طب االسنان/جامعة الموصل668ثانوية االمين للبناتعلميريم نزار حمدون شكر45311512036045

الصيدلة/جامعة الموصل670ثانوية حمرين للبنينعلميرونق اكرم متي الياس46311511011031

الصيدلة/جامعة الموصل668ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميحسن احمد محمد رشاد عبد47311511012027

الصيدلة/جامعة الموصل668ثانوية االمين للبناتعلميهيفاء نعمت ابراهيم خليل48311512036116

الصيدلة/جامعة الموصل667ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلميصفا سعد باكوس ميخا49311512037055

الصيدلة/جامعة الموصل667ثانوية أناليندا للبناتعلميمصابيح بشار احمد حميد50311512035030

الصيدلة/جامعة الموصل667ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميمازن لطيف حسين علي51311511012071

الهندسة/جامعة الموصل664ثانوية شايسته للبناتعلميشهد خضر الياس توما52311512039065

الهندسة/جامعة الموصل662ثانوية مريم الطاهرة للبنينعلمييوسف يعقوب موسى يعقوب53311511010146

الهندسة/جامعة الموصل662ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلميديانا ابراهيم مارزينا ابراهيم54311512037017

الهندسة/جامعة الموصل655ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلميامينه بهنام متي بطرس55311512037004

الهندسة/جامعة الموصل649ثانوية شايسته للبناتعلميساره بشير بولص متي56311512039050

الهندسة/جامعة الموصل639.2ثانوية جوارجرا للبناتعلميزينه بالوي ياسين بالوي57311512031095

الهندسة/جامعة الموصل639ثانوية هولير زانستي للبنينعلميحمزه سالم محمد يعقوب58311511019025

الهندسة/جامعة الموصل637ثانوية شايسته للبناتعلميميرنا طارق خضر عبوش59311512039089

الهندسة/جامعة الموصل630ثانوية شايسته للبناتعلميمينا منذر رفو يوسف60311512039092

الهندسة/جامعة الموصل629.7ثانوية شايسته للبناتعلميلينا ساطع غالب امين61311512039080

الهندسة/جامعة الموصل629ثانوية مريم الطاهرة للبنينعلميميرون الياس قرياقوس سليمان62311511010116

الهندسة/جامعة الموصل627ثانوية زوزك للبنينعلميعمر حامد عبد هللا صالح63311511016044

الهندسة/جامعة الموصل626ثانوية جوارجرا للبناتعلميسنا راجح خير الدين عبد اللطيف64311512031115

الهندسة/جامعة الموصل616ثانوية شايسته للبناتعلميكرستينا زاهر بطرس حنا65311512039078

الهندسة/جامعة الموصل614ثانوية كويه للبنينعلميمصطفى ظافر مهدي صالح66311511007008

الهندسة/جامعة الموصل612ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلمياحمد مزاحم حروش عبد العزيز67311511012015

الهندسة/جامعة الموصل611ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميعلي حسين علي سمير68311511012056

31 من 2صفحة 
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الهندسة/جامعة الموصل607ثانوية مريم الطاهرة للبنينعلمييوسف عبد اللطيف جميل عبو69311511010145

الهندسة/جامعة الموصل600ثانوية مريم الطاهرة للبنينعلمييوحنا موفق داود سليمان70311511010139

الهندسة/جامعة الموصل597ثانوية زوزك للبنينعلميمحمود عالء صادق ابراهيم71311511016060

الهندسة/جامعة الموصل597اعدادية الفتوة للبنينعلميإسراء برهان عبد هللا محمدأمين72311512001002

الهندسة/جامعة الموصل595ثانوية هولير زانستي للبنينعلميميالد خليل عباس معمي73311511019089

الهندسة/جامعة الموصل590ثانوية كه ل للبنينعلمييونس صبحي يونس مصطفى74311511003073

الهندسة/جامعة الموصل586ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميبكر احمد عبطان عبد75311511012021

الهندسة/جامعة الموصل583ثانوية كه ل للبنينعلميكهالن موفق يونس مصطفى76311511003058

الهندسة/جامعة الموصل582ثانوية الشهيد مأمون الدباغ للبناتعلميفرح سميع بطرس يعقوب77311512030031

الهندسة/جامعة الموصل582ثانوية االمين للبنينعلمياحمد سالم فتحي حسن78311511009009

الهندسة/جامعة الموصل582ثانوية شايسته للبناتعلميساره وائل جميل سلو79311512039059

الهندسة/جامعة الموصل582ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلميآرلين مارسيل يشوع شابا80311512037001

الهندسة/جامعة الموصل581ثانوية زوزك للبنينعلميايمن اياد حمدان احمد81311511016011

الهندسة/جامعة الموصل581ثانوية االمين للبنينعلميحمزه وائل تركي ساكن82311511009045

الهندسة/جامعة الموصل581ثانوية سابات للبناتعلميرقية غدير حسين علي83311512034025

الهندسة/جامعة الموصل579ثانوية زوزك للبنينعلميمعاذ وليد خليل حسن84311511016070

الهندسة/جامعة الموصل579ثانوية بناري زوزك المختلطةعلميمحمد صهيب عدنان حامد85311511060029

الهندسة/جامعة الموصل578ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلميمريم عامر يوحنا يسي86311512037078

الهندسة/جامعة الموصل574ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميعلي اياد علي ابراهيم87311511012055

الهندسة/جامعة الموصل574ثانوية االمين للبنينعلميمحمد حامد خلف خربيط88311511009119

العلوم/جامعة الموصل548ثانوية االمين للبنينعلميمحمد خالد مراد علي89311511009122

العلوم/جامعة الموصل538ثانوية االمل للبنينعلميمحمد جمال كريم عباس90311511004044

العلوم/جامعة الموصل537ثانوية علي حريري للبناتعلميوديان بدر احمد علي91311512042037

العلوم/جامعة الموصل534ثانوية شايسته للبناتعلميمريم حازم متي اسحق92311512039083

العلوم/جامعة الموصل525ثانوية االمين للبنينعلميعلي عماد نيسان عنيزي93311511009092

العلوم/جامعة الموصل521ثانوية االمين للبنينعلمياحمد خالد عبد الفتاح سمير94311511009007

العلوم/جامعة الموصل515ثانوية كه ل للبنينعلمييعمر صبحي يونس مصطفى95311511003072

العلوم/جامعة الموصل514ثانوية دياكوي للبنينعلميحسين مخلص كافي حسين96311511008033

العلوم/جامعة الموصل505ثانوية االمين للبنينعلميمصطفى طارق جليل داود97311511009154

العلوم/جامعة الموصل504ثانوية االمين للبنينعلميعبد الرحمن شريف عبود مشوح98311511009069

العلوم/جامعة الموصل504ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنينعلميعبد هللا باسم ناجي عجيل99311511013033

العلوم/جامعة الموصل504ثانوية هولير زانستي للبنينعلميعبد السالم موفق حسن سليمان100311511019044

العلوم/جامعة الموصل503ثانوية االمين للبناتعلميصفا ثامر محيسن طه101311512036072

العلوم/جامعة الموصل500ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلمينبأ أسعد صبحي مهدي102311512040067

31 من 3صفحة 
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العلوم/جامعة الموصل497ثانوية االمين للبناتعلمياسراء جاسم محمد يونس ابراهيم103311512036005

العلوم/جامعة الموصل495ثانوية كه ل للبنينعلميمصطفى ياسين سعيد ناصر104311511003069

العلوم/جامعة الموصل493ثانوية جوارجرا للبناتعلميزهراء غانم قاسم علي105311512031087

العلوم/جامعة الموصل491ثانوية االمين للبنينعلميوليد رشيد حمد حسين106311511009172

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل566ثانوية مريم الطاهرة للبنينعلميميعاد نوزت نايف يعقوب107311511010120

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل541ثانوية هولير زانستي للبنينعلميمحمد ادريس محمد سلطان108311511019069

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلميكارولين نجيب ايليا جبو109311512037063

الحقوق/جامعة الموصل525ثانوية هولير زانستي للبنينعلميمصطفى محمد عبد اللطيف كريم110311511019083

الحقوق/جامعة الموصل488ثانوية جوارجرا للبناتعلمينبأ شاكر محمد سلمان111311512031173

الحقوق/جامعة الموصل485ثانوية أناليندا للبناتعلميتقى عبد الصمد سعيد مهدي112311512035011

الحقوق/جامعة الموصل575ثانوية المحبة للبناتادبيزينه فارس محسن سعيد113311522045009

الحقوق/جامعة الموصل561ثانوية برزاني المسائية للبنينادبياياد حسين علو محمد114311521070006

الحقوق/جامعة الموصل537ثانوية دياكوي للبنينادبيمحمد غسان حازم سليمان115311521008042

الحقوق/جامعة الموصل514ثانوية دياكوي للبنينادبيباسم محمد كاظم حمد116311521008006

الحقوق/جامعة الموصل499ثانوية كه ل للبنينادبيأحمد عبد السالم محمد محمود117311521003001

الحقوق/جامعة الموصل484ثانوية دياكوي للبنينادبيمحمود انور توفيق عبد هللا118311521008045

الحقوق/جامعة الموصل479ثانوية برزاني المسائية للبنينادبيحقي اسماعيل احمد علي119311521070008

الحقوق/جامعة الموصل471ثانوية هلمات للبنينادبياحمد محمد أسماعيل جواد120311521006013

الحقوق/جامعة الموصل470ثانوية االمين للبنينادبيمحمد خالد عبد الوهاب عبد الجواد121311521009104

الحقوق/جامعة الموصل468ثانوية العلم النافع المسائية للبنينادبيمحمد حكيم حرب خليفه122311521071075

الحقوق/جامعة الموصل465ثانوية سيوان للبناتادبيريان مهند ضامن محمد123311522038024

الحقوق/جامعة الموصل465ثانوية دياكوي للبنينادبيمصطفى نوفل مهدي صالح124311521008046

الحقوق/جامعة الموصل463ثانوية برزاني المسائية للبنينادبيصالح زاهر طاهر خضر125311521070020

الحقوق/جامعة الموصل453ثانوية دياكوي للبنينادبيمحمد عامر نجرس عبد هللا126311521008039

الحقوق/جامعة الموصل448ثانوية هلمات للبنينادبيمحمد صباح علي خضر127311521006042

الحقوق/جامعة الموصل442ثانوية هلمات للبنينادبيمصطفى فؤاد رحيل حسين128311521006066

الحقوق/جامعة الموصل441ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنينادبياحمد ثائر اسماعيل بكر129311521013001

العلوم السياسية/جامعة الموصل479ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينادبيعبد الرحمن غزوان ربيع محمد130311521012014

العلوم السياسية/جامعة الموصل437ثانوية دياكوي للبنينادبيحسين محمود حسن مرعي131311521008012

التمريض/جامعة الموصل643اعدادية الهويرة للبنينعلميعمر يوسف عزيز حسين132311511002011

التمريض/جامعة الموصل638ثانوية شايسته للبناتعلميعذراء كمال نوح سلو133311512039075

التمريض/جامعة الموصل594ثانوية شايسته للبناتعلميديانا هيثم خضر طوبيا134311512039035

التمريض/جامعة الموصل593ثانوية سابات للبناتعلميزهراء سلطان محمود حسين135311512034026

التمريض/جامعة الموصل538ثانوية جوارجرا للبناتعلميعبير معتز حمادي شحاذة136311512031129
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الطب البيطري/جامعة الموصل526ثانوية كه ل للبنينعلميمصطفى منذر يحيى مهدي137311511003068

الطب البيطري/جامعة الموصل506ثانوية االمل للبنينعلميعبد هللا حميد مخلف حسن138311511004028

الطب البيطري/جامعة الموصل441ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلميرحمه عدنان اسماعيل شيت139311512040025

الطب البيطري/جامعة الموصل435ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنينعلميعبيده رسلي خضير عباس140311511013037

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل506ثانوية االمين للبنينعلميمحمد فاضل صلوي محمد141311511009133

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل498ثانوية االمين للبنينعلميعبد الرحمن عبد السالم يعقوب يوسف142311511009072

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل513ثانوية حمرين المسائية للبنينادبيحسين طالل حسين علي143311521072063

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل484ثانوية كه ل للبنينادبيعقيل علي عباس حمد144311521003030

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينادبيفرحان حروش سالم عبد العزيز145311521012017

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454ثانوية االمين للبنينادبياشرف ناصر حسين مناع146311521009016

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453ثانوية كه ل للبنينادبيمجاهد اياد ناجي خلف147311521003041

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453ثانوية كه ل للبنينادبيمحمد اركان حميد بنيان148311521003042

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447ثانوية كه ل للبنينادبيعبد هللا حميد خضير فياض149311521003022

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447ثانوية دياكوي للبنينادبيعبد الرحمن احمد معجل مخلف150311521008022

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423ثانوية هولير زانستي للبنينادبيعلي حيدر علي الهادي محسن151311521019018

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553ثانوية البارزاني للبنينعلميحسن محمد حسن يونس152311511014024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل509اعدادية الفتوة للبنينعلميمحمد طعمة جاسم محمد153311511001017

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل507اعدادية الفتوة للبنينعلميمصطفى ياسين ابراهيم خلف154311511001024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل502ثانوية جوارجرا للبناتعلمياسالم تحرير هاشم فائق155311512031024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل487اعدادية الفتوة للبنينعلميعبد الرحمن سعود يونس مصطفى156311511001009

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484ثانوية آوات للبناتعلميخيرية سليمان حسن مصطفى157311512044007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484ثانوية البارزاني للبنينعلميانور فاضل خضر عباس158311511014014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478ثانوية االمين للبناتعلميآية محمود بدر عثمان159311512036002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل477اعدادية الفتوة للبنينعلميكامل محمود عبد عويد160311511001014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473ثانوية االمين للبنينعلميسليمان يحيى ذنون سليمان161311511009059

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل470ثانوية جوارجرا للبناتعلمينور خليل ابراهيم صالح162311512031181

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468ثانوية الشهيد مأمون الدباغ للبناتعلميمروه عبد الغفور محمد امين خضر163311512030033

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل454ثانوية االمين للبنينعلميعبد الرحمن عبد القادر عبد الرزاق عبد اللطيف164311511009073

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل433ثانوية هلمات للبنينعلميمصطفى عامر محمود سعيد165311511006118

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل542ثانوية البارزاني للبنينعلمياوميد محمد جميل عبد هللا166311511014015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلميجمان سعود عبد المحسن خليل167311512040016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل494ثانوية االمين للبنينعلمياحمد عبد الحكيم محمد عبيد168311511009014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل450ثانوية جوارجرا للبناتعلميرسل عزام نوفل سعيد169311512031070

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل612ثانوية جوارجرا للبناتادبيمريم ناظم شاكر يوسف170311522031059
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل554اعدادية الهويرة للبنينادبيغزوان فيصل جاسم محمد171311521002021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528اعدادية الفتوة للبنينادبيعلي صالح علي عبد هللا172311521001010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل521ثانوية دياكوي للبنينادبيمحمد فرقد خالد محمد173311521008044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل511ثانوية حمرين للبنينادبيعثمان دخيل ابراهيم حسين174311521011037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493ثانوية كه ل للبنينادبيحامد محمود محمد احمد175311521003014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل491ثانوية جوارجرا للبناتادبيدالل محمد حسن اسماعيل176311522031019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل486ثانوية كه ل للبنينادبيمعن صالح خضر حمد177311521003054

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل485ثانوية جوارجرا للبناتادبيايمان ضياء درويش حامد178311522031008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484ثانوية جوارجرا للبناتادبيرحمه محمد ساطع عبد الغني179311522031023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمحمود صالح محمود خضر180311521017018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481اعدادية الهويرة للبنينادبيمراد صالح قاسم محمد181311521002026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل477ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعبد هللا احمد خضر حسين182311521017005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل476ثانوية المستقبل للبنينادبيبهجت شاكر فرحان درويش183311521021003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل474اعدادية الهويرة للبنينادبيعبد الستار محمد عبيد كندوش184311521002016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل467ثانوية كويه للبنينادبيعبد اللطيف فارس نايف مرود185311521007007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل463ثانوية ذو الفقار للبنينادبياماني عبد القادر مصطفى مجيد186311522017001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل460اعدادية الفتوة للبنينادبينوفل سالم عبد هللا فرحان187311521001020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل457اعدادية الهويرة للبنينادبيجاسم رعد ابراهيم عبد هللا188311521002009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445ثانوية دياكوي للبنينادبيحاتم عبد الكريم جبار خلف189311521008009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442اعدادية الفتوة للبنينادبيمانع خضر عبد هللا أسماعيل190311521001014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل441ثانوية هلمات للبنينادبيزيرفان بهرام حسن عبد هللا191311521006021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل440ثانوية العلم النافع المسائية للبنينادبياحمد داود سلمان خضير192311521071006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439اعدادية الهويرة للبنينادبيراندى خليل ابراهيم بشير193311522002001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439اعدادية الهويرة للبنينادبيصالح سالم شامخ حسن194311521002013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438اعدادية الهويرة للبنينادبيمحمد جاسم محمد قاسم195311521002023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل428ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعلي احمد ابراهيم عسكر196311521017008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل428اعدادية الفتوة للبنينادبيفتحي عبد هللا عيسى أبراهيم197311521001012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426ثانوية سيوان للبناتادبيساره شاكر محمود عباوي198311522038026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل425ثانوية العلم النافع المسائية للبنينادبيمصطفى محمد صالح حسين199311521071094

التربية للبنات/جامعة الموصل426ثانوية جوارجرا للبناتعلميمها عبد الرحمن ياسين عبد الرحمن200311512031163

التربية للبنات/جامعة الموصل425ثانوية جوارجرا للبناتعلميلبنى محمد خالد محمد201311512031145

التربية للبنات/جامعة الموصل425ثانوية علي حريري للبناتعلميدارستان فقي محمد ميرزا202311512042008

اآلداب/جامعة الموصل478ثانوية االمين للبنينعلميمصطفى قيس حمود عباس203311511009160

اآلداب/جامعة الموصل478ثانوية برزاني المسائية للبنينادبيعمر علي قاسم علي204311521070026
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اآلداب/جامعة الموصل441ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتادبينور عادل مصطفى يونس205311522040012

التربية االساسية/جامعة الموصل493ثانوية برزاني المسائية للبنينعلميسعيد احمد سعد هللا احمد206311511070007

التربية االساسية/جامعة الموصل490ثانوية االمين للبناتعلميسوسن شاكر حيدر جمعة207311512036063

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل665.6ثانوية االمين للبناتعلميشهد عماد الدين عبد هللا حمودي208311512036066

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل664.8ثانوية آوات للبناتعلميزينب عامر رافع صبار209311512044013

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل662.8ثانوية جوارجرا للبناتعلميأمنه سليم محمد عبد هللا210311512031005

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل661.7ثانوية جوارجرا للبناتعلمياسماء سليم محمد عبد هللا211311512031026

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل661ثانوية هولير زانستي للبنينعلمياكرم احمد عبد هللا بشير212311511019013

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل659ثانوية االمين للبناتعلميمريم عماد محمود يوسف213311512036123

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل659ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميعبد العزيز عبد السالم فياض عمران214311511012043

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل658ثانوية سيوان للبناتعلمياستبرق جمال صالح لطيف215311512038006

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل656.7ثانوية جوارجرا للبناتعلميصفا ماجد دخيل يحيى216311512031121

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل656ثانوية أناليندا للبناتعلميامنه سالم محمد نوري217311512035004

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل656ثانوية البارزاني للبنينعلميعمر وليد اسماعيل علي218311511014047

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل655ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنينعلميأواب نبيل ناظم ولي219311511013010

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل650ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلميافنان طه رحيم فرج220311512040013

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل650ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميعماد سامي فياض عمران221311511012058

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل650ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلمياحمد ياسين عبد الرزاق حسن222311511012016

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل650ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلمياسامه نجم عبد ضاحي223311511012017

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل649.5ثانوية جوارجرا للبناتعلمينبأ انمار احمد قاسم224311512031172

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل649ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلميبان منير جبرائيل عبد المسيح225311512037011

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل648ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلميايثار احمد سليمان ابراهيم226311512040008

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل646اعدادية الهويرة للبنينعلميغيث يوسف احمد حمد227311511002012

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل645ثانوية البارزاني للبنينعلميهيثم هشام قاسم عباس228311511014072

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل645ثانوية دياكوي للبنينعلميانس محمد عزو تعبير229311511008022

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل645ثانوية سابات للبناتعلميبيخال شيخ ميس صالح سيتو230311512034015

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية636ثانوية سيوان للبناتعلميابرار طارق محمد عواد231311512038005

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية596.3ثانوية شايسته للبناتعلميسماء عالء عباس باقر232311512039062

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية593ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميمظفر عبد الوهاب محمد عبد الجبار233311511012091

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية572ثانوية االمين للبنينعلميمصطفى ثائر علي جاسم234311511009147

الطب/جامعة تكريت684ثانوية جوارجرا للبناتعلميساره يوسف احمد حسن235311512031105

الصيدلة/جامعة تكريت669ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلمياحمد رعد تركي عبد الجبار236311511012009

الهندسة/جامعة تكريت663ثانوية جوارجرا للبناتعلمياستبرق ناظم نصار عنيزان237311512031019

الهندسة/جامعة تكريت657ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتعلميصبا وائل حسن لطيف238311512041041
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الهندسة/جامعة تكريت653ثانوية جوارجرا للبناتعلميسمر رافع صالح يوسف239311512031112

الهندسة/جامعة تكريت646ثانوية سيوان للبناتعلميايات برهان جاسم جبل240311512038018

الهندسة/جامعة تكريت644ثانوية جوارجرا للبناتعلميتقى حسام خيرو مهدي241311512031047

الهندسة/جامعة تكريت639ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميهمام طه محمود احمد242311511012095

الهندسة/جامعة تكريت636ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميعمر سعد حماد شهاب243311511012063

الهندسة/جامعة تكريت625ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميعمر رافع امين علي244311511012062

الهندسة/جامعة تكريت620ثانوية دياكوي للبنينعلميطه مؤيد محمد عبد الحميد245311511008049

الهندسة/جامعة تكريت617ثانوية دياكوي للبنينعلميعلي موفق صديم صالح246311511008071

الهندسة/جامعة تكريت616ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميعدنان مروان عدنان شريف247311511012054

الهندسة/جامعة تكريت615ثانوية جوارجرا للبناتعلميمنال محمود ابراهيم عبد الحميد248311512031160

الهندسة/جامعة تكريت615ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتعلميمروه طالل جاسم هيالن249311512041052

الهندسة/جامعة تكريت605ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميمصطفى محمد محسن عباش250311511012090

الهندسة/جامعة تكريت603ثانوية آوات للبناتعلمياسراء حمادة جاسم حسن251311512044004

الهندسة/جامعة تكريت598ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميحارث طه محمود احمد252311511012024

الهندسة/جامعة تكريت596ثانوية حمرين للبنينعلميعبد الرحمن محمد دايح مطر253311511011049

الهندسة/جامعة تكريت596ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميهمام جاسم محمد علي254311511012094

الهندسة/جامعة تكريت594ثانوية هولير زانستي للبنينعلميمؤيد جاسم حسين فياض255311511019068

الهندسة/جامعة تكريت592ثانوية االمين للبنينعلميعلي جبار علي محمد256311511009177

الهندسة/جامعة تكريت590ثانوية االمين للبنينعلميبركات عبد الكريم رجا حسين257311511009180

الهندسة/جامعة تكريت589ثانوية االمين للبنينعلميزيد اسامة عبد الرحمن عبد الرزاق258311511009053

الهندسة/جامعة تكريت588ثانوية االمين للبنينعلميمحمد عبد الرزاق يوسف حسن259311511009128

العلوم/جامعة تكريت592ثانوية جوارجرا للبناتعلميرسل محمد حسن حريز260311512031071

العلوم/جامعة تكريت581ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميمصطفى ماجد خليل حمد261311511012089

العلوم/جامعة تكريت581ثانوية جوارجرا للبناتعلميوديان يوسف بشير شريف262311512031200

العلوم/جامعة تكريت576ثانوية حمرين للبنينعلميليث اياد ظاهر حسن263311511011102

العلوم/جامعة تكريت576ثانوية جوارجرا للبناتعلمياريج سامي سالم محمد264311512031015

العلوم/جامعة تكريت574ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلميرقية عارف جبار مطر265311512040028

العلوم/جامعة تكريت572ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلمياحمد تركي جاسم محمد266311511012008

العلوم/جامعة تكريت571ثانوية جوارجرا للبناتعلميأنسام محمد عبد المجيد محمد267311512031008

العلوم/جامعة تكريت571ثانوية االمين للبنينعلمياحمد شجاع عيسى عبد268311511009010

العلوم/جامعة تكريت568ثانوية جوارجرا للبناتعلميضحى احمد صابر عبد العزيز269311512031123

العلوم/جامعة تكريت567ثانوية دياكوي للبنينعلميانور عبد الغني محمود خلف270311511008023

العلوم/جامعة تكريت565ثانوية جوارجرا للبناتعلميمسره معاد جار هللا فرحان271311512031156

العلوم/جامعة تكريت565ثانوية جوارجرا للبناتعلميساره عبد الرزاق عواد عبد272311512031103
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العلوم/جامعة تكريت563ثانوية جوارجرا للبناتعلميبسمه سامر عباس محمد273311512031043

العلوم/جامعة تكريت557ثانوية جوارجرا للبناتعلميرفل عبد القادر محمد صالح ابراهيم274311512031075

العلوم/جامعة تكريت553ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتعلميفاطمه الزهراء ضيف هللا جاسم محمد275311512041045

العلوم/جامعة تكريت550ثانوية جوارجرا للبناتعلميسرى صفوان عز الدين عارف276311512031110

العلوم/جامعة تكريت549ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلميغفران قتيبه ضامن علي277311512040051

العلوم/جامعة تكريت546ثانوية دياكوي للبنينعلمييوسف عقبه نافع يوسف278311511008112

العلوم/جامعة تكريت545ثانوية هولير زانستي للبنينعلميعلي حمد مطر احمد279311511019056

العلوم/جامعة تكريت542ثانوية جوارجرا للبناتعلميهند مهند عبد الرزاق مصبح280311512031196

العلوم/جامعة تكريت540ثانوية االمين للبناتعلمينبأ عبد هللا عزاوي رشيد281311512036099

العلوم/جامعة تكريت539ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلميعذراء ماهر ابراهيم حمادي282311512040046

العلوم/جامعة تكريت535ثانوية االمين للبنينعلميعثمان قاسم عبد هللا حسين283311511009083

العلوم/جامعة تكريت534ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميخالد جمال عكاش حردان284311511012029

العلوم/جامعة تكريت534ثانوية االمين للبنينعلميمحمد احمد حسين علي285311511009114

العلوم/جامعة تكريت533ثانوية شايسته للبناتعلميبراء ثائر حازم عباس286311512039020

العلوم/جامعة تكريت532ثانوية جوارجرا للبناتعلميايه طارق عبد احمد287311512031039

العلوم/جامعة تكريت526ثانوية هلمات للبنينعلمياحمد عبد السالم جمعه محمد امين288311511006015

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت513ثانوية جوارجرا للبناتعلمياستبرق اسماعيل فاضل عباس289311512031017

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت513ثانوية كه ل للبنينعلميقتيبة رعد نايف ابراهيم290311511003056

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت573ثانوية سابات للبناتعلمياصاله عبد المنعم احمد محمد291311512034005

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت561ثانوية دياكوي للبنينعلميعبد هللا نديم فزع عبد هللا292311511008064

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت551ثانوية جوارجرا للبناتعلميالعال جمال مولود ذيبان293311512031032

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت532ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنينعلميكرم محمد فرحان حمود294311511013052

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت514ثانوية زوزك للبنينعلميبسام داود عبد هللا خلف295311511016014

الحقوق/جامعة تكريت573ثانوية حمرين المسائية للبنينادبيعمر عبد الرحمن كريم عبد الرحمن296311521072151

الحقوق/جامعة تكريت564ثانوية حمرين للبنينادبيمعد تحسين اسماعيل حسن297311521011076

الحقوق/جامعة تكريت523ثانوية أناليندا للبناتادبيجيهان مجيد فرحان بديوي298311522035007

الحقوق/جامعة تكريت512ثانوية جوارجرا للبناتادبيريام وديع فاضل طه299311522031028

الحقوق/جامعة تكريت511ثانوية حمرين المسائية للبنينادبيشجاع هيثم حكمت غني300311521072110

الحقوق/جامعة تكريت510ثانوية االمين للبنينادبيعباس خضير عباس علي301311521009051

الحقوق/جامعة تكريت509ثانوية أناليندا للبناتادبيحنين احمد حازم حمادي302311522035008

الحقوق/جامعة تكريت507ثانوية دياكوي للبنينادبيعلي تحسين محمد عبد هللا303311521008029

الحقوق/جامعة تكريت504ثانوية جوارجرا للبناتادبيساره عاصم محمد عمر304311522031030

الحقوق/جامعة تكريت504ثانوية زوزك للبنينادبيانور طلك شالل كفري305311521016004

الحقوق/جامعة تكريت501ثانوية جوارجرا للبناتادبيزينه كريم داود سلمان306311522031029
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الحقوق/جامعة تكريت493ثانوية كه ل للبنينادبيأحمد عمار طه اسماعيل307311521003002

الحقوق/جامعة تكريت491ثانوية البارزاني للبنينادبيشاهر وضاح شعالن حميد308311521014012

الحقوق/جامعة تكريت490ثانوية الوفاء المسائية المختلطةادبياحمد يونس حاتم سلطان309311521085078

الحقوق/جامعة تكريت489ثانوية جوارجرا للبناتادبيمريم مضر نزار يونس310311522031058

الحقوق/جامعة تكريت488ثانوية كه ل للبنينادبيمحمد عبد الوهاب رشيد عبد اللطيف311311521003049

الحقوق/جامعة تكريت486ثانوية دياكوي للبنينادبيبالل مقداد عز الدين عارف312311521008007

الحقوق/جامعة تكريت485ثانوية حمرين المسائية للبناتادبيمريم نزار نعمان مصطفى313311522081065

الحقوق/جامعة تكريت479ثانوية دياكوي للبنينادبيربيع اسماعيل خلف جاسم314311521008015

الحقوق/جامعة تكريت478ثانوية االمين للبنينادبيمحمد عماد عدنان محمد315311521009116

العلوم السياسية/جامعة تكريت482ثانوية حمرين المسائية للبنينعلميعمر جميل ابراهيم صالح316311511072113

العلوم السياسية/جامعة تكريت458ثانوية حمرين المسائية للبنينادبيعلي حسين مزهر محمد317311521072142

العلوم السياسية/جامعة تكريت445ثانوية حمرين المسائية للبنينادبيعمر فاروق طلفاح عبود318311521072153

العلوم السياسية/جامعة تكريت442ثانوية حمرين المسائية للبنينادبيعبد هللا ثائر شريف برع319311521072128

التمريض/جامعة تكريت567ثانوية جوارجرا للبناتعلميريحان شاهر فليح نواف320311512031081

التمريض/جامعة تكريت565ثانوية سيوان للبناتعلميانعام كاظم نوري عبد321311512038016

التمريض/جامعة تكريت553ثانوية علي حريري للبناتعلميسرى محمد كريم عباس322311512042014

التمريض/جامعة تكريت522ثانوية سابات للبناتعلميشهد اسماعيل جاسم مطلب323311512034033

الطب البيطري/جامعة تكريت514ثانوية شايسته للبناتعلمينمره جاسم مهدي جاسم324311512039096

الطب البيطري/جامعة تكريت496ثانوية االمين للبنينعلميابراهيم احمد صالح ابراهيم325311511009001

الزراعة/جامعة تكريت465ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلميريام حاضر هزاع كردي326311512040030

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت540ثانوية كه ل للبنينعلميأحمد فصال دبيس أحمد327311511003002

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت524ثانوية جوارجرا للبناتعلميسجى عبد الكريم علي عبد هللا328311512031108

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت497ثانوية زوزك للبنينعلميعبد الرشيد عباس فنر عبد هللا329311511016031

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت495ثانوية جوارجرا للبناتعلميطيبه مهند عبد الرزاق مصبح330311512031126

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471ثانوية جوارجرا للبناتعلميايه خالد جبر محمد331311512031038

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469ثانوية هولير زانستي للبنينعلميمعاذ محمد عبد هللا عبد332311511019086

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464ثانوية االمين للبنينعلميخطاب عمر خطاب علي333311511009050

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458ثانوية كه ل للبنينعلميعبد العزيز ذاكر صعب صالح334311511003038

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458ثانوية سيوان للبناتعلميميالد اياد ممدوح صالح335311512038073

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448ثانوية علي حريري للبناتعلمينسرين عمر بهجت شاكر336311512042030

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت423ثانوية هولير زانستي للبنينعلميخالد وعد خليف عواد337311511019028

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت552ثانوية حمرين للبنينادبيمحمد حسين محمود عواد338311521011062

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت545ثانوية حمرين المسائية للبناتادبيدعاء يحيى عطيه عبد الغني339311522081018

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت541ثانوية جوارجرا للبناتادبيحنان ضمير رمضان مهدي340311522031014
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االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت535ثانوية حمرين المسائية للبنينادبيسلطان احمد حسن عطيه341311521072101

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت531اعدادية الوفاء للبنينادبياحمد سالم احمد سلمان342311521005005

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت530ثانوية جوارجرا للبناتادبيشهد احمد صابر شهاب343311522031038

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت528ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتادبينبأ سعدون جابر ابراهيم344311522040011

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت526ثانوية البارزاني للبنينادبيعلي احمد محمد محمود345311521014016

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت522ثانوية البارزاني للبنينادبيعلي عدنان حمود فياض346311521014018

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت520ثانوية كه ل للبنينادبيعمر محمود محمد خضير347311521003037

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت514ثانوية حمرين للبنينادبيخضير حسن علي فياض348311521011021

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت512ثانوية جوارجرا للبناتادبيريام ضيغم جليل ابراهيم349311522031027

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت511ثانوية سابات للبناتادبيآمنه طه جودي زيد350311522034002

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت508ثانوية دياكوي للبنينادبيسامر زياد حسن مهدي351311521008017

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت505ثانوية حمرين للبنينادبيسيفان فواز خليل خلف352311521011025

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت505ثانوية حمرين للبنينادبيعلي ابراهيم حميد عيسى353311521011040

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت503ثانوية جوارجرا للبناتادبيصفيه سعيد مدحت عبد الوهاب354311522031043

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت502ثانوية حمرين للبنينادبيعلي جاسم محمد الطيف355311521011041

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت494ثانوية حمرين للبنينادبياحمد محمد احمود صالح356311521011004

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت485ثانوية حمرين للبنينادبيليث عواد خميس نخيالن357311521011057

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت484ثانوية حمرين المسائية للبنينادبيفيصل عامر دحام عبد هللا358311521072164

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت482ثانوية هولير زانستي للبنينادبياحمد نجم عبد هللا خليفه359311521019006

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت482ثانوية دياكوي للبنينادبيحارث عبد الغني مصطفى جاسم360311521008010

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت480ثانوية حمرين المسائية للبنينادبيالعساف حسين محمد حمد361311521072033

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت477ثانوية حمرين المسائية للبنينادبيبركات علي زامل اجياد362311521072050

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476ثانوية دياكوي للبنينادبيمحمد عطا هللا حميد لجي363311521008041

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473ثانوية هولير زانستي للبنينادبياحمد خلف عبد هللا خليفه364311521019001

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472ثانوية جوارجرا للبناتادبيريام رسول كمال ارحيم365311522031026

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468ثانوية حمرين المسائية للبنينادبيعمر احمد صالح روضان366311521072148

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464ثانوية زوزك للبنينادبيعبد العزيز عباس فنر عبد هللا367311521016008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت554ثانوية حمرين للبنينعلميهمام فاضل محمد جاسم368311511011149

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت547ثانوية دياكوي للبنينعلميعثمان خالد محمود خلف369311511008067

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523ثانوية االمين للبناتعلمينور مطلك فرحان صالح370311512036109

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503ثانوية شايسته للبناتعلميرحيق محمد عبد هللا رشيد371311512039039

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503ثانوية دياكوي للبنينعلميثامر غانم محمود خلف372311511008027

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت490ثانوية الشهيد مأمون الدباغ للبناتعلميميس قاسم خلف صالح373311512030035

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486ثانوية زوزك للبنينعلميعلي مضحي علي مجيد374311511016043
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت472ثانوية البارزاني للبنينعلميحذيفة خليل ابراهيم محمد375311511014023

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت472ثانوية البارزاني للبنينعلميهيجل الجبوري ذياب غانم مجذاب376311511014073

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت469ثانوية سابات للبناتعلميميس عزيز بشير حميد377311512034044

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت451ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتعلميهبه خالد حسين علي378311512041062

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت425ثانوية شايسته للبناتعلميرانيا رائد نجيب رزوقي379311512039038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت504ثانوية جوارجرا للبناتعلمياسيا ثامر عالن محمود380311512031029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت498ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبناتعلميزينب ممدوح محمد فياض381311512046018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484ثانوية باوياني المختلطةعلميهديل قصي ذاكر خليل382311512061010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467ثانوية البارزاني للبنينعلميمصطفى احمد صالح مجذاب383311511014064

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتعلميغفران احمد عبيد علي384311512041044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت591ثانوية جوارجرا للبناتادبيمريم نجم عبد هللا عبيد385311522031060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت517ثانوية دياكوي للبنينادبيمحمد فرحان ظاهر حمد386311521008043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت512ثانوية هولير زانستي للبنينادبيمهند اياد دحام هواس387311521019038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت510ثانوية جوارجرا للبناتادبيعائشه مقصود جاسم محمد388311522031045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت501ثانوية دياكوي للبنينادبيمحمد صالح ظاهر حبيب389311521008038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت483ثانوية البارزاني للبنينادبيعز الدين حسن عيسى مهاوش390311521014014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468ثانوية االمين للبناتادبيرشا صابر حسن طه391311522036044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467ثانوية كويه للبناتادبيلمى كنعان خضير حسن392311522033002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465ثانوية جوارجرا للبناتادبيعذراء سامي بدوي جبل393311522031047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463ثانوية هولير زانستي للبنينادبيعبد العزيز المعتز عبد العزيز طاهر394311521019015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462ثانوية حمرين للبنينادبيمحمد بحر فياض علي395311521011060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460ثانوية حمرين المسائية للبنينادبيمحمد طه جوري محمد396311521072183

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت459ثانوية دياكوي للبنينادبيمحمد اديب خلف جاسم397311521008035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت452ثانوية شايسته للبناتادبيصهباء تحسين محمد عمر398311522039045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451ثانوية زوزك للبنينادبينشوان باسم ذياب احمد399311521016020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447ثانوية دياكوي للبنينادبيابراهيم حسن عبد المجيد حبيب400311521008002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442ثانوية جوارجرا للبناتادبياسراء كاظم جبر نحو401311522031004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442ثانوية جوارجرا للبناتادبيمها صفاء محمد حميد402311522031062

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت432ثانوية الوفاء المسائية المختلطةادبيمحمد احمد عباس حمادي403311521085055

التربية للبنات/جامعة تكريت492ثانوية جوارجرا للبناتعلمياكرام حاتم عريبي اسعد404311512031030

التربية للبنات/جامعة تكريت474ثانوية أناليندا للبناتعلميرفل احمد مجيد محمد405311512035018

التربية للبنات/جامعة تكريت464ثانوية جوارجرا للبناتعلميمكارم حاتم عريبي اسعد406311512031158

التربية للبنات/جامعة تكريت461ثانوية كويه للبناتعلميتقى صديق غائب سليمان407311512033002

التربية للبنات/جامعة تكريت454ثانوية سيوان للبناتعلميجنان عالوي ابراهيم عبد408311512038026
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التربية للبنات/جامعة تكريت420ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلميابتهال خالد رشيد نصيف409311512040011

التربية للبنات/جامعة تكريت483ثانوية االمين للبناتادبيشهد ارشد جميل سلطان410311522036087

التربية للبنات/جامعة تكريت482ثانوية كويه للبناتادبيرانيا قيس يوسف احمد411311522033001

التربية للبنات/جامعة تكريت474ثانوية جوارجرا للبناتادبيسلسبيل مناف حسن محمد412311522031035

التربية للبنات/جامعة تكريت471ثانوية جوارجرا للبناتادبيمحاسن محمد محي حسن413311522031054

التربية للبنات/جامعة تكريت463ثانوية سابات للبناتادبيحنين سمير حمادي علي414311522034006

التربية للبنات/جامعة تكريت449ثانوية سيوان للبناتادبيساره جمال دحام هواس415311522038025

التربية للبنات/جامعة تكريت449ثانوية االمين للبناتادبيرسل سعيد مدحت عبد الوهاب416311522036043

التربية للبنات/جامعة تكريت447ثانوية الوفاء المسائية المختلطةادبيساره مسلط محجوب جبل417311522085005

اآلداب/جامعة تكريت427ثانوية هلمات للبنينعلميمصطفى عبد خلف سليمان418311511006120

اآلداب/جامعة تكريت458ثانوية جوارجرا للبناتادبيهانيه نوري حسين علي419311522031065

اآلداب/جامعة تكريت452ثانوية دياكوي للبنينادبيمهند سعد اسماعيل عمر420311521008048

اآلداب/جامعة تكريت437ثانوية حمرين المسائية للبنينادبيمحمد عبود فيصل عبد الجبار421311521072186

اآلداب/جامعة تكريت435ثانوية االمين للبنينادبيعلي باسل ابراهيم نجرس422311521009066

اآلداب/جامعة تكريت435ثانوية هلمات للبنينادبيمهيمن وضاح ابراهيم محمد423311521006054

اآلداب/جامعة تكريت432ثانوية دياكوي للبنينادبيمحمد رافع حازم علي424311521008037

اآلداب/جامعة تكريت429ثانوية حمرين المسائية للبنينادبيعبد هللا وليد خالد موسى425311521072134

الشرقاط/التربية االساسية/جامعة تكريت429ثانوية كه ل للبنينادبيعثمان سرحان مزيون يونس426311521003027

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت661.3ثانوية جوارجرا للبناتعلميسنا حمودي عصام نعمان427311512031114

العلوم االسالمية/جامعة تكريت486ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتادبيمريم عبد المنعم سعيد مهدي428311522041035

الطب/جامعة االنبار705ثانوية علي حريري للبناتعلميشيماء مزهر حميد توفيق429311512042017

الطب/جامعة االنبار685ثانوية االمل للبنينعلميمصطفى محي الدين عبد نومان430311511004054

الطب/جامعة االنبار683ثانوية بناري زوزك المختلطةعلميعبد هللا سلمان داود عبد الجليل431311511060017

الطب/جامعة االنبار681ثانوية االمين للبنينعلميعلي خالد علي عساف432311511009089

الطب/جامعة االنبار679ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلميليثم رعد ناجي عبود433311512040054

الطب/جامعة االنبار677.6ثانوية االمين للبنينعلميعمار ياسر طارق نعمان434311511009096

الطب/جامعة االنبار676ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميعبد هللا رباح كافي عثمان435311511012046

طب االسنان/جامعة االنبار676ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلميأميمه محمد سمير عبيد436311512040004

طب االسنان/جامعة االنبار675ثانوية االمين للبنينعلميمحمد عبد الستار حمودي دايح437311511009129

طب االسنان/جامعة االنبار675ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميمحمد اياد نجم عبد هللا438311511012073

طب االسنان/جامعة االنبار673ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميشالل مظهر شالل جسام439311511012034

طب االسنان/جامعة االنبار671ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتعلميأمنه عالء شاحوذ عبد الرزاق440311512041012

الصيدلة/جامعة االنبار669ثانوية جوارجرا للبناتعلميمريم احمد مطلوب بردي441311512031152

الهندسة/جامعة االنبار664ثانوية سيوان للبناتعلمياسماء حميد مجيت فياض442311512038009
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الهندسة/جامعة االنبار664ثانوية االمين للبناتعلميسوالف عواد جميل صالح443311512036064

الهندسة/جامعة االنبار663ثانوية هولير زانستي للبنينعلميعالء عبيد مخلف محمد444311511019096

الهندسة/جامعة االنبار661ثانوية شايسته للبناتعلميمنى خليل جاسم محمد امين445311512039087

الهندسة/جامعة االنبار659ثانوية سيوان للبناتعلميعبير عباس محمود موسى446311512038059

الهندسة/جامعة االنبار659ثانوية جوارجرا للبناتعلميايالف عبد جهاد دليمي447311512031036

الهندسة/جامعة االنبار657ثانوية بناري زوزك المختلطةعلميدعاء كريم سويد نايل448311512060009

الهندسة/جامعة االنبار657ثانوية سابات للبناتعلميرسل علي عبد الجبار صالح449311512034024

الهندسة/جامعة االنبار657ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميحارث جبير محسن علي450311511012023

الهندسة/جامعة االنبار657ثانوية االمين للبناتعلمياسماء ماجد عبد الرزاق خلف451311512036009

الهندسة/جامعة االنبار655ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلمينبأ اسماعيل عبد عودة452311512040068

الهندسة/جامعة االنبار654ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبناتعلميآيه فرحان حمادي علي453311512046002

الهندسة/جامعة االنبار653ثانوية جوارجرا للبناتعلميآيه مناف طالب وادي454311512031012

الهندسة/جامعة االنبار648ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبناتعلمياصاله صالح الدين محمود احمد455311512046006

الهندسة/جامعة االنبار647ثانوية جوارجرا للبناتعلمينسرين عبد عباس عبد456311512031178

الهندسة/جامعة االنبار646ثانوية بحركة للبناتعلميغفران منصور حمودي عبد الكريم457311512043014

الهندسة/جامعة االنبار644ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلمياحمد عبد الرحمن طالب عبد الرحمن458311511012012

الهندسة/جامعة االنبار643ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميصالح محمود خلف صالح459311511012036

الهندسة/جامعة االنبار643ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميمصطفى سعدون عبد فرحان460311511012088

الهندسة/جامعة االنبار642ثانوية هولير زانستي للبنينعلميعبد الرحمن عامر محمد حسين461311511019040

الهندسة/جامعة االنبار641ثانوية االمين للبناتعلميمروة جمال محمد ابراهيم462311512036087

الهندسة/جامعة االنبار640ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلمياحمد اياد صالح حمد463311511012007

الهندسة/جامعة االنبار638ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميعمر عبد الرحيم زعين حميد464311511012065

الهندسة/جامعة االنبار635ثانوية سيوان للبناتعلميرفل محمود خضير صباح465311512038039

الهندسة/جامعة االنبار635اعدادية الوفاء للبنينعلمييوسف نافع مصلح ضاحي466311511005109

الهندسة/جامعة االنبار634ثانوية حمرين للبنينعلميعبد هللا صالح ملحان فنيخر467311511011056

الهندسة/جامعة االنبار634ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتعلمياسماء منير ضرار حنيفش468311512041007

الهندسة/جامعة االنبار631ثانوية شايسته للبناتعلميأسيا علي حمادي درويش469311512039002

الهندسة/جامعة االنبار629ثانوية بناري زوزك المختلطةعلميسرمد احمد جمعه عبد الجليل470311511060011

الهندسة/جامعة االنبار629ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميمحمد سعدي احمد ناصر471311511012078

الهندسة/جامعة االنبار627ثانوية االمين للبنينعلميمصطفى صفوك حسين حمد472311511009153

الهندسة/جامعة االنبار627ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبناتعلميدعاء جمال خالد عناد473311512046015

الهندسة/جامعة االنبار624ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلمياحمد مروان حسين خلف474311511012014

الهندسة/جامعة االنبار623ثانوية هلمات للبنينعلمياحمد سليمان علي حمد475311511006012

الهندسة/جامعة االنبار622ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتعلميأبرار مثنى راكع احمد476311512041001
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الهندسة/جامعة االنبار622ثانوية هولير زانستي للبنينعلميعبد الرحمن علي محمد عجرش477311511019042

الهندسة/جامعة االنبار622ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميعبد الرحمن رياض وفيق عبد الرحمن478311511012038

الهندسة/جامعة االنبار620ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبناتعلمييسر صباح داود سليمان479311512046050

الهندسة/جامعة االنبار619ثانوية االمين للبنينعلميمحمد ماجد محمد خلف480311511009135

الهندسة/جامعة االنبار619ثانوية حمرين للبنينعلميمحمد جبل محمد جبل481311511011106

الهندسة/جامعة االنبار619ثانوية البارزاني للبنينعلميمجيد ادهم مجيد محمد482311511014053

الهندسة/جامعة االنبار618ثانوية هلمات للبنينعلميمحمد حسن جبير فيحان483311511006096

الهندسة/جامعة االنبار616ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلمياريج حميد عبد هللا خلف484311512040001

الهندسة/جامعة االنبار615ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتعلميروى ابراهيم عبد هللا محمد485311512041030

الهندسة/جامعة االنبار615ثانوية االمين للبنينعلمياحمد عبد الجبار علي حسين486311511009013

الهندسة/جامعة االنبار615ثانوية االمين للبنينعلميفهد صالح مزعل عبد هللا487311511009109

الهندسة/جامعة االنبار614ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميمحمد ربيع عباس نعمة488311511012077

الهندسة/جامعة االنبار614ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميربيع محمد ربيع فزع489311511012031

الهندسة/جامعة االنبار613ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبنينعلميمحمد باسم ياسين عبد الجبار490311511020036

الهندسة/جامعة االنبار611ثانوية سيوان للبناتعلميحنين حماد خليفه محيسن491311512038028

الهندسة/جامعة االنبار609ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبنينعلميازهر دحام حمد نايل492311511020011

الهندسة/جامعة االنبار609ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلمياحمد محمد احمد ناصر493311511012013

الهندسة/جامعة االنبار604ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميحامد صالح مخلف عبيد494311511012025

الهندسة/جامعة االنبار604ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميعلي ضياء عبد الكريم محمد495311511012057

الهندسة/جامعة االنبار603ثانوية جوارجرا للبناتعلميايه علي حسين علي496311512031040

الهندسة/جامعة االنبار599ثانوية االمين للبنينعلميمصطفى طه عبد مصلح497311511009155

الهندسة/جامعة االنبار598ثانوية االمين للبنينعلميبالل فرحان محمد صالح498311511009039

العلوم/جامعة االنبار664ثانوية جوارجرا للبناتعلمياسراء مخلف سليمان خلف499311512031023

العلوم/جامعة االنبار635ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبناتعلميهبه ريكان جبار كرجي500311512046044

العلوم/جامعة االنبار631ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلميسجى خليل ابراهيم طالل501311512040035

العلوم/جامعة االنبار627ثانوية البارزاني للبنينعلميعلي اسماعيل شوكة عبد502311511014041

العلوم/جامعة االنبار607ثانوية االمين للبناتعلميامنة كريم محمد شياع503311512036015

العلوم/جامعة االنبار603ثانوية سابات للبناتعلمينور ياسين وهب خليل504311512034049

العلوم/جامعة االنبار601ثانوية علي حريري للبناتعلميهبه قيس سلمان محمد505311512042034

العلوم/جامعة االنبار590ثانوية شايسته للبناتعلميابتهال حماد خلف محمد506311512039005

العلوم/جامعة االنبار589ثانوية زوزك للبنينعلميايهم ساجد صالح الدين سليم507311511016013

العلوم/جامعة االنبار588ثانوية االمين للبنينعلميمروان فخري عبد مصلح508311511009143

العلوم/جامعة االنبار586ثانوية االمين للبناتعلميطيبة عمار رشيد محمد509311512036075

العلوم/جامعة االنبار584ثانوية علي حريري للبناتعلمينور الهدى احمد صالح فرحان510311512042031
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العلوم/جامعة االنبار579ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميعمر بركات حامد عبد511311511012061

العلوم/جامعة االنبار576ثانوية شايسته للبناتعلميمريم عدنان شاحوذ شنيز512311512039084

العلوم/جامعة االنبار574ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميابراهيم بسام صبحي صالح513311511012001

العلوم/جامعة االنبار572ثانوية االمين للبنينعلميمصطفى جابر حمد هللا مصلح514311511009148

العلوم/جامعة االنبار572ثانوية سيوان للبناتعلميفرقان اسكندر محمد حميد515311512038063

العلوم/جامعة االنبار571ثانوية سابات للبناتعلميأمنه كهالن كاظم حلمي516311512034001

العلوم/جامعة االنبار570ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلميعلياء عدنان جمعه فرحان517311512040048

العلوم/جامعة االنبار567ثانوية علي حريري للبناتعلميايات عبد هللا احمد عبد هللا518311512042003

العلوم/جامعة االنبار566اعدادية بيترمه للبناتعلميآيات باسم صباح محمد519311512032003

العلوم/جامعة االنبار566ثانوية هولير زانستي للبنينعلميمحمد ناظم جاسم حمادي520311511019076

العلوم/جامعة االنبار564ثانوية باوياني المختلطةعلمينور جاسم محمد علي521311512061009

العلوم/جامعة االنبار563ثانوية االمين للبنينعلميمحمد احمد رجا حسين522311511009115

العلوم/جامعة االنبار563ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلمينبأ عبد محمد فالح523311512040069

العلوم/جامعة االنبار563ثانوية هلمات للبنينعلميميثم عماد احمد زيدان524311511006131

العلوم/جامعة االنبار562ثانوية االمين للبنينعلمياحمد حميد حماد عسل525311511009004

العلوم/جامعة االنبار560ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبناتعلميصابرين صالح حمادي علي526311512046025

العلوم/جامعة االنبار560ثانوية علي حريري للبناتعلميماريه احمد صالح فرحان527311512042024

العلوم/جامعة االنبار559ثانوية االمين للبنينعلميمحمد وائل حمد رشيد528311511009139

العلوم/جامعة االنبار554ثانوية االمين للبنينعلميحكيم ملحم ضمير خلف529311511009044

العلوم/جامعة االنبار550ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميابوبكر عبد الحميد محمد دلي530311511012004

العلوم/جامعة االنبار549ثانوية مريم الطاهرة للبنينعلميمهند صباح هالل زغير531311511010115

العلوم/جامعة االنبار548ثانوية االمين للبنينعلميعمر خميس فياض علي532311511009102

العلوم/جامعة االنبار546ثانوية سيوان للبناتعلميوسن هشام عالوي مشعل533311512038081

العلوم/جامعة االنبار545ثانوية االمين للبناتعلميعبير منسي علي ابراهيم534311512036076

العلوم/جامعة االنبار545ثانوية هولير زانستي للبنينعلميمحمد ناجي محمد عبد هللا535311511019075

العلوم/جامعة االنبار543ثانوية االمين للبنينعلميمحمد ناظم عبد اللطيف سلمان536311511009138

العلوم/جامعة االنبار541ثانوية سابات للبناتعلميتهاني محمد سعيد خشان537311512034017

العلوم/جامعة االنبار540ثانوية سيوان للبناتعلميهاجر وضاح احمد عواد538311512038079

العلوم/جامعة االنبار539ثانوية االمين للبنينعلميهارون عبد الكريم ناجي هالل539311511009168

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار527ثانوية سيوان للبناتعلميآية تحسين علي منصور540311512038003

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار525ثانوية بحركة للبناتعلمياسراء صباح نوري عفتان541311512043001

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار519ثانوية االمين للبنينعلميحارث محمد فليح حسن542311511009041

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار517ثانوية االمين للبنينعلميمصطفى فراس عز الدين احمد543311511009158

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار512ثانوية هولير زانستي للبنينعلميعمار ياسر صكر هاشم544311511019059
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هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار508ثانوية االمين للبنينعلميعبد هللا عامر موسى محمد545311511009078

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار508ثانوية علي حريري للبناتعلميريام عامر علي حسين546311512042010

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار503ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنينعلميمحمد محمود عبد جاسم547311511013063

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار489ثانوية كه ل للبنينعلميمحمد عبد الجبار عطية احمد548311511003063

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار483ثانوية جوارجرا للبناتعلميمريم سعد هللا جمعه شهاب549311512031153

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار482ثانوية كه ل للبنينعلميعبد الرحمن عامر محمود خلف550311511003037

الزراعة/جامعة االنبار507ثانوية االمين للبنينعلمييوسف عزام زيدان خلف551311511009175

الزراعة/جامعة االنبار479ثانوية االمين للبنينعلميكاوه بديع عبد هللا بدري552311511009111

الزراعة/جامعة االنبار476ثانوية االمين للبنينعلميمحمد خميس سرحان حمود553311511009123

الزراعة/جامعة االنبار468اعدادية الوفاء للبنينعلميسيف حمودي حمدان عبد هللا554311511005027

الزراعة/جامعة االنبار460ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنينعلميمحمد عارف عزاوي حمد555311511013060

الزراعة/جامعة االنبار460ثانوية االمين للبنينعلميعز الدين علي حسين خضير556311511009085

الزراعة/جامعة االنبار458ثانوية هلمات للبنينعلميمؤمن عبد المجيد عيد مطر557311511006094

الزراعة/جامعة االنبار433ثانوية هولير زانستي للبنينعلميمصطفى عماد جبر مجيد558311511019082

الزراعة/جامعة االنبار432ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبناتعلميشهد حميد محل شهاب559311512046024

الزراعة/جامعة االنبار423ثانوية سيوان للبناتعلميرؤى طالب امير رشيد560311512038034

الزراعة/جامعة االنبار422ثانوية زوزك للبنينعلميكرم عبد السالم محمود جاسم561311511016049

االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار529ثانوية هلمات للبنينعلميمحمد زود دحام صالح562311511006099

االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار526ثانوية االمين للبنينعلمييعقوب خالد عبد العزيز ذبان563311511009174

االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار504ثانوية كه ل للبنينعلميحسين عبد الكريم حسين صالح564311511003020

االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار501ثانوية االمين للبنينعلميعمر جمال عواد كروت565311511009100

االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار500ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبنينعلميغسان رائد علي فياض566311511020034

االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار493ثانوية زوزك للبنينعلميعصام خالد جمار نشمي567311511016037

االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار490ثانوية كه ل للبنينعلميعمر محمد فرحان عباس568311511003051

االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار488ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبنينعلميمصطفى احمد مطر محمد569311511020043

االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار483ثانوية هولير زانستي للبنينعلميعبد هللا خليل فياض حسان570311511019098

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار577ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتعلميرحمه موفق صغير صالح571311512041026

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار570ثانوية االمين للبنينعلميحيدر اركان جاسم عواد572311511009047

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار549ثانوية االمين للبنينعلميعمار سعد على هللا جوير573311511009095

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار540ثانوية االمين للبنينعلمياحمد خالد ابراهيم عبد574311511009006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار538ثانوية االمين للبناتعلميحنين محمد محسن علي575311512036028

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار538ثانوية سيوان للبناتعلميروزان جمعه اسود رجه576311512038041

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار527ثانوية االمين للبناتعلميهيفاء محمد صالح شرموط577311512036122

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار524ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبناتعلميانصاف جاسم محمد كرام578311512046008
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار509ثانوية سابات للبناتعلميشهد محمد جاسم حميد579311512034034

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار503ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتعلميشهد فارس علي محمد580311512041039

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار497ثانوية البارزاني للبنينعلميصهيب حمود عبد محمود581311511014030

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار493ثانوية االمين للبنينعلمينبهان فواز عبد العزيز محمد582311511009166

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار493ثانوية االمل للبنينعلميعباس وليد منفي عبد583311511004026

العلوم التربوية والنفسية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار487ثانوية البارزاني للبنينعلمياحمد سفيان فارس محمد584311511014003

العلوم التربوية والنفسية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار520ثانوية دياكوي للبنينادبيعبد الملك يحيى عبد القهار أحمد585311521008028

العلوم التربوية والنفسية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار490ثانوية دياكوي للبنينادبيمحمد عباس فاضل عبد586311521008040

العلوم التربوية والنفسية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار451ثانوية االمين للبنينادبيعمر ماجد راشد علي587311521009086

العلوم التربوية والنفسية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار444ثانوية االمين للبنينادبيعثمان محمد كاظم عبد588311521009065

العلوم التربوية والنفسية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار440ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنينادبيعبد الرحمن مجيد سليمان طعمة589311521013012

العلوم التربوية والنفسية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار438ثانوية االمين للبنينادبيعلي صباح علي ترثوع590311521009070

العلوم التربوية والنفسية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار438ثانوية االمين للبنينادبيعلي جمعه جاسم حمادي591311521009067

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار518ثانوية االمين للبنينعلميمولود نجم عبد هللا فارس592311511009165

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار495ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبنينعلميعمر ابراهيم احمد فياض593311511020031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار488ثانوية باوياني المختلطةعلميحيفا محمود مجباس حسين594311512061003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار486ثانوية االمين للبنينعلميسعدون جبار عبد الستار اسماعيل595311511009057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار484ثانوية االمين للبنينعلميعمر حميد خلف جاسم596311511009101

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار483ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنينعلميعلي عبد الستار عبد الهادي بشير597311511013040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار483ثانوية شايسته للبناتعلميهاجر ماهر برجس عز الدين598311512039105

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار478ثانوية سيوان للبناتعلميريام محمد عشيوي علوان599311512038045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار471ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتعلميفردوس عبد الرحمن كريم عبد الرحمن600311512041046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار467ثانوية كه ل للبنينعلميهارون عبد الكريم دواح عباس601311511003070

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار584ثانوية جوارجرا للبناتادبيمريم غسان عدنان مخلف602311522031080

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار518ثانوية االمين للبناتادبيسارة جمال مخلف مهيدي603311522036065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار516ثانوية كه ل للبنينادبيعلي فؤاد خلف علي604311521003032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار510ثانوية العلم النافع المسائية للبنينادبيصالح مهدي جدوع ضاري605311521071039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار509ثانوية كه ل للبنينادبيعثمان سراج الدين ناظم منصور جفال606311521003026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار509ثانوية كه ل للبنينادبياحمد ناصر محمد عبد607311521003005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار508ثانوية المستقبل للبنينادبيعبد الحميد علي حميد جلعوط608311521021011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار504اعدادية الوفاء للبنينادبيقتيبة احمد عامر حمدان609311521005085

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار503ثانوية االمين للبناتادبيسرى احسان صبري فرحان610311522036077

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار502ثانوية المستقبل للبنينادبيصادق علي حميد جلعوط611311521021010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار498ثانوية كه ل للبنينادبيعمران كاظم منصور جاسم612311521003038
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار498ثانوية كه ل للبنينادبيسيف مركب ذياب خلف613311521003018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار496ثانوية العلم النافع المسائية للبنينادبيعماد وجدان عبيد حسون614311521071057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار496ثانوية االمين للبناتادبيهدى رعد مصلح اسماعيل615311522036137

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار496ثانوية كه ل للبنينادبيمحمد عامر عبد هللا مهدي616311521003048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار494ثانوية االمين للبنينادبيمهند مجيد محمد عويد617311521009145

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار494ثانوية باوياني المختلطةادبيبان خليل حمد دهموش618311522061001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار488ثانوية العلم النافع المسائية للبنينادبيحسام محمود عبد هللا جاسم619311521071023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار487ثانوية كه ل للبنينادبيمصطفى خالد محمد جليد620311521003051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار485ثانوية االمين للبنينادبيهشام خالد جميل حرش621311521009153

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار482ثانوية كه ل للبنينادبيعبد الوهاب احمد علي صايل622311521003025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار480ثانوية كه ل للبنينادبيبهاء عالء الدين محسن صالح623311521003013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار480ثانوية كه ل للبنينادبياحمد فرج ابراهيم عباس624311521003004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار476ثانوية االمين للبنينادبيمحمد عباس علي محمد625311521009113

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار471ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينادبيمصطفى طه فرحان شهاب626311521012023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار470ثانوية العلم النافع المسائية للبنينادبيمحمد حماد زبن جزاع627311521071076

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار470ثانوية باتاس للبنينادبياحمد جاسم محمد فرحان628311521015003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار468ثانوية االمين للبنينادبياسيل محمد حمد عمير629311521009015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار462ثانوية االمين للبنينادبيعمر ناجي علي ثامر630311521009088

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار459ثانوية االمين للبنينادبيمحمد محمود ابراهيم حميد631311521009130

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار459ثانوية بناري زوزك المختلطةادبيعمر محمد خلف حمادي632311521060015

القائم/التربية/جامعة االنبار478ثانوية االمين للبنينعلميمروان محمد حماد عسل633311511009144

القائم/التربية/جامعة االنبار428ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنينعلميمصعب ابراهيم سعود خليل634311511013078

القائم/التربية/جامعة االنبار454ثانوية االمين للبنينادبيمقداد حسين عبد محمود635311521009143

القائم/التربية/جامعة االنبار450ثانوية االمين للبنينادبياحمد عيسى محمد رمضان636311521009160

القائم/التربية/جامعة االنبار444ثانوية كه ل للبنينادبيعبد هللا عامر محمود خلف637311521003023

القائم/التربية/جامعة االنبار442اعدادية الوفاء للبنينادبيحمزه سعدي نايف جاسم638311521005036

القائم/التربية/جامعة االنبار440ثانوية االمين للبنينادبيعلي جايد حميد محمد639311521009165

القائم/التربية/جامعة االنبار437ثانوية االمين للبنينادبيمحمد مشتاق محمد تركي640311521009121

التربية للبنات/جامعة االنبار627ثانوية جوارجرا للبناتعلمينور عصام محمد دخيل641311512031184

التربية للبنات/جامعة االنبار621ثانوية بناري زوزك المختلطةعلميمروه عبد فتيخان خلف642311512060027

التربية للبنات/جامعة االنبار582ثانوية االمين للبناتعلميرواسي صالح حمود خليفة643311512036044

التربية للبنات/جامعة االنبار575ثانوية بناري زوزك المختلطةعلميهاجر عبد الرحمن مخلف طراد644311512060031

التربية للبنات/جامعة االنبار555ثانوية االمين للبناتعلميسجى دحام سالم فتيح645311512036057

التربية للبنات/جامعة االنبار502ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتعلميميمونه طالب يوسف محمد646311512041054
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التربية للبنات/جامعة االنبار500اعدادية بيترمه للبناتعلميسندس عبد الرزاق محمد عواد647311512032042

التربية للبنات/جامعة االنبار497ثانوية جوارجرا للبناتعلميمنة هللا منيف حمود برغش648311512031161

التربية للبنات/جامعة االنبار490ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلمينبأ نعمان حامد صالح649311512040071

التربية للبنات/جامعة االنبار485ثانوية بناري زوزك المختلطةعلميرويده وليد كامل محمد650311512060013

التربية للبنات/جامعة االنبار482ثانوية علي حريري للبناتعلميانتضار فرج كاظم حسن651311512042001

التربية للبنات/جامعة االنبار477اعدادية بيترمه للبناتعلميدينا ثامر ابراهيم اسماعيل652311512032020

التربية للبنات/جامعة االنبار474ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلميمريم عبد اللطيف طاهر عبد الوهاب653311512040061

التربية للبنات/جامعة االنبار471ثانوية آوات للبناتعلميمريم عبد الفتاح عبد الرزاق654311512044025

التربية للبنات/جامعة االنبار471اعدادية بيترمه للبناتعلميمروة أياد غانم أحمد655311512032060

التربية للبنات/جامعة االنبار471ثانوية علي حريري للبناتعلميزمن محمد علي حسين656311512042011

التربية للبنات/جامعة االنبار469ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلميأمنه عادل عبد الحميد رشيد657311512040003

التربية للبنات/جامعة االنبار467ثانوية بناري زوزك المختلطةعلميفاطمه مهدي فتيخان خلف658311512060025

التربية للبنات/جامعة االنبار466ثانوية علي حريري للبناتعلمينبأ داود سلمان محمد659311512042029

التربية للبنات/جامعة االنبار462ثانوية جوارجرا للبناتعلميغسق جمعه اسماعيل حميد660311512031132

التربية للبنات/جامعة االنبار459ثانوية آوات للبناتعلميسارة جمال طالب عبد االله661311512044015

التربية للبنات/جامعة االنبار455ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبناتعلميهبه فوزي داود سليمان662311512046045

التربية للبنات/جامعة االنبار438اعدادية بيترمه للبناتعلمينور صباح فرحان خلف663311512032067

التربية للبنات/جامعة االنبار433ثانوية كويه للبناتعلمينور ناهض فاضل يوسف664311512033010

التربية للبنات/جامعة االنبار430ثانوية جوارجرا للبناتعلميسالي عدنان حمزه جروان665311512031106

التربية للبنات/جامعة االنبار425ثانوية شايسته للبناتعلمينبأ شاكر محمود عواد666311512039093

التربية للبنات/جامعة االنبار424ثانوية االمين للبناتعلميسمية محمد علي حمادي667311512036062

التربية للبنات/جامعة االنبار567اعدادية بيترمه للبناتادبيبيروت غازي خليف حديد668311522032068

التربية للبنات/جامعة االنبار561ثانوية سيوان للبناتادبياالء عبد الرزاق حردان حادي669311522038008

التربية للبنات/جامعة االنبار556ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتادبيساره حمد خليفة عبد القادر670311522040005

التربية للبنات/جامعة االنبار548ثانوية سيوان للبناتادبياالء حسين عبد دخيل671311522038007

التربية للبنات/جامعة االنبار531ثانوية سيوان للبناتادبيآية ياسين خضير حرحوش672311522038001

التربية للبنات/جامعة االنبار526ثانوية العلم النافع المسائية للبناتادبيوفاء علي حسين مطر673311522080026

التربية للبنات/جامعة االنبار520ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتادبيزينب حمادي فياض عباس674311522041021

التربية للبنات/جامعة االنبار519ثانوية شايسته للبناتادبيجنان محمد عبد مضعن675311522039013

التربية للبنات/جامعة االنبار515ثانوية سيوان للبناتادبييقين محمد عبد دخيل676311522038054

التربية للبنات/جامعة االنبار512ثانوية االمين للبناتادبيأبرار احمد رجا حسين677311522036001

التربية للبنات/جامعة االنبار511ثانوية علي حريري للبناتادبيصفا نجاح حسن عبد678311522042019

التربية للبنات/جامعة االنبار507ثانوية شايسته للبناتادبيحنين داود سلمان حسن679311522039016

التربية للبنات/جامعة االنبار507ثانوية االمين للبناتادبيرواسي صباح نشمي زيدان680311522036054
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التربية للبنات/جامعة االنبار507ثانوية جوارجرا للبناتادبيأمنة انور عالوي رحيم681311522031001

التربية للبنات/جامعة االنبار506ثانوية االمين للبناتادبينورا حميد محمد عويد682311522036130

التربية للبنات/جامعة االنبار500ثانوية االمين للبناتادبيرقية قصي علي يوسف683311522036051

التربية للبنات/جامعة االنبار494ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبناتادبيسمر يوسف تركي ناصر684311522046010

التربية للبنات/جامعة االنبار492ثانوية االمين للبناتادبيهويدة جمعة ذياب حردان685311522036142

التربية للبنات/جامعة االنبار486ثانوية بناري زوزك المختلطةادبيساره سالم عبد هللا حسين686311522060016

التربية للبنات/جامعة االنبار483ثانوية االمين للبناتادبيطيبة عامر رافع ديالن687311522036094

التربية للبنات/جامعة االنبار467ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتادبيغفران عبيد عبد هللا فياض688311522040006

التربية للبنات/جامعة االنبار466ثانوية العلم النافع المسائية للبناتادبينور رافع عبد احمد689311522080023

التربية للبنات/جامعة االنبار462ثانوية االمين للبناتادبيضحى طه حمود سعيد690311522036093

التربية للبنات/جامعة االنبار462ثانوية شايسته للبناتادبيزينب معين حسن عواد691311522039028

التربية للبنات/جامعة االنبار460ثانوية جوارجرا للبناتادبيرحاب حامد محمد عبد692311522031021

التربية للبنات/جامعة االنبار458ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبناتادبيشهد زياد فاضل عيسى693311522046012

التربية للبنات/جامعة االنبار457ثانوية جوارجرا للبناتادبيياسمين جمعة عبد هللا حسين694311522031073

التربية للبنات/جامعة االنبار455ثانوية االمين للبناتادبيرؤى خالد سبتي كردي695311522036039

التربية للبنات/جامعة االنبار455ثانوية بناري زوزك المختلطةادبيسرى ابراهيم خليل ابراهيم696311522060018

التربية للبنات/جامعة االنبار455ثانوية االمين للبناتادبيازهار ناعس مهاوش نايف697311522036007

التربية للبنات/جامعة االنبار453ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبناتادبيآيه حسين مهدي صالح698311522046001

التربية للبنات/جامعة االنبار451ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتادبيطيبه مجيد صالح علي699311522041029

التربية للبنات/جامعة االنبار451ثانوية أناليندا للبناتادبيهويده داود سليمان حسين700311522035020

التربية للبنات/جامعة االنبار449ثانوية جوارجرا للبناتادبياطياف علي عبد هللا شنيتر701311522031005

التربية للبنات/جامعة االنبار449ثانوية سيوان للبناتادبييقين حكمت عبد جاسم702311522038053

التربية للبنات/جامعة االنبار445ثانوية أناليندا للبناتادبيمروه تحسين عليوي عباس703311522035015

التربية للبنات/جامعة االنبار444ثانوية االمين للبناتادبيلينا عبد القهار حسن عبد704311522036110

التربية للبنات/جامعة االنبار440اعدادية بيترمه للبناتادبيشهد جميل صالح عبد705311522032027

التربية للبنات/جامعة االنبار433ثانوية سيوان للبناتادبيمنار منذر مطر محمد706311522038040

التربية للبنات/جامعة االنبار426ثانوية االمين للبناتادبينورس خميس محمد صالح707311522036131

اآلداب/جامعة االنبار469ثانوية االمين للبنينعلميحيدر طه حمد مجيد708311511009048

اآلداب/جامعة االنبار466ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتعلميآمنه جمال ناصر حسين709311512041011

اآلداب/جامعة االنبار461ثانوية سيوان للبناتعلميحفصة ضياء الدين حسين خلف710311512038027

اآلداب/جامعة االنبار457ثانوية هولير زانستي للبنينعلميمدحت محمد مدحت عبد الجبار711311511019079

اآلداب/جامعة االنبار449ثانوية االمين للبنينعلميعبد القادر عبيد عوده صالح712311511009074

اآلداب/جامعة االنبار446ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبنينعلميسيف محمد مجيد حمود713311511020021

اآلداب/جامعة االنبار444ثانوية هولير زانستي للبنينعلميعلي صبري ريكان علي714311511019101
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اآلداب/جامعة االنبار440ثانوية كه ل للبنينعلميسراج سليمان حمد صالح715311511003031

اآلداب/جامعة االنبار527ثانوية دياكوي للبنينادبيخالد جمال ناصر محمد716311521008013

اآلداب/جامعة االنبار495ثانوية كه ل للبنينادبياسعد سعد فاضل شهاب717311521003006

اآلداب/جامعة االنبار488ثانوية سيوان للبناتادبيمريم محمد جهاد ضاحي718311522038039

اآلداب/جامعة االنبار487ثانوية كه ل للبنينادبيمحمد حميد خلف جاسم719311521003046

اآلداب/جامعة االنبار481ثانوية دياكوي للبنينادبياحمد جمال حمد مطلك720311521008004

اآلداب/جامعة االنبار467ثانوية باوياني المختلطةادبيحنان محروس محفوظ تقي721311522061002

اآلداب/جامعة االنبار465ثانوية كه ل للبنينادبيالمامون عبد الستار مطلك مطر722311521003009

اآلداب/جامعة االنبار458ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبنينادبيعبد الرحمن محمد علي صالح723311521020004

اآلداب/جامعة االنبار457ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينادبيرسول خالد حمد شهاب724311521012010

اآلداب/جامعة االنبار454ثانوية الشهيد مأمون الدباغ للبناتادبينوره صبحي صفوت سعيد725311522030023

اآلداب/جامعة االنبار454ثانوية العلم النافع المسائية للبنينادبيعلي احمد عبد صباح726311521071052

اآلداب/جامعة االنبار453ثانوية االمين للبنينادبيمحمد نافع محمد عبد هللا727311521009122

اآلداب/جامعة االنبار453ثانوية كه ل للبنينادبيمكي سالم رجا حسين728311521003055

اآلداب/جامعة االنبار453ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنينادبيزيد ثائر فاضل عبد729311521013008

اآلداب/جامعة االنبار452ثانوية كه ل للبنينادبيبشير حسن فرحان عبد730311521003011

اآلداب/جامعة االنبار451ثانوية كه ل للبنينادبيمحمد جزاع علي عبد هللا731311521003045

اآلداب/جامعة االنبار450ثانوية باتاس للبنينادبيعلي حماد مصلح خلف732311521015013

اآلداب/جامعة االنبار448ثانوية كه ل للبنينادبييوسف حميد خلف جاسم733311521003058

اآلداب/جامعة االنبار447ثانوية االمين للبنينادبيصفاء عامر محمد عبد هللا734311521009047

اآلداب/جامعة االنبار446ثانوية هلمات للبنينادبيعز الدين مهدي تركي عبد735311521006077

اآلداب/جامعة االنبار446ثانوية كه ل للبنينادبيسيف ماجد خلف عبود736311521003017

اآلداب/جامعة االنبار445ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبنينادبينذير حسين اسود ضاري737311521020011

اآلداب/جامعة االنبار443ثانوية جوارجرا للبناتادبيهبه رائد راكع داود738311522031067

اآلداب/جامعة االنبار440ثانوية االمين للبنينادبياحمد محمد سالم حسين739311521009010

اآلداب/جامعة االنبار438ثانوية الوفاء المسائية المختلطةادبييوسف حميد عناد محسن740311521085074

اآلداب/جامعة االنبار438ثانوية دياكوي للبنينادبيتحسين صعب علي مخلف741311521008008

اآلداب/جامعة االنبار435ثانوية العلم النافع المسائية للبنينادبيسلمان داود سلمان خضير742311521071037

اآلداب/جامعة االنبار434ثانوية االمين للبنينادبيعمر اسعد عبد هللا خلف743311521009076

اآلداب/جامعة االنبار434ثانوية هلمات للبنينادبيوسيم جاسم عبد صالح744311521006058

اآلداب/جامعة االنبار434اعدادية بيترمه للبناتادبيضحى ماجد حميد عبد745311522032034

اآلداب/جامعة االنبار428ثانوية االمين للبنينادبياحمد ابراهيم احمد حسين746311521009003

اآلداب/جامعة االنبار428ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينادبيابراهيم مصعب كامل فليح747311521012001

اآلداب/جامعة االنبار427ثانوية كه ل للبنينادبيمصطفى طارق ابراهيم فياض748311521003052
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اآلداب/جامعة االنبار425ثانوية بناري زوزك المختلطةادبيناظم سعدون رحيم عبد749311521060022

اآلداب/جامعة االنبار422ثانوية بناري زوزك المختلطةادبيابراهيم محمد عبد هللا عوده750311521060001

اآلداب/جامعة االنبار421ثانوية االمين للبنينادبيمنهل عبود خليفه احمد751311521009144

حديثة/التربية االساسية/جامعة االنبار455ثانوية االمين للبنينادبيمحمد وحيد عبد هللا شيحان752311521009123

حديثة/التربية االساسية/جامعة االنبار420ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينادبيياسر حسن علي محمد753311521012026

الحاسوب/جامعة االنبار597ثانوية هلمات للبنينعلميعثمان مجيد رشيد عبد هللا754311511006064

الحاسوب/جامعة االنبار597ثانوية االمين للبنينعلميايوب حامد مصلح حمادي755311511009034

الحاسوب/جامعة االنبار588ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميعثمان ياسر كاظم حمادي756311511012052

الحاسوب/جامعة االنبار588ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبناتعلميزينه علي حسين علي757311512046019

الحاسوب/جامعة االنبار581ثانوية كه ل للبنينعلميعلي صالح عبد هللا عبد758311511003046

الحاسوب/جامعة االنبار568ثانوية دياكوي للبنينعلميعبد الرحمن محمد عبد هللا دايح759311511008053

الحاسوب/جامعة االنبار560اعدادية بيترمه للبناتعلميشيماء خاشع ناجي عبد اللطيف760311512032046

الحاسوب/جامعة االنبار560ثانوية االمين للبنينعلميمصطفى علي مخلف جواد761311511009157

الحاسوب/جامعة االنبار549ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبناتعلميفاطمه اركان خلف جاسم762311512046029

الحاسوب/جامعة االنبار549ثانوية االمين للبنينعلميعمران فراس عبد الكريم مخلف763311511009106

الحاسوب/جامعة االنبار540ثانوية آوات للبناتعلمينور احمد علي روضان764311512044029

الحاسوب/جامعة االنبار536ثانوية االمين للبناتعلمياريج هاشم عبد الكريم عبد الجبار765311512036003

الحاسوب/جامعة االنبار535ثانوية بناري زوزك المختلطةعلميمحمد شهاب حمد خلف766311511060028

الحاسوب/جامعة االنبار534ثانوية هولير زانستي للبنينعلميعبد المهيمن جمال عبد المنعم حسن767311511019051

الحاسوب/جامعة االنبار534ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلميشهد صالح مهدي عبد هللا768311512040040

الحاسوب/جامعة االنبار531ثانوية العلم النافع المسائية للبنينعلمياحمد وجدان عبيد حسون769311511071006

الحاسوب/جامعة االنبار531ثانوية هلمات للبنينعلميمحمد مجيد اسماعيل علي770311511006107

الحاسوب/جامعة االنبار527ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنينعلميعبد الرحمن جمال محمد زين771311511013030

الحاسوب/جامعة االنبار525ثانوية هولير زانستي للبنينعلميعبد هللا حازم شهاب محل772311511019048

الحاسوب/جامعة االنبار522ثانوية جوارجرا للبناتعلميامنه حيدر ذياب خضير773311512031034

الحاسوب/جامعة االنبار521ثانوية االمين للبنينعلميعبد الرحمن طلعت راضي علي774311511009070

الحاسوب/جامعة االنبار521ثانوية هولير زانستي للبنينعلميمصطفى زياد عبد الجبار محي الدين775311511019081

الحاسوب/جامعة االنبار520ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلميأيالف عيال راوي صالح776311512040009

الحاسوب/جامعة االنبار519ثانوية باوياني المختلطةعلميريام اسعد هاشم عفتان777311512061005

الحاسوب/جامعة االنبار518ثانوية االمين للبناتعلميايمان محمد فرج خشيبان778311512036018

الحاسوب/جامعة االنبار517ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبنينعلمياحمد محمد حسين صالح779311511020008

الحاسوب/جامعة االنبار514ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتعلمينورس مجيد عايد درج780311512041059

الحاسوب/جامعة االنبار513ثانوية االمين للبناتعلميصفا عادل تركي ساكن781311512036073

الحاسوب/جامعة االنبار512ثانوية االمين للبنينعلميمحمد لطفي راكع احمد782311511009134
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الحاسوب/جامعة االنبار511ثانوية آوات للبناتعلميمروة وليد فليح حسن783311512044024

الحاسوب/جامعة االنبار508ثانوية االمين للبنينعلميخالد احمد عبد مرار784311511009049

الحاسوب/جامعة االنبار503ثانوية هلمات للبنينعلميعمر عبد الصمد عبد الرزاق قادر785311511006083

العلوم االسالمية/جامعة االنبار447ثانوية االمين للبنينعلميمروان مديح اشتيوي حامد786311511009145

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار536ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنينعلميحيدر عامر مهدي هالل787311511013019

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار536ثانوية دياكوي للبنينعلميمحمد حازم دانوك هندي788311511008093

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار537ثانوية دياكوي للبنينادبيمعن ياسين جبار مطر789311521008047

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار533ثانوية بناري زوزك المختلطةادبيازهار عبد الرحمن خليل ابراهيم790311522060002

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار532ثانوية دياكوي للبنينادبيسيف عدنان جبير عبد791311521008020

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار531ثانوية زوزك للبنينادبيضياء الدين عادل حردان محمد792311521016006

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار529ثانوية االمين للبنينادبيحمزه اسماعيل فرحان عبيد793311521009029

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار525ثانوية االمين للبنينادبيمؤمن حميد عفش مسير794311521009097

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار524ثانوية بناري زوزك المختلطةادبياحمد سالم برهان سالم795311521060002

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار522ثانوية كه ل للبنينادبيرسول حامد خلف جاسم796311521003015

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار521ثانوية علي حريري للبناتادبيسندس عامر مضعن حمد797311522042015

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار515ثانوية دياكوي للبنينادبيلورنس عماد حمد نطاح798311521008034

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار512ثانوية كه ل للبنينادبيأحمد مكي محمود خضير799311521003003

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار501ثانوية االمين للبنينعلميزيد اسامه صادق حماد800311511009054

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار502ثانوية االمين للبناتادبيرواء خلف خضير جلوب801311522036053

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار489ثانوية العلم النافع المسائية للبنينادبياحمد محمد احمد عبد هللا802311521071013

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار477ثانوية كه ل للبنينادبيوسام شاكر محمود خضير803311521003057

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار476ثانوية دياكوي للبنينادبيعوده جاسم عوده جربوع804311521008032

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار475ثانوية زوزك للبنينادبياحمد سوعان مناع مشعان805311521016003

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار470ثانوية العلم النافع المسائية للبنينادبيعلي ياسين علوان خلف806311521071055

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار468ثانوية دياكوي للبنينادبيعبد الملك وليد عبود حمد807311521008027

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار465ثانوية كه ل للبنينادبيالفاروق عامر عبد العزيز حمادي808311521003008

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار463ثانوية دياكوي للبنينادبيحازم خميس عبد منسي809311521008011

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار462ثانوية كه ل للبنينادبيمحمد االمين ياسين جاسم نواف810311521003043

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار454ثانوية االمين للبنينادبيمحمد ادهام نوار نشمي811311521009102

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار453ثانوية االمين للبنينادبياحمد سعيد عواد كرحوت812311521009006

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار452ثانوية االمين للبنينادبيعلي جمعه جاسم محمد813311521009068

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار449ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينادبيمؤمن احمد عبطان عبد814311521012018

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار449ثانوية العلم النافع المسائية للبنينادبيمزهر محمود عبد الهادي يوسف815311521071090

الهندسة/الجامعة العراقية628ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميعبد هللا مجيد محمد رشيد816311511012049
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االعالم/الجامعة العراقية499ثانوية االمين للبنينادبيمصطفى عبد الجبار خلف حردان817311521009139

االعالم/الجامعة العراقية467ثانوية االمين للبنينادبيمحمود رياض محمد فاضل818311521009106

االعالم/الجامعة العراقية465ثانوية دياكوي للبنينادبيسعد فيصل مشرف شوكه819311521008018

االعالم/الجامعة العراقية464ثانوية حمرين المسائية للبنينادبيمصطفى داود سلمان نصيف820311521072231

االعالم/الجامعة العراقية461ثانوية كه ل للبنينادبيكرار حيدر عبد حميد821311521003040

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية479ثانوية البارزاني للبنينعلميالليث عبد الرحمن عثمان حمادي822311511014013

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية543ثانوية كه ل للبنينادبيعبد الرشيد فنر عبد الجبار مهدي823311521003020

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية474ثانوية االمين للبنينادبياحمد صالح حسين عواد824311521009161

الهندسة/جامعة النهرين658ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلميسجى بهاء غازي طعمة825311512040034

الهندسة/جامعة النهرين654ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتعلميهال قتاده منصور عبد الكريم826311512041063

العلوم/جامعة النهرين573ثانوية جوارجرا للبناتعلميآالء رعد حسن محمود827311512031003

الطب/جامعة كركوك688ثانوية دياكوي للبنينعلميطه مصطفى قاسم محمد828311511008050

طب االسنان/جامعة كركوك691.3ثانوية زوزك للبنينعلمييحيى جعفر تقي موسى829311511016074

التمريض/جامعة كركوك612ثانوية سيوان للبناتعلميوالء حسين علي عبد الواحد830311512038082

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك493ثانوية كه ل للبنينادبيمحمد بهاء عبد اللطيف خلف831311521003044

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك535ثانوية بناري زوزك المختلطةعلمياحمد ضياء دهام فهمي832311511060002

الهندسة/جامعة سامراء645ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميمحمد حاضر حسين عبود833311511012074

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء601ثانوية جوارجرا للبناتعلميهبه يونس عزاوي حمود834311512031192

الطب/جامعة نينوى674ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنينعلميمهند مازن نهاد اسماعيل835311511013079

الطب/جامعة نينوى672ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتعلميخديجه ياسين ابراهيم دايح836311512041022

الطب/جامعة نينوى671ثانوية جوارجرا للبناتعلميأصال عدي منصور عبد الكريم837311512031002

الطب/جامعة نينوى671ثانوية مريم الطاهرة للبنينعلميبراق جمعة هالل زغير838311511010022

الطب/جامعة نينوى670ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتعلميزهراء هشام محمد عبيد839311512041033

الطب/جامعة نينوى670اعدادية الفتوة للبنينعلميحسين علي مجيد علي840311511001003

الطب/جامعة نينوى670ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلمياحمد اسماعيل جياد مرزوك841311511012005

الطب/جامعة نينوى669ثانوية هولير زانستي للبنينعلميمحمد ظاهر هادي عاصي842311511019072

الطب/جامعة نينوى668ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميانس اسماعيل جاسم حمادي843311511012020

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى625ثانوية االمين للبنينعلميوائل اركان جاسم عواد844311511009169

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى616.3ثانوية جوارجرا للبناتعلميساره عبد المناف هاشم محمود845311512031104

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى592ثانوية شايسته للبناتعلميايمان سامر قرياقوس نعوم846311512039015

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى590ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلميمريم باسم ايوب يعقوب847311512037076

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى582ثانوية أناليندا للبناتعلميبراء مازن ابراهيم حمادي848311512035009

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى582ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلمينورهان عامر حبيب قس بطرس849311512037099

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى566ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلمياسماعيل علي محمد علي850311511012018
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هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى565ثانوية مريم الطاهرة للبنينعلميعبد هللا نجم الدين عبد هللا داود851311511010072

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى565ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنينعلميأسامة ماهر راكع احمد852311511013007

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى559ثانوية هلمات للبنينعلميعبيده نعمان محمد سعيد نعمان853311511006060

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى555ثانوية االمين للبنينعلميمصطفى ريكان يوسف سليمان854311511009151

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى550ثانوية االمين للبنينعلميحميد شامي جاسم حمد855311511009046

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى547ثانوية دياكوي للبنينعلميسعد عامر سعيد صالح856311511008039

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى539ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلميريتا ساهر قرياقوس نعوم857311512037036

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى534اعدادية الوفاء للبنينعلميرشيد حامد رشيد عناد858311511005022

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى533ثانوية هولير زانستي للبنينعلميمحمد غانم مجيد طابور859311511019073

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى527ثانوية مريم الطاهرة للبنينعلميميالن الياس جرجيس يعقوب860311511010125

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى526ثانوية حمرين المسائية للبنينعلميعبيدة عمار عبد الرحمن علي861311511072055

الطب/جامعة الفلوجة677ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميعمر احمد شاكر حمود862311511012060

الطب/جامعة الفلوجة676ثانوية شايسته للبناتعلميميس فائز احمد عمر863311512039091

الطب/جامعة الفلوجة675ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنينعلميمحمد حمدي عليوي فياض864311511013055

الطب/جامعة الفلوجة675ثانوية االمين للبنينعلميمحمد سعيد حميد خلف865311511009125

الطب/جامعة الفلوجة675ثانوية االمين للبناتعلميمنال عالوي جاسم محمد866311512036094

القانون/جامعة الفلوجة503ثانوية حمرين للبنينعلمياحمد حسين مطرود حنوش867311511011002

القانون/جامعة الفلوجة503ثانوية االمين للبنينادبيعماد احمد مطر دهش868311521009164

القانون/جامعة الفلوجة492ثانوية كه ل للبنينادبيمصطفى طالب عبد هللا عبد869311521003053

القانون/جامعة الفلوجة484ثانوية العلم النافع المسائية للبنينادبيمحمد احمد مهدي صالح870311521071073

القانون/جامعة الفلوجة480ثانوية سيوان للبناتادبيخديجه سعيد مهدي صالح871311522038015

القانون/جامعة الفلوجة474ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنينادبياحمد حماد رشيد صالح872311521013002

القانون/جامعة الفلوجة474ثانوية دياكوي للبنينادبيعبد هللا فاعور جمعه محمد873311521008026

القانون/جامعة الفلوجة472ثانوية علي حريري للبناتادبيضحى سامي كريم عباس874311522042020

العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة440ثانوية االمين للبنينعلميمحمد ابراهيم على هللا جوير875311511009113

العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة453ثانوية علي حريري للبناتادبيسهى حمد علي حمادي876311522042016

العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة445ثانوية االمين للبنينادبيعلي عوده صالح عداي877311521009072

االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية466ثانوية برزاني المسائية للبنينعلميزيد حسين صبري علي878311511070005

االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية438ثانوية الشهيد مأمون الدباغ للبناتعلميعفاف عدنان عزيز موسى879311512030030

االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية491ثانوية برزاني المسائية للبنينادبيعمر عزيز سنجار ازالم880311521070025

االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية443ثانوية برزاني المسائية للبنينادبياحمد علي بكتش علي881311521070004

االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية431ثانوية كويه للبنينادبيعبد السالم محمود رستم شوان882311521007005

التربية/جامعة الحمدانية615ثانوية شايسته للبناتعلميساره دريد سليمان حنا883311512039051

التربية/جامعة الحمدانية604ثانوية شايسته للبناتعلميساره طارق خضر عبد هللا884311512039053
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التربية/جامعة الحمدانية557ثانوية االمين للبناتعلميشهد مظفر يونس توفيق885311512036067

التربية/جامعة الحمدانية546ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلميجهان سالم كريت سليمان886311512037013

التربية/جامعة الحمدانية537ثانوية مريم الطاهرة للبنينعلميرافي يوسف منصور سمعان887311511010045

التربية/جامعة الحمدانية534ثانوية االمين للبنينعلميزيد سلمان حمزه خضر888311511009055

التربية/جامعة الحمدانية527ثانوية هولير زانستي للبنينعلميعدنان عباس علي تقي889311511019053

التربية/جامعة الحمدانية518ثانوية حمرين للبنينعلميعلي عز الدين سمو حسين890311511011078

التربية/جامعة الحمدانية496ثانوية هولير زانستي للبنينعلميحسين حسن قاسم داود891311511019024

التربية/جامعة الحمدانية488ثانوية شايسته للبناتعلميهلين سعد كوركيس تندرو892311512039111

التربية/جامعة الحمدانية487ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلميكاترين عصام ميخا باهي893311512037062

التربية/جامعة الحمدانية485ثانوية شايسته للبناتعلميايالف حيدر صاحب شاكر894311512039014

التربية/جامعة الحمدانية482ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلميديانا رعد متي بطرس895311512037019

التربية/جامعة الحمدانية479ثانوية االمين للبنينعلميعلي فيصل امين حامد896311511009093

التربية/جامعة الحمدانية477ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلميرنين باسل مجيد حنا897311512037029

التربية/جامعة الحمدانية464ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلميريا يوحنا منصور نوح898311512037033

التربية/جامعة الحمدانية454ثانوية مريم الطاهرة للبنينعلميسرمد عبد سامي عبدو899311511010063

التربية/جامعة الحمدانية448ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلميمورين صباح بولص داود900311512037085

التربية/جامعة الحمدانية441ثانوية مريم الطاهرة للبنينعلمييوسف باسل ابلحد كوركيس901311511010141

التربية/جامعة الحمدانية425ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلميرها عبد الرحيم بهنام بحو902311512037031

التربية/جامعة الحمدانية555ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتادبيبثينه مجيد نائف علي903311522041009

التربية/جامعة الحمدانية550ثانوية المستقبل للبنينادبيامين جليل عبد هللا عرب904311521021001

التربية/جامعة الحمدانية526ثانوية دياكوي للبنينادبيعماد وعد هللا بشير أحمد905311521008031

التربية/جامعة الحمدانية503ثانوية المستقبل للبنينادبيبشار سالم صالح عبد هللا906311521021002

التربية/جامعة الحمدانية501ثانوية برزاني المسائية للبنينادبييوئيل باسم جميل حنا907311521070045

التربية/جامعة الحمدانية486ثانوية المستقبل للبنينادبييوسف ذنون سعد هللا عبد هللا908311521021024

التربية/جامعة الحمدانية485ثانوية مريم الطاهرة للبنينادبيسرمد جنان مرزينا متي909311521010034

التربية/جامعة الحمدانية475ثانوية كه ل للبنينادبيمصطفى حسين احمد محمد910311521003050

التربية/جامعة الحمدانية474ثانوية سابات للبناتادبيدعاء صباح طه حسن911311522034008

التربية/جامعة الحمدانية473ثانوية جوارجرا للبناتادبيربى محمود يونس حامد912311522031020

التربية/جامعة الحمدانية462ثانوية كويه للبنينادبيمحمد صباح خليل اسماعيل913311521007009

التربية/جامعة الحمدانية455ثانوية المستقبل للبنينادبيعبد السالم فكرت سليم محمود914311521021012

التربية/جامعة الحمدانية455ثانوية دياكوي للبنينادبيعبد هللا حسن حسين عبد هللا915311521008025

التربية/جامعة الحمدانية448ثانوية كويه للبنينادبيأكرم فاضل عباس حمو916311521007001

التربية/جامعة الحمدانية433ثانوية أناليندا للبناتادبيهبه عماد صالح امين917311522035019

التربية/جامعة الحمدانية431ثانوية مريم الطاهرة للبناتادبيدالل نعيم جرجيس جبو918311522037007
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كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666ثانوية االمين للبناتعلميدعاء احمد صالح ابراهيم919311512036033

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبناتعلمييسرى حسن اسماعيل زيدان920311512046053

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642ثانوية دياكوي للبنينعلميحسن عبد الناصر اسماعيل علي921311511008031

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلميديانا نعيم جرجيس جبو922311512037025

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية633ثانوية حمرين المسائية للبنينعلميعبد الرحمن رافع محمود عبو923311511072049

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629اعدادية الوفاء للبنينعلمييوسف انور شاكر متي924311511005106

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتعلميروعه احمد حسن علي925311512041029

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618ثانوية االمين للبنينعلميياسر عبد الرحمن احمد حمزه926311511009173

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية596ثانوية بناري زوزك المختلطةعلميكوثر مجيد زينل علي927311512060026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583ثانوية هولير زانستي للبنينعلمييونس عبد القادر علي حمد928311511019095

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573ثانوية هلمات للبنينعلميعلي طالل زهيري جميل929311511006070

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572ثانوية بحركة للبناتعلمينيفين اديب حبيب ججو930311512043025

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572ثانوية االمل للبنينعلمييحيى احمد عيسى محمد931311511004057

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571ثانوية االمين للبنينعلميمحمد عبد الرزاق عبد هللا سليمان932311511009127

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571اعدادية الوفاء للبنينعلميرامي رعد شاكر متي933311511005021

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنينعلميعلي يوسف عبد الهادي ذياب934311511013084

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلميايمان بطرس شمعون حنا935311512037010

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548ثانوية شايسته للبناتعلميديانا صباح يوسف شابا936311512039033

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلمينورا عبد الستار حربي عبو937311512037098

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلميرغد وعد اسحاق بحو938311512037027

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية516ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلميمريم وليد بهنام عبوش939311512037082

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية514ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتعلمياستبرق حامد عبد حمدون940311512041004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597ثانوية جوارجرا للبناتعلمينور احمد سعدون مسلم941311512031180

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560اعدادية الفتوة للبنينعلميعبد العزيز محمود عبد هللا عبد942311511001010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557ثانوية االمين للبنينعلميمحمد فائق كاظم عبود943311511009132

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556ثانوية هولير زانستي للبنينعلميعبد الكريم سالم رمضان فتاح944311511019046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547ثانوية االمين للبنينعلميغانم سالم محمد جبل945311511009107

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547ثانوية االمين للبنينعلميمحمد خالد ابراهيم رجب946311511009121

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546ثانوية االمين للبنينعلميمحمود خليل ابراهيم حمد947311511009141

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546ثانوية االمين للبنينعلميعبد القادر علي محمد جليل948311511009075

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية573ثانوية االمين للبنينعلمياحمد حميد فرحان محسن949311511009005

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية550ثانوية مريم الطاهرة للبنينعلمياندرياس ضياء يوسف حنا950311511010012

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية543ثانوية شايسته للبناتعلميرغد خشمان عليوي حسين951311512039041

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية541ثانوية االمين للبنينعلميعلي محمود عبد هللا عبد اللطيف952311511009094
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الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية535ثانوية االمين للبنينعلميمحمد يحيى ذنون سليمان953311511009140

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية531ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتعلميعلياء هشام مصطفى علي954311512040049

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية522ثانوية هولير زانستي للبنينعلميفرهاد فاخر خليل اسماعيل955311511019065

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية514ثانوية جوارجرا للبناتعلميصفد محمود ادريس عباس956311512031122

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية439ثانوية كه ل للبنينعلميقاسم اسعد خضير عباس957311511003054

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية مريم الطاهرة للبناتعلميليليان خالد الياس يعقوب958311512037066

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410ثانوية زوزك للبنينعلميعبد الرحمن باسل عبد الكريم احمد959311511016029

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408ثانوية مريم الطاهرة للبنينعلميقرياقوس سالم قرياقوس سليمان960311511010090

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية363ثانوية حمرين للبنينعلميغسان عدنان مطر محمد961311511011092

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية496اعدادية الوفاء للبنينعلميعبد الرحمن سعدي احمد صالح962311511005033

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية426ثانوية البارزاني للبنينعلمياحمد هيثم ابراهيم حسين963311511014009

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية الشهيد مأمون الدباغ للبناتعلميجيالن حسن امين حسين964311512030012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية االمين للبنينعلميمحمد دحام خليل حسين965311511009182

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية المحبة للبناتعلميحنان صباح عبد هللا جاعد966311512045013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية االمين للبنينعلميمصطفى خالد حازم عبد الكريم967311511009150

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية492ثانوية كه ل للبنينعلميمحمد زاهر عبد الرزاق شكر968311511003061

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية468ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنينعلميمصطفى مازن يونس حسن969311511013076

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية442ثانوية االمين للبناتعلمينورا ضياء كامل سلوم970311512036110

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية هولير زانستي للبنينادبيمصطفى عبد الكريم سليم عدو971311521019035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403ثانوية االمين للبنينادبيمايكل فرح حبيب كتا972311521009100

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتادبيقمر مخلد عبد الرحمن محمد973311522040009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394ثانوية الشهيد مأمون الدباغ للبناتادبينور احمد منصور حمد974311522030021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385ثانوية جوارجرا للبناتادبيايناس هيثم نوري علي975311522031009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373ثانوية شايسته للبناتادبيسارة عامر حبيب بطرس976311522039029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعبد هللا ادريس طابور قدير977311521017006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية ذو الفقار للبنينادبيحسين صالح محمود حميد978311521017004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية الهويرة للبنينادبيمحمد سالم محمد حسن979311521002024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401ثانوية حمرين المسائية للبنينادبيمحمد عبد االله ابراهيم احمد980311521072185

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية كه ل للبنينادبيعمر شاكر عبد فرحان981311521003034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية بيترمه للبناتادبيموج ثائر محمد حمد982311522032048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية سابات للبناتادبيمراتب ايوب اكرم زيد983311522034020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية جوارجرا للبناتادبيشمس ناجي محمد عبد هللا984311522031037

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية علي حريري للبناتادبيسجى حازم هادي حسين985311522042012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636ثانوية االمين للبنينعلميالمرتضى عبد الحكيم كامل عبد الفتاح986311511009026
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629ثانوية علي حريري للبناتعلميطيبه محمد نافع حسين987311512042019

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634ثانوية االمين للبنينعلميمصطفى عدنان فهد فريح988311511009156

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605ثانوية االمين للبنينعلميرسول ظاهر شلش حمد989311511009051

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600ثانوية االمين للبنينعلميمحمد ناصر نجم عبد هللا990311511009137

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581ثانوية هلمات للبنينعلميأمير علي احمد جراد991311511006002

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579ثانوية االمين للبنينعلميمحمد داود عاصي مطر992311511009124

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579ثانوية االمين للبنينعلميمصعب عراك عناد حمد هللا993311511009163

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتعلميهاله احمد شاكر حمود994311512041060

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574ثانوية االمين للبنينعلميعمر مهدي عوده حمد995311511009105

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573ثانوية االمين للبنينعلمياحمد خالد عذاب حمد996311511009008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية االمين للبنينعلميالحسن عبد الهادي حمد عبد هللا997311511009023

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى617ثانوية آوات للبناتعلميهند ظافر علي عطا هللا998311512044031

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى497ثانوية االمين للبنينعلميعلي احمد محمد دردوح999311511009087

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى475ثانوية كه ل للبنينعلميعبد هللا جمعة عبد هللا عريمط1000311511003040

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى563ثانوية هولير زانستي للبنينعلميفؤاد سالم مهدي فرحان1001311511019064

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى461ثانوية االمين للبنينعلمياثير حسين علي فاضل1002311511009003

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية كه ل للبنينعلميرفاعي سهيل عبود جاسم1003311511003030

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية كه ل للبنينعلميقاسم صالح عبد الرزاق عبد الرحمن1004311511003055

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى376ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنينعلميحذيفه رسلي خضير عباس1005311511013014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية الوفاء المسائية المختلطةادبيمحمد مجيد حماد ذياب1006311521085062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية باتاس للبنينادبياحمد حاتم فياض احمد1007311521015004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية االمين للبنينادبيادريس مصطفى محسن علي1008311521009013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينادبيسيف قيس حمادي جواد1009311521012013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية االمين للبنينادبيعمر خالد ابراهيم حميد1010311521009080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينادبيحكم كيالن طارق داود1011311521012009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى580ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنينعلميعدنان محمد عدنان عفان1012311511012053

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى469ثانوية كه ل للبنينعلمييوسف ياسين ابراهيم عباس1013311511003074

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية هلمات للبنينادبيأكرم عادل محمد عبد1014311521006008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية االمين للبناتادبيدعاء طارق طه حماد1015311522036036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الوفاء للبنينادبيبراء صفاء كريم حويش1016311521005021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية االمين للبنينادبيمحمد ستار احمد شيحان1017311521009108

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية دياكوي للبنينادبيسيف الدين محمد خلف يوسف1018311521008019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية االمين للبنينادبيعبد هللا جاسم عواد فنوص1019311521009062

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنينادبيسعدون عدنان خليل ابراهيم1020311521013009
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتادبيرحمه فالح محسن جاسم1021311522041017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية هلمات للبنينادبيعمر تركي نايف صالح1022311521006064

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتادبيفرقان ابراهيم نصيف عياده1023311522041032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الشهيد مأمون الدباغ للبناتادبيامنه طارق جاسر بطاح1024311522030002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية كه ل للبنينادبيعزالدين سالم رجا حسين1025311521003028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنينادبيمصطفى وجدان عبيد حسون1026311521013025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية االمين للبناتادبيشهد فهد حسن عبد1027311522036089

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية بناري زوزك المختلطةادبيعبيدة طه احمد طه1028311521060011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية كه ل للبنينادبيعمر فاضل محمد خلف1029311521003035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية هلمات للبنينادبيأحمد حامد عباس علوان1030311521006003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية علي حريري للبناتادبيحنين اسماعيل ابراهيم مهنا1031311522042005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية االمين للبناتادبيسارة ناجي عبيد حميد1032311522036070

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتادبيدعاء عدنان عالوي عبد1033311522041015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية الوفاء للبنينادبيسفيان محمد عامر حمدان1034311521005046

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية كه ل للبنينادبيفيصل رافع ناصر محمد سعيد1035311521003039

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتادبيأسراء رسلي خضير عباس1036311522041003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383ثانوية االمين للبناتادبيسراء سعيد عبد هللا محمد1037311522036075

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382ثانوية دياكوي للبنينادبيأحمد حسن هالل عواد1038311521008001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380ثانوية أناليندا للبناتادبيسفانه قاسم محمد نجم1039311522035012
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