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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطب/جامعة بغداد708ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميفرح حميد مجيد صمد1201512398032

الطب/جامعة بغداد701ثانوية الشهباء للبناتعلميتمارا اسماعيل هندي محمود2201512106013

الطب/جامعة بغداد700.3ثانوية العراق للمتميزينعلميعلي يشار عبد الرحمن عبد الرزاق3201511050022

الطب/جامعة بغداد699اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميعبد الرحمن احمد جاجان عباب4201511048090

الطب/جامعة بغداد698.7ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميعلي تركي مبرد مبارك5201511399027

الطب/جامعة بغداد698ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلمياية سمير عبد هللا قنبر6201512398005

طب الكندي/جامعة بغداد696ثانوية الحريري للبناتعلميغفران صادق محمود حسين7201512114077

طب الكندي/جامعة بغداد693اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمحمد باسم علي حسين8201511001138

طب الكندي/جامعة بغداد692ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميمحمود ضرار سعيد مصطفى9201511399050

طب االسنان/جامعة بغداد691ثانوية كركوك للمتميزاتعلميزينب قاسم غريب رضا10201512116068

الصيدلة/جامعة بغداد685اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميابراهيم محمد جليل علي11201511048005

الهندسة/جامعة بغداد680.8ثانوية العراق للمتميزينعلميديدار سامان محمد كريم12201511050008

الهندسة/جامعة بغداد663ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميخوله عبد هللا عبد الرحمن محمد13201512398012

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد664ثانوية االزدهار للبناتعلميمريم جودة جاهد شاكر14201512118111

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663ثانوية دجلة للبناتعلميزينب عادل محمود عبد الحسن15201512109020

العلوم/جامعة بغداد637ثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينعلميمحمد عارف كامل حنشل16201511067076

العلوم/جامعة بغداد583ثانوية الدعاء للنازحاتعلميسارة هاشم بدو احمد17201512171015

العلوم/جامعة بغداد582اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميعلي نظام علي حسن18201511002088

العلوم/جامعة بغداد582اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميياسر يونس خليل علي19201511002170

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد538ثانوية همسة للبناتعلميجوان سالم علي محمد20201512157007

العلوم للبنات/جامعة بغداد598ثانوية التقدم للنازحاتعلميترتيل خلف سهيل عبد21201512170011

اللغات/جامعة بغداد618اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلمييوسف حسام فليح جاسم22201511005159

اللغات/جامعة بغداد560اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميمرتضى اياد يونس احمد23201511005129

اللغات/جامعة بغداد538اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيغفران محمد مهدي صالح24201522124047

اللغات/جامعة بغداد516ثانوية التقدم للبناتادبيفاطمه حميد جعفر علي25201522138067

اللغات/جامعة بغداد507ثانوية الصفوة للبناتادبيدعاء عادل عباس فاضل26201522125009

اللغات/جامعة بغداد492ثانوية كونل للبناتادبيعال فايق محمد فارس27201522113039

اللغات/جامعة بغداد483كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيروبار نجاه عبد هللا كاكه ويس28201522331021

اللغات/جامعة بغداد482ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيزمن هادي نصيف جاسم29201522230007

االعالم/جامعة بغداد494ثانوية اليمامة للبناتادبيسالي علي دحام حسن30201522108012

العلوم االسالمية/جامعة بغداد461ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبينرجس صفر توفيق محمد31201522344027

العلوم االسالمية/جامعة بغداد460ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيشيماء خالد محمد علي مولود32201522348010

العلوم االسالمية/جامعة بغداد460ثانوية االهالي المسائية للبنينادبيحسن عادل سعيد عزيز33201521260009

العلوم االسالمية/جامعة بغداد460ثانوية باغداكول للبناتادبيضحى احمد فاروق زكي34201522111026
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العلوم االسالمية/جامعة بغداد459ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيكالى كامران عثمان عبد الرحمن35201522332021

العلوم االسالمية/جامعة بغداد459اعدادية الجهاد للبنينادبيمهند احمد عادل محمد علي36201521003061

العلوم االسالمية/جامعة بغداد457دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيديمه ن محمد طاهر محمد37201522335032

العلوم االسالمية/جامعة بغداد457ثانوية الشروق للبناتادبيليلى حميد حسين مصطفى38201522149024

العلوم االسالمية/جامعة بغداد454ثانوية باغداكول للبناتادبيهبه عادل عبد هللا محمد39201522111039

العلوم االسالمية/جامعة بغداد453ثانوية الصفوة للبناتادبيزينب شاوي ناجي حسين40201522125019

العلوم االسالمية/جامعة بغداد452ثانوية باغداكول للنازحاتادبيفاطمه عبد الغني نايف رديف41201522162036

العلوم االسالمية/جامعة بغداد451كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيزوان بهروز احمد امين42201522333028

العلوم االسالمية/جامعة بغداد448كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبياسماعيل شكر علي قادر43201521364004

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447ثانوية الحريري للبناتادبيرفاء صباح حسين علي44201522114020

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445ثانوية هاجر للبناتادبيرئام فؤاد جبار توفيق45201522150005

العلوم االسالمية/جامعة بغداد444اعدادية الجهاد للبنينادبيمدين مهدي نجم عبد هللا46201521003052

العلوم االسالمية/جامعة بغداد443كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبيئاودير نوري رحيم احمد47201521364001

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442اعدادية فلسطين للبناتادبيايمان لطيف محمد خورشيد48201522140011

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمد هاشم محمد علوان49201521004062

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبينه يزه غازي حسين احمد50201522348013

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438ثانوية الشهباء للبناتادبينور ياسين سلطان حسين51201522106053

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيده ريا عبد هللا عمر علي52201522344009

الفنون الجميلة/جامعة بغداد488ثانوية البيداء للبناتعلميسندس زيد عدنان عبد الرحمن53201512139049

الفنون الجميلة/جامعة بغداد476اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةعلميناوز بهمن ولي عباس54201511307025

الفنون الجميلة/جامعة بغداد442ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيعبد الخالق حسين علي نصيف55201521230019

الفنون الجميلة/جامعة بغداد441اعدادية الصدر للبنينادبيمهند مشتاق بكر شكور56201521006084

الطب/الجامعة المستنصرية690ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميسالم محمد سالم محمد57201511399021

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682اعدادية الواسطي للبناتعلمياسراء معاذ عادل زينل58201512102008

الهندسة/الجامعة المستنصرية648اعدادية تازة للبنينعلميأميد علي رؤوف أحمد59201511018006

الهندسة/الجامعة المستنصرية645ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميمحمد نجدت ناظم توفيق60201511399049

الهندسة/الجامعة المستنصرية639.2اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمحمود عبد القادر عباس محمود61201511001170

الهندسة/الجامعة المستنصرية638.7ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميحسين عباس فاتح حسن62201511399017

الهندسة/الجامعة المستنصرية638ثانوية االزدهار للبناتعلميمينا جعفر موسى غفور63201512118118

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميعلي عماد شكور عمر64201511002082

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية الجهاد للبنينعلميديار قهرمان علي عباس65201511003043

الهندسة/الجامعة المستنصرية632.2اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميعبد العزيز عامر رجب طلفاح66201511001088

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية كركوك المركزية للبنينعلمياحمد سداد عون الرفيق يونس ماهي67201511001018

العلوم/الجامعة المستنصرية598ثانوية حطين للبناتعلميايمان علي احمد بريسم68201512133009
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العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية494ثانوية االرتقاء للنازحينادبيضاري عادل صالح كصب69201521069075

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية443اعدادية المستقبل للبنينادبيعلي حسين عبد الواحد عواد70201521011030

الطب/جامعة الموصل701.5ثانوية العراق للمتميزينعلميعبد هللا سمير احمد محمد71201511050018

الطب/جامعة الموصل700.8ثانوية العراق للمتميزينعلميمحمد لؤي احمد فخري علي بهجت72201511050035

الطب/جامعة الموصل690.1ثانوية العراق للمتميزينعلميعبد هللا محمود اسامه جاسم73201511050020

الطب/جامعة الموصل688ثانوية االزدهار للبناتعلميغفران عبد الجبار بشير بيرداود74201512118099

الطب/جامعة الموصل688ثانوية الحريري للبناتعلميآية حازم طه صالح75201512114005

الطب/جامعة الموصل688دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميشهين علي احمد محمد76201512334157

الطب/جامعة الموصل687اعدادية الهدى للبناتعلميسبأ صالح عبد هللا جاسم77201512117033

الطب/جامعة الموصل687دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميشنيا مظفر فاتح شكور78201512334148

الطب/جامعة الموصل687دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميهريم خالد حميد احمد79201511302148

الطب/جامعة الموصل687ثانوية مطلو للنازحاتعلميرجاء رجب محمد علي خضر80201512166033

الطب/جامعة الموصل687ثانوية الوثبة للبنينعلميماجد نجيب عبد المجيد علي81201511013099

الطب/جامعة الموصل687ثانوية الوثبة للبنينعلميمصطفى مشتاق عباس رشيد82201511013140

الطب/جامعة الموصل686.8تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمحمد مؤيد جليل محمد83201511390066

الطب/جامعة الموصل686ثانوية دجلة للبناتعلميفاتن نزهان جمعه سلمان84201512109029

الطب/جامعة الموصل686الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتعلمياسماء عبد هللا محمد رشيد85201512338001

الطب/جامعة الموصل686 اذار للبنات11اعدادية علميده ريا فاروق امين عثمان86201512136016

الطب/جامعة الموصل685.6تركماني- ثانوية بارش للبنات علمياسين بدر الدين وهاب مصطفى87201512395017

الطب/جامعة الموصل685دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميعبد هللا محمد صابر محمد88201511303143

الطب/جامعة الموصل684اعدادية الجهاد للبنينعلمياوس نجم عبد علي89201511003020

الطب/جامعة الموصل684دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميفيان لطيف محمد احمد90201512334177

الطب/جامعة الموصل684ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميمصطفى يشار حمزه عباس91201511399054

الطب/جامعة الموصل684اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميروفيا حسين عبد الفتاح حميد92201512345058

الطب/جامعة الموصل684ثانوية الشهباء للبناتعلمياطياف مزهر حمد احمد93201512106003

الطب/جامعة الموصل683.8ثانوية العراق للمتميزينعلميمحمد عصمت فائق رفيق94201511050032

الطب/جامعة الموصل683.2ثانوية كركوك للمتميزاتعلميدينا علي عمر كاكه ويسي95201512116050

الطب/جامعة الموصل683.1ثانوية اليقظة للبناتعلميداليا محمد فخري عمر شريف96201512134039

الطب/جامعة الموصل683كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات علمياسمهان غيدان شكور احمد97201512330002

الطب/جامعة الموصل682.8ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميمحمد ابراهيم خليل محمد98201511399039

الطب/جامعة الموصل682ثانوية الشهيد الصدر للنازحينعلميمحمد يوسف محمد مصطفى99201511068104

الطب/جامعة الموصل681ثانوية االزدهار للبناتعلميايالف عدنان محمد حمود100201512118027

الطب/جامعة الموصل681تركماني- ثانوية بارش للبنات علميزينب عصام عبد العزيز خضر101201512395067

الطب/جامعة الموصل681ثانوية الحريري للبناتعلميسوزان حسين مرحب علي102201512114065
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الطب/جامعة الموصل681ثانوية التقدم للنازحاتعلميمنى عطا هللا حسن هالل103201512170039

الطب/جامعة الموصل680.6النازحونعلميحسن ايمن عبد الهادي احمد104201511500074

الطب/جامعة الموصل680.3ثانوية كركوك للمتميزاتعلميشناي صالح الدين حسين قاسم105201512116088

الطب/جامعة الموصل680ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميزبيده عبد الرحمن صالح وهاب106201512119027

الطب/جامعة الموصل680ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميشاجوان محمد رحيم حمه علي107201512332035

الطب/جامعة الموصل680ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةعلميبيالن فوزي حسين علي108201512371005

الطب/جامعة الموصل680ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةعلمياسيا جعفر حسين مصطفى109201512342002

الطب/جامعة الموصل679ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميفيروز عمر منصور شحاذة110201512144033

الطب/جامعة الموصل679كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميزينه نجاة محمد قادر111201512331118

الطب/جامعة الموصل678كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميرازه لقمان عزيز رشيد112201512331098

الطب/جامعة الموصل678دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميهلو حمزه خورشيد حسن113201511304246

الطب/جامعة الموصل678اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمحمد امير حسين محمد صالح114201511048140

الطب/جامعة الموصل677ثانوية الحريري للبناتعلميرسل رشيد خضر شعيب115201512114034

الطب/جامعة الموصل677ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميسحر جاسم محمد سعيد116201512344047

الطب/جامعة الموصل677ثانوية كركوك للمتميزاتعلميزينب الحوراء علي حسين هادي117201512116063

الطب/جامعة الموصل677اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمحمد محمود زين العابدين قنبر118201511001158

الطب/جامعة الموصل676ثانوية الجمهورية للبناتعلميايتان ماجد محمد جميل جمال119201512132005

الطب/جامعة الموصل676ثانوية ام البنين للنازحاتعلميشهد مظهر خلف مجيت120201512167060

الطب/جامعة الموصل676ثانوية االزدهار للبناتعلميساره عبد المجيد وهبي عبد المجيد121201512118073

الطب/جامعة الموصل676ثانوية التون صو للبناتعلميأمنة حسام غضبان جاسم122201512143004

الطب/جامعة الموصل676اعدادية الهدى للبناتعلميزينب جنكيز فائق صديق123201512117025

الطب/جامعة الموصل676دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميزيليا نوزاد فاتح احمد124201512334102

الطب/جامعة الموصل676اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميابراهيم حسين علي غيدان125201511001003

الطب/جامعة الموصل676اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميعبد هللا عامر ياسين شرقي126201511048095

الطب/جامعة الموصل676النازحاتعلميساره احمد مشاري جمعه127201512501057

الطب/جامعة الموصل675.6اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمصطفى عبد هللا مصلح وهب128201511001185

الطب/جامعة الموصل675.4تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمظفر قاسم مصطفى زين العابدين129201511390088

الطب/جامعة الموصل675اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميساره لقمان احمد محمد130201512340062

الطب/جامعة الموصل675ثانوية ام البنين للنازحاتعلميياسمين عبد الرحمن وهيب عبد131201512167054

الطب/جامعة الموصل675ثانوية البيداء للبناتعلميسيران خليل صديق احمد132201512139051

الطب/جامعة الموصل675ثانوية البيداء للبناتعلميسلوى مجيد احمد عبد هللا133201512139046

الطب/جامعة الموصل675اعدادية كركوك المركزية للنازحينعلميمصعب خالد جمال توفيق134201511065040

الطب/جامعة الموصل675ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميندى اكرم بهاء الدين توفيق135201512119063

الطب/جامعة الموصل674ثانوية هاجر للبناتعلميساره محمد مشعل حبيب136201512150012
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الطب/جامعة الموصل674اعدادية كركوك المركزية للبنينعلمياحمد عادل عمر علي137201511001021

الطب/جامعة الموصل674ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلمييحيى صباح صالح مصطفى138201511399056

طب االسنان/جامعة الموصل674ثانوية كركوك للمتميزاتعلمينور محمد شاكر عثمان139201512116143

طب االسنان/جامعة الموصل673ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةعلميكالره طارق احمد كريم140201512342040

طب االسنان/جامعة الموصل673 اذار للبنات11اعدادية علميريناس يبيستون جليل عادل141201512136021

طب االسنان/جامعة الموصل673دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميآسو طه شكور محمد142201511303009

طب االسنان/جامعة الموصل673ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلمياينور يلماز احمد حسين143201512119015

طب االسنان/جامعة الموصل672.8ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميانس نجدت محمد قادر144201511399010

طب االسنان/جامعة الموصل672.8ثانوية العراق للمتميزينعلميعبد هللا حميد رشيد حوران145201511050017

طب االسنان/جامعة الموصل672كردية- ثانوية هوزان للبنات علمينجله عبد الخالق احمد عبد الكريم146201512333044

طب االسنان/جامعة الموصل672ثانوية التقدم للبناتعلمينور انور نوري عبد الرحمن147201512138085

طب االسنان/جامعة الموصل672ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميمصطفى عماد عارف رؤوف148201511399052

طب االسنان/جامعة الموصل672ثانوية اتا بكلر للنازحينعلميطه يونس عباس حسين149201511064012

طب االسنان/جامعة الموصل672ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةعلميمصطفى وجدي صابر درويش150201511308013

طب االسنان/جامعة الموصل672ثانوية االزدهار للبناتعلميلينه حسين فاروق حمه151201512118106

طب االسنان/جامعة الموصل672ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةعلميسفيد رحيم عزيم حسن152201512371008

طب االسنان/جامعة الموصل672الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتعلميهيرو لقمان منصور حسن153201512338025

طب االسنان/جامعة الموصل672كردية- ثانوية هوزان للبنات علميدلنيا حسن علي غفور154201512333012

طب االسنان/جامعة الموصل671ثانوية كركوك للمتميزاتعلميمالك نور الدين محمود خالد155201512116127

طب االسنان/جامعة الموصل670ثانوية كركوك للمتميزاتعلميمريم نظام الدين عبد القادر محي الدين156201512116124

طب االسنان/جامعة الموصل669.7اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميديار جمال طاهر رضا157201511001053

طب االسنان/جامعة الموصل669.1اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمحمد نوزاد نوري احمد158201511001165

طب االسنان/جامعة الموصل669ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةعلميئاريان نجاة حسن عبد الرحمن159201512342001

طب االسنان/جامعة الموصل669اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمصطفى حسين قارمان عبد الكريم160201511001180

طب االسنان/جامعة الموصل669دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميعبد هللا محمد لطيف خواكرم161201511304156

طب االسنان/جامعة الموصل669ثانوية الشهيد الصدر للنازحينعلميخالد طارق محمد علي162201511068041

طب االسنان/جامعة الموصل669ثانوية الشهيد الصدر للنازحينعلميأحمد عبد السالم عبد الجبار حامد163201511068155

طب االسنان/جامعة الموصل669دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميزهره نجم الدين غفور فارس164201512334100

طب االسنان/جامعة الموصل668ثانوية كركوك للمتميزاتعلميمروه اسعد عباس حسن165201512116116

طب االسنان/جامعة الموصل668ثانوية كركوك للمتميزاتعلميسيلدا حسام الدين علي عارف166201512116085

طب االسنان/جامعة الموصل668ثانوية كركوك للمتميزاتعلميايمان عبد السالم صمد زينل167201512116020

طب االسنان/جامعة الموصل668اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلمينهى نوزاد هاوار محمد168201512340111

طب االسنان/جامعة الموصل668كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات علميساهره احمد محمد صالح فرج169201512330022

طب االسنان/جامعة الموصل668اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميفاروق فاضل خليل قادر170201511048129
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طب االسنان/جامعة الموصل668ثانوية مخيم يحياوة للنازحين المختلطةعلميمحمد فؤاد سعد حسين171201511229013

طب االسنان/جامعة الموصل668ثانوية الحريري للبناتعلميشهد عصام عزيز احمد172201512114067

طب االسنان/جامعة الموصل668اعدادية منوليا للبناتعلميسجى صباح محمود حسين173201512120028

طب االسنان/جامعة الموصل668ثانوية حطين للبناتعلميدانيه هجران رفيق علي174201512133015

طب االسنان/جامعة الموصل668ثانوية التقدم للبناتعلمينور عبد الوهاب حامد عبد الوهاب175201512138088

طب االسنان/جامعة الموصل668ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميمحمد بسام طارق عبد القادر176201511399041

الصيدلة/جامعة الموصل697ثانوية مطلو للنازحاتعلميانوار صالح اسماعيل صالح177201512166012

الصيدلة/جامعة الموصل678.8النازحونعلميمالذ نجدت حميد خضر178201511500306

الصيدلة/جامعة الموصل677اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمصطفى قيثار احمد شيت179201511048196

الصيدلة/جامعة الموصل670ثانوية العراق للمتميزينعلميمحمد صباح جالل فتحي180201511050030

الصيدلة/جامعة الموصل670دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميصالح محمد امين صالح181201511303133

الصيدلة/جامعة الموصل667.3ثانوية كركوك للمتميزاتعلميغفران فاخر يونس حمدو182201512116100

الصيدلة/جامعة الموصل667.1ثانوية كركوك للمتميزاتعلميايه عبد الكريم جاسم محمد183201512116022

الصيدلة/جامعة الموصل667ثانوية الحريري للبناتعلميسارة مهدي حميد امين184201512114055

الصيدلة/جامعة الموصل667اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميديانت عثمان محمد صالح185201512345051

الصيدلة/جامعة الموصل667كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميسيفا جتو نجم صالح186201512331140

الصيدلة/جامعة الموصل667كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميبنار احمد محمد رشاد187201512331037

الصيدلة/جامعة الموصل667النازحونعلميعمار دخيل جاسم خلف188201511500346

الصيدلة/جامعة الموصل666.9ثانوية العراق للمتميزينعلميصقر علي عبد الهادي احمد189201511050013

الصيدلة/جامعة الموصل666.4ثانوية العراق للمتميزينعلميمحمد حسين علي موسى190201511050027

الصيدلة/جامعة الموصل666ثانوية كركوك للمتميزاتعلميطيبة سامر محمد فخري ضرار191201512116095

الصيدلة/جامعة الموصل666ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةعلميتابان كامران ابو بكر مصطفى192201512342013

الصيدلة/جامعة الموصل666ثانوية هاشم صادق للنازحينعلميمحمد يونس عثمان حمان193201511066039

الهندسة/جامعة الموصل663ثانوية كركوك للمتميزاتعلميحنان احمد نجم عيسى194201512116036

الهندسة/جامعة الموصل658دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميميران نهاد جهاد نصرت195201511304235

الهندسة/جامعة الموصل657كردية- ثانوية هوزان للبنات علميهاوناز جمعه حسين طاهر196201512333047

الهندسة/جامعة الموصل657ثانوية دار العلوم االهلية للبناتعلميهاجر علي حميد احمد197201512160018

الهندسة/جامعة الموصل656اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميامانج صبحي محي الدين صدر الدين198201511312022

الهندسة/جامعة الموصل655كردية- ثانوية شوان المختلطة علميبه روا ياسين مير عزيز محمد امين199201512362002

الهندسة/جامعة الموصل652.9النازحاتعلميرحمة محمد طيب مصطفى يونس200201512501119

الهندسة/جامعة الموصل649ثانوية ام البنين للنازحاتعلميامنيه فاضل عباس عبد القادر201201512167008

الهندسة/جامعة الموصل648دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميهاوار رمزي حسين علي202201511304237

الهندسة/جامعة الموصل646ثانوية الحريري للبناتعلميعقيدة محمد حسين علي203201512114073

الهندسة/جامعة الموصل645دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميروكان دليم فائق رحيم204201511302059

152 من 6صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الهندسة/جامعة الموصل645ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةعلميسازكار سيروان محمود كاكه205201512339008

الهندسة/جامعة الموصل644.4تركماني- ثانوية بارش للبنات علميامينه يشار شمس الدين علي206201512395020

الهندسة/جامعة الموصل644ثانوية باغداكول للبناتعلميسدره كنعان احمد سليمان207201512111016

الهندسة/جامعة الموصل644تركماني- ثانوية بارش للبنات علميإيبك شكران مجيد حميد208201512395023

الهندسة/جامعة الموصل643ثانوية البيداء للبناتعلميصبريه ايوب احمد محمد209201512139058

الهندسة/جامعة الموصل643ثانوية هاجر للبناتعلميشهد محمد مهدي صالح210201512150015

الهندسة/جامعة الموصل643اعدادية الهدى للبناتعلميناديه علي زين العابدين محمد211201512117050

الهندسة/جامعة الموصل642.8ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميعلي محمد اسماعيل ابراهيم212201511399029

الهندسة/جامعة الموصل642دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميشينى بيباك مدحت محمد213201512334170

الهندسة/جامعة الموصل642دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميدنيا عبد الرحيم عبد هللا محمد214201512334075

الهندسة/جامعة الموصل642كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميجرا عادل حمه غريب نوري215201512331062

الهندسة/جامعة الموصل641دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميأريان اسعد سعد هللا عبد هللا216201512334005

الهندسة/جامعة الموصل640ثانوية االزدهار للبناتعلميشهد تحسين توفيق جاسم217201512118084

الهندسة/جامعة الموصل639دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميده ريا رشاد زيدان كاكه ويس218201511304097

الهندسة/جامعة الموصل639دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميروشنا ساالر عبد هللا كاكه برا219201512334091

الهندسة/جامعة الموصل639كردية- ثانوية هوزان للبنات علميشينى حسن بكر حمد220201512333032

الهندسة/جامعة الموصل639اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمحمد هادي صالح خواف221201511048176

الهندسة/جامعة الموصل638كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميهيرو طارق طه اسماعيل222201512331210

الهندسة/جامعة الموصل638اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميخنده يوسف حسن عودل223201512345036

الهندسة/جامعة الموصل638اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمحمد جتين كمال احمد224201511001139

الهندسة/جامعة الموصل637.6اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميعمر ادريس عزيز محمود225201511001118

الهندسة/جامعة الموصل637ثانوية اليقظة للبناتعلميأمامه مروان ادريس سلطان226201512134003

الهندسة/جامعة الموصل637 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميسايه محمود نور الدين محمد227201512341063

الهندسة/جامعة الموصل636ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميكيان احمد كريم كاكه نني228201512344066

الهندسة/جامعة الموصل636ثانوية دجلة للبناتعلميماريا دنيس قادر محمد علي229201512109034

الهندسة/جامعة الموصل636اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميهيلين صمد رشيد احمد230201512340122

الهندسة/جامعة الموصل636ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميشونم كمال عزيز حسين231201512332038

الهندسة/جامعة الموصل635دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميهاوار ابراهيم احمد كريم232201511303216

الهندسة/جامعة الموصل635اعدادية منوليا للبناتعلميجيهان مصطفى رشيد محمود233201512120014

الهندسة/جامعة الموصل635اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميعبد هللا ابراهيم رمضان حسين234201511048093

الهندسة/جامعة الموصل635ثانوية الجمهورية للبناتعلميرند سمير بهجه عيسى235201512132023

الهندسة/جامعة الموصل635اعدادية الجواهري للبنينعلميمحمود جمعه مصطفى عبد هللا236201511015066

الهندسة/جامعة الموصل634دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علمياحمد اميد طاهر محمد237201511303015

الهندسة/جامعة الموصل634اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميايمان ناصر خالد سعيد238201512340015
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الهندسة/جامعة الموصل634اعدادية كركوك المركزية للبنينعلمياحمد هيوا عبد هللا عزيز239201511001030

الهندسة/جامعة الموصل633تركماني- ثانوية بارش للبنات علميجهان جودت مجيد اسعد240201512395036

الهندسة/جامعة الموصل632.2اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمحمد يونس بكر عمر241201511001168

الهندسة/جامعة الموصل632دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علمياحمد محمد حسن محمد امين242201511303028

الهندسة/جامعة الموصل631ثانوية كركوك للمتميزاتعلمينور سعد عبد الحميد فتح هللا243201512116138

الهندسة/جامعة الموصل631النازحونعلميمحمد نجم عبد هللا محمد244201511500275

الهندسة/جامعة الموصل630اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةعلميروند كريم درويش رمضان245201511307010

الهندسة/جامعة الموصل630ثانوية الشهيد الصدر للنازحينعلميمحمد راجس محمد اسود246201511068096

الهندسة/جامعة الموصل630ثانوية االزدهار للبناتعلميزينب محمد عبد المجيد عبد الحميد247201512118067

الهندسة/جامعة الموصل630ثانوية االزدهار للبناتعلميجان ياوز ذو الكفل حسين248201512118038

الهندسة/جامعة الموصل630ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتعلميسجى ذياب جواد محمود249201512121028

الهندسة/جامعة الموصل629كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميتابان دلير احمد جمعه250201512331049

الهندسة/جامعة الموصل629 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميسيران نجاة محمد سعيد251201512341066

الهندسة/جامعة الموصل628.8تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمصطفى مؤيد جليل محمد252201511390086

الهندسة/جامعة الموصل628ثانوية كركوك للمتميزاتعلمياسيا موفق جميل علي253201512116013

الهندسة/جامعة الموصل628ثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينعلميمحمد نجيب مجيد وادي254201511067080

الهندسة/جامعة الموصل627اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميعلي حسين علي عبد الجبار255201511001102

الهندسة/جامعة الموصل627اعدادية الحكمة للبنينعلميمهند ضاري شهاب حمد256201511004087

الهندسة/جامعة الموصل626.6ثانوية كركوك للمتميزاتعلميهالة نجاة محمد حسين257201512116150

الهندسة/جامعة الموصل626دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميمازيار مصطفى احمد محمد258201511303169

الهندسة/جامعة الموصل626ثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينعلميخلدون حبيب خضير ذيب259201511067025

الهندسة/جامعة الموصل625دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميمصطفى محمد سعيد صالح260201511304233

الهندسة/جامعة الموصل625دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميمحمد حمزه عبد الرحمن محمد261201511304191

الهندسة/جامعة الموصل625ثانوية حطين للبناتعلميدياري ناظم جوهر اسعد262201512133017

الهندسة/جامعة الموصل624ثانوية قبة الصخرة المسائية للبنينعلمياحمد حسن عنة عبد هللا263201511256044

الهندسة/جامعة الموصل624كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميتارا عدنان قاسم محمد264201512331053

الهندسة/جامعة الموصل624كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات علميامل حسين علي فتاح265201512330004

الهندسة/جامعة الموصل622.6ثانوية العراق للمتميزينعلميقيصر كمال حسين قنبر266201511050025

الهندسة/جامعة الموصل620 اذار للبنات11اعدادية علميساكار رفعت محمد مصطفى267201512136028

الهندسة/جامعة الموصل618ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةعلميمه ريوان سيروان نعمان محمد سعيد268201511309036

الهندسة/جامعة الموصل618ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميكوالله عبد الرحمن سيد قادر سيد محمد269201512332045

الهندسة/جامعة الموصل618ثانوية الحريري للبناتعلميمروه يونس توفيق يعقوب270201512114086

الهندسة/جامعة الموصل617.4تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميعمر خالد نشأت حمدي271201511390043

الهندسة/جامعة الموصل617اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميحيدر محمود جاسم محمد272201511048062
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الهندسة/جامعة الموصل616ثانوية الوثبة للبنينعلميمحمد جميل عبد الوهاب ولي273201511013105

الهندسة/جامعة الموصل615دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميعبد هللا ساالر عبد هللا محمد صالح274201511303139

الهندسة/جامعة الموصل612اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميسناريا علي صالح محمد275201512340070

الهندسة/جامعة الموصل611ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةعلميمهابات ابراهيم نجم علي276201512348019

الهندسة/جامعة الموصل610اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميبراء عباس فاضل عثمان277201511002031

الهندسة/جامعة الموصل610ثانوية عشتار للبناتعلميفرح فالح جمال عيسى278201512142008

الهندسة/جامعة الموصل610ثانوية البيداء للبناتعلميسجى نصير حميد رشيد279201512139042

الهندسة/جامعة الموصل609كردية- اعدادية والت للبنين علمياحمد فرهاد علي احمد280201511361001

الهندسة/جامعة الموصل609اعدادية فلسطين للبناتعلميجينا مسعود عاصي علي281201512140029

الهندسة/جامعة الموصل609ثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينعلميابو بكر عزيز محمد علي عزيز282201511067003

الهندسة/جامعة الموصل608ثانوية التون صو للبناتعلميايمان فائق توفيق قره ني283201512143011

الهندسة/جامعة الموصل607.4تركماني- ثانوية بارش للبنات علميسوزان فاضل عباس محي الدين284201512395085

الهندسة/جامعة الموصل607دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميمحمد احمد رشيد محمد285201511303172

الهندسة/جامعة الموصل607دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علمياحمد عمر علي احمد286201511303025

الهندسة/جامعة الموصل607اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميليث مبارك مهدي صالح287201511048135

الهندسة/جامعة الموصل605ثانوية التقدم للبناتعلميداليا عثمان احمد صديق288201512138033

الهندسة/جامعة الموصل604كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميالنا جمعه عبد هللا حسن289201512331179

الهندسة/جامعة الموصل604اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميغيث احمد يعقوب حسين290201511002099

الهندسة/جامعة الموصل602ثانوية دجلة للبناتعلميهبه احمد عبد هللا محمد291201512109040

الهندسة/جامعة الموصل599.3تركماني- ثانوية بارش للبنات علميكوثر مكرم حميد غني292201512395099

الهندسة/جامعة الموصل599كردية-اعدادية سه رزي المختلطة علميشادان صباح احمد قادر293201512365024

الهندسة/جامعة الموصل599ثانوية ام البنين للنازحاتعلميمها عقيل محمد حسين294201512167044

الهندسة/جامعة الموصل598دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميساره عز الدين عسكر جالل295201512334121

الهندسة/جامعة الموصل597ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلمييحيى محمود يحيى عبد هللا296201511062145

الهندسة/جامعة الموصل595ثانوية االرتقاء للنازحينعلميحسين علي حسن عبد هللا297201511069082

الهندسة/جامعة الموصل595ثانوية كركوك للمتميزاتعلميزهراء خالد سعيد علي298201512116062

الهندسة/جامعة الموصل594.3ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلمياحمد اياد يعقوب ايوب299201511399004

الهندسة/جامعة الموصل593ثانوية مطلو للنازحاتعلميمينا رشاد خيري احمد300201512166069

الهندسة/جامعة الموصل593دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميمحمد كاوه محمد شريف301201511304213

الهندسة/جامعة الموصل593اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميحكم حسن كنو محمود302201511048059

الهندسة/جامعة الموصل593كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميسارا اراس عمر اسماعيل303201512331120

الهندسة/جامعة الموصل592.9تركماني- ثانوية بارش للبنات علمياديبة ابراهيم نور الدين حسين304201512395004

الهندسة/جامعة الموصل592ثانوية الجمهورية للبناتعلميسراب محمد حسن رشيد305201512132035

الهندسة/جامعة الموصل592دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميره وا رشاد احمد رشيد306201511303090
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الهندسة/جامعة الموصل591اعدادية فلسطين للبناتعلميتريفه حسين رشيد محمد307201512140023

الهندسة/جامعة الموصل591دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميسيوان عزيز عبيد احمد308201511302073

الهندسة/جامعة الموصل590ثانوية االرتقاء للنازحينعلميمحمد صالح خليف تمر309201511069062

الهندسة/جامعة الموصل590اعدادية الجهاد للبنينعلمياحمد مهدي مجيد حسون310201511003015

الهندسة/جامعة الموصل590ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميعمر نجم طه الياس311201511062099

الهندسة/جامعة الموصل590دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميتوانا عدنان عبد العزيز محمد312201511304075

الهندسة/جامعة الموصل589ثانوية القلعة للبناتعلميزينب جالل كريم محمد313201512104014

الهندسة/جامعة الموصل588.9ثانوية اليقظة للبناتعلميزينب اكرام صديق توفيق314201512134058

الهندسة/جامعة الموصل588اعدادية داقوق للبنينعلميمحمد ابراهيم عز الدين حيدر315201511017056

الهندسة/جامعة الموصل588اعدادية الخنساء للبناتعلميهدى شهاب محمد ذياب316201512141052

الهندسة/جامعة الموصل587اعدادية نيركز للبناتعلميإسراء برهان عزيز حسن317201512103002

الهندسة/جامعة الموصل586ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميمجد ادي شامل نعوم318201511399038

الهندسة/جامعة الموصل586كردية- اعدادية والت للبنين علميسه ردار طه توفيق امين319201511361010

الهندسة/جامعة الموصل585اعدادية قازي محمد للبنينعلميالقاسم احمد محمد خلف320201511012019

الهندسة/جامعة الموصل585كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميخوناو اكرم احمد حكيم321201512331074

الهندسة/جامعة الموصل585ثانوية كركوك للمتميزاتعلميتبارك سامي صابر سويد322201512116031

الهندسة/جامعة الموصل585اعدادية قازي محمد للبنينعلميانس اريان كمال محمود323201511012021

الهندسة/جامعة الموصل585 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميهازه بهجت جبرائيل صابر324201512341095

الهندسة/جامعة الموصل584ثانوية ام البنين للنازحاتعلميمريم فراس ابراهيم فارس325201512167041

الهندسة/جامعة الموصل584ثانوية اتا بكلر للبنينعلميطه اياد عبد المجيد امين326201511008026

الهندسة/جامعة الموصل583ثانوية كركوك للمتميزاتعلميدنيا فاضل كريم مردان327201512116047

الهندسة/جامعة الموصل583اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمصطفى عطا خزعل شالوخ328201511048194

الهندسة/جامعة الموصل583اعدادية المستقبل للبنينعلمييوسف داود عبد هللا محمد علي329201511011089

الهندسة/جامعة الموصل583كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميكه زال وهاب عودل صالح330201512331174

الهندسة/جامعة الموصل582.7ثانوية العراق للمتميزينعلميعبد العزيز حارث عبد العزيز علوان331201511050015

الهندسة/جامعة الموصل582ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميشن اي يشار محسن علي332201512398029

الهندسة/جامعة الموصل581اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميالنه مصطفى حمد امين محمود333201512340100

الهندسة/جامعة الموصل581دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميبروا نوشيروان عز الدين احمد334201511302033

الهندسة/جامعة الموصل580ثانوية الوثبة للبنينعلميميران جمال كمال عارف335201511013147

الهندسة/جامعة الموصل580اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمحمد عمر صابر عبد هللا336201511048165

الهندسة/جامعة الموصل580 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميفرميسك نور الدين نجم الدين فاتح337201512341084

الهندسة/جامعة الموصل579ثانوية البيداء للبناتعلميفاطمه حمزه مرزا نصر هللا338201512139065

الهندسة/جامعة الموصل578ثانوية القلعة للبناتعلميزينب يشار عز الدين احمد339201512104015

الهندسة/جامعة الموصل577.8تركماني- ثانوية بارش للبنات علمياسراء جنكيز ابراهيم نامق340201512395010
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الهندسة/جامعة الموصل577دراسة عربية- اعدادية آزادي للبنين علميشاهو عبد هللا عزيز جوامير341201511053028

الهندسة/جامعة الموصل577 نيسان للبنات9ثانوية علميرباب نجدت اكرم حمدى342201512101009

الهندسة/جامعة الموصل576.1اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمسلم محمد صديق احمد343201511001175

الهندسة/جامعة الموصل576ثانوية الوثبة للبنينعلمييوسف علوان احمد عمران344201511013156

الهندسة/جامعة الموصل575.2اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمصطفى حسن فهمي مجيد345201511001178

الهندسة/جامعة الموصل575دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميوليد خه الت حسين محمد346201511304266

الهندسة/جامعة الموصل575دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميفاطمه احمد امين محمد347201512334173

الهندسة/جامعة الموصل574.6تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمصطفى عبد الستار محمود عبد هللا348201511390083

الهندسة/جامعة الموصل574.4تركماني-ثانوية بارش للبنينعلمييوسف قاسم زين العابدين محمد349201511390100

الهندسة/جامعة الموصل574ثانوية البيداء للبناتعلميساره نجم عبد هللا محمد350201512139040

الهندسة/جامعة الموصل574كردية- ثانوية هوزان للبنات علميشارا محمد كاكل عثمان351201512333023

العلوم/جامعة الموصل567ثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينعلميمصعب عادل عبد الباقي حميد352201511067084

العلوم/جامعة الموصل560 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميزيان كمال احمد حمد353201512341053

العلوم/جامعة الموصل560اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميياسر احمد محمد احمد354201511048219

العلوم/جامعة الموصل559اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميبهار سالم محمد مراد355201512345023

العلوم/جامعة الموصل558اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميفرمان عثمان محمد علي جبار356201511048131

العلوم/جامعة الموصل555اعدادية الخنساء للبناتعلمياية سعد الدين كمال الدين نور الدين357201512141009

العلوم/جامعة الموصل554.6ثانوية كركوك للمتميزاتعلمينور حسن محمد نادر358201512116135

العلوم/جامعة الموصل554اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمحمد صباح شعبان يوسف359201511001146

العلوم/جامعة الموصل553.7تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمحمد متين حسن حميد360201511390068

العلوم/جامعة الموصل553 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميروزان علي عبد هللا محمد361201512341049

العلوم/جامعة الموصل553ثانوية كركوك للمتميزاتعلميزينب مؤيد حسين علي362201512116069

العلوم/جامعة الموصل552دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علمياحمد عدنان عبد الرحمن محمد363201511303024

العلوم/جامعة الموصل551دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميكامران عبد هللا سعيد عبد هللا364201511303160

العلوم/جامعة الموصل551اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميبراء سمير سردار خان جمعة365201511001041

العلوم/جامعة الموصل550اعدادية الجواهري للبنينعلميصفوان عبد هللا حسين مهدي366201511015040

العلوم/جامعة الموصل549ثانوية حطين للبناتعلميروبار عمر علي محمد367201512133020

العلوم/جامعة الموصل549دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميبينه ر كاوه مصطفى محمد368201512334046

العلوم/جامعة الموصل548كردية- اعدادية الشورجة للبنين علميهوزين احمد عباس محي الدين369201511305055

العلوم/جامعة الموصل547اعدادية الجواهري للبنينعلميمصطفى محمد حارب حميد370201511015068

العلوم/جامعة الموصل547اعدادية المستقبل للبنينعلمياميد عز الدين رشيد حسن371201511011021

العلوم/جامعة الموصل544دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميسارا عمر زينالي حسن372201512334111

العلوم/جامعة الموصل543دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميسازان محمود مصطفى فتاح373201512334126

العلوم/جامعة الموصل543دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميديانا احمد شكر صابر374201512334078
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العلوم/جامعة الموصل542دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميصفاء سيف الدين نور الدين محمود375201511302084

العلوم/جامعة الموصل541اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميأحمد علي احمد توفيق376201511312003

العلوم/جامعة الموصل541اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميسازَكار فريدون علي محمد377201512345072

العلوم/جامعة الموصل540ثانوية الشهيد الصدر للنازحينعلميبشير قحطان محبوب فضيل378201511068026

العلوم/جامعة الموصل540اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميتارا صفر فريق فرج379201512345028

العلوم/جامعة الموصل538.1تركماني- ثانوية بارش للبنات علمينور نجاح صبحي نامق380201512395126

العلوم/جامعة الموصل536دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينعلميدانا دلشاد سعيد محمد381201511045027

العلوم/جامعة الموصل536كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميسه الر برهان عمر رسول382201512331131

العلوم/جامعة الموصل536كردية- ثانوية هوزان للبنات علمينشميل ولي علي مصطفى383201512333045

العلوم/جامعة الموصل535كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميبوكان اسماعيل محمد شريف384201512331043

العلوم/جامعة الموصل535ثانوية كركوك للمتميزاتعلميبنان نجاة أحمد محمد385201512116027

العلوم/جامعة الموصل534ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميحارث احمد عبد هللا سلطان386201511062222

العلوم/جامعة الموصل533ثانوية البيداء للبناتعلمينور صباح كل محمد محمد387201512139085

العلوم/جامعة الموصل533ثانوية الوثبة للبنينعلميعبد هللا احمد جاسم محمد388201511013065

العلوم/جامعة الموصل532.8تركماني-ثانوية بارش للبنينعلمييحيى عباس اسماعيل زينل389201511390094

العلوم/جامعة الموصل532ثانوية التقدم للبناتعلميديمن فؤاد محمد رضا390201512138037

العلوم/جامعة الموصل531دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علمياحمد هيوا خالد سعيد391201511304032

العلوم/جامعة الموصل529اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميعبد الملك سلطان مرعي محمد392201511001090

العلوم/جامعة الموصل528ثانوية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةعلميرؤيا عباس خليل صابر393201512282012

العلوم/جامعة الموصل528ثانوية الحريري للبناتعلميفضيلة نظام قاسم عباس394201512114082

العلوم/جامعة الموصل528ثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينعلميحسن جاسم خلف زين العابدين395201511067018

العلوم/جامعة الموصل527تركماني- ثانوية بارش للبنات علميسيلدا شرف تحسين محمد396201512395087

العلوم/جامعة الموصل526اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميريفان احمد عمر كاكه ويس397201512345062

العلوم/جامعة الموصل526دراسة عربية- اعدادية آزادي للبنين علميعمر نوشيروان عز الدين احمد398201511053034

العلوم/جامعة الموصل526اعدادية الهدى للبناتعلميايمان شهاب احمد ابراهيم399201512117014

العلوم/جامعة الموصل525اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميعلي محمد علي تقي زين العابدين400201511002085

العلوم/جامعة الموصل524ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةعلميناديه علي حسن طعمه401201512230018

العلوم/جامعة الموصل524ثانوية البيداء للبناتعلميايناس حسين جاسم حمادي402201512139015

العلوم/جامعة الموصل524دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميعزيز ابراهيم طيب محمد403201511303145

العلوم/جامعة الموصل524ثانوية اليقظة للبناتعلمينور رباح طه محمد404201512134105

العلوم/جامعة الموصل523دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميتارا احمد حسين احمد405201512334049

العلوم/جامعة الموصل523ثانوية باغداكول للنازحاتعلميزهراء طه ياسين صالح406201512162012

العلوم/جامعة الموصل523كردية- اعدادية الشورجة للبنين علميهوراز نجاة جبار خورشيد407201511305054

العلوم/جامعة الموصل522ثانوية همسة للبناتعلميفاطمه مهند عبد الرحمن مصطفى408201512157015
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العلوم/جامعة الموصل521ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةعلميمحمد حسن احمد عبد الرحمن409201511309030

العلوم/جامعة الموصل521ثانوية النصر للبناتعلميزبيدة بكر خضر مهدي410201512137021

العلوم/جامعة الموصل521ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميعبد هللا عمر محمد عبيد411201511062232

العلوم/جامعة الموصل521دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميمحمد كامران عزيز احمد412201511302128

العلوم/جامعة الموصل520اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلمينيار وريا محمد امين عبد هللا413201512340112

العلوم/جامعة الموصل519ثانوية مطلو للنازحاتعلميدعاء محمد حميد مطلك414201512166028

العلوم/جامعة الموصل519ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميزينب هاشم محمد امين415201512332028

العلوم/جامعة الموصل518دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميريباز عبد الرحمن حسين محمد416201511303098

العلوم/جامعة الموصل518كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميزينب لقمان عثمان علي417201512331117

العلوم/جامعة الموصل517اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميانمار منهل جاسم محمد418201511048033

العلوم/جامعة الموصل517ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتعلمينور محمد رؤوف خضر419201512121046

العلوم/جامعة الموصل517ثانوية التقدم للبناتعلميبيداء سعد عباس صالح420201512138022

العلوم/جامعة الموصل516ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميمحمد محمود محمد ماجد421201511062204

العلوم/جامعة الموصل515ثانوية دار العلوم االهلية للبناتعلميسبأ ثابت مظهر خلف422201512160013

العلوم/جامعة الموصل514ثانوية البيداء للبناتعلميداليا زهير علي حسين423201512139023

العلوم/جامعة الموصل513اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميسازان نجاة محمد كريم424201512345071

العلوم/جامعة الموصل513ثانوية التقدم للبناتعلمياالء عبد الكريم سيف الدين رسول425201512138010

العلوم/جامعة الموصل512اعدادية الجهاد للبنينعلميمحمد مخلف وكاع سلطان426201511003106

العلوم/جامعة الموصل512اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميهدايت سهيل عبد الرزاق نوري427201511005147

العلوم/جامعة الموصل510دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميجنار فاضل محمد قادر428201512334056

العلوم/جامعة الموصل510اعدادية الجواهري للبنينعلميزانا قارامان محمد صالح رحيم429201511015032

العلوم/جامعة الموصل508دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميعبد الباسط جالل جوهر امين430201511303134

العلوم/جامعة الموصل508دراسة عربية- اعدادية آزادي للبنين علميبيار محمد شريف محمد431201511053019

العلوم/جامعة الموصل508كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميفاطمه جمعه عبد السالم كريم432201512331160

العلوم/جامعة الموصل507ثانوية اتا بكلر للبنينعلمياحمد عبد الرحمن عبد هللا جعفر433201511008009

العلوم/جامعة الموصل507ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينعلميمصطفى عبد العظيم غالب علي434201511016049

العلوم/جامعة الموصل506ثانوية مطلو للنازحاتعلميبراء خليل ابراهيم حامد435201512166081

العلوم/جامعة الموصل505دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علمياريفان محمد مصطفى محمد436201511303035

العلوم/جامعة الموصل505اعدادية الخنساء للبناتعلميمنتهى عكاب ابراهيم فنش437201512141045

العلوم/جامعة الموصل505اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتعلميوجدان دريد جبار محمد438201512124061

العلوم/جامعة الموصل504اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتعلميساره حسين فائق عبد الهادي439201512124033

العلوم/جامعة الموصل503ثانوية البيداء للبناتعلميضفاف سليم شاكر محمد440201512139059

العلوم/جامعة الموصل502اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميمحمد نبيل نوري حسين441201511005124

العلوم/جامعة الموصل502ثانوية مطلو للنازحاتعلمياشجان فارس ابراهيم حميد442201512166008
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العلوم/جامعة الموصل502اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميزيرو محمد افندي احمد443201511312055

العلوم/جامعة الموصل502اعدادية ابن خلدون للبنينعلميحسوني محمد حسوني محمد444201511009026

العلوم/جامعة الموصل502ثانوية عشتار للبناتعلميتارا حافل شاؤل اندريوس445201512142003

العلوم/جامعة الموصل501اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميعبد الوهاب عبد الكريم قاسم رشيد446201511001091

العلوم/جامعة الموصل501ثانوية االزدهار للبناتعلميعائشه نجم الدين سليمان صالح447201512118097

العلوم/جامعة الموصل500ثانوية الشهباء للبناتعلمينور اياد محمد عيدان448201512106056

العلوم/جامعة الموصل500اعدادية الفرات للبنينعلميعلي ايوب غائب غفور449201511007051

العلوم/جامعة الموصل500ثانوية االرتقاء للنازحينعلميجمال بدر جدعان ضاري450201511069099

العلوم/جامعة الموصل500دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميمحمد احمد نجم الدين طاهر451201511302100

العلوم/جامعة الموصل499دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميمصطفى هوشيار عبد هللا طه452201511302138

العلوم/جامعة الموصل499ثانوية المستقبل للنازحينعلميعمار زاهد محمد عمير453201511061151

العلوم/جامعة الموصل498اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميبه يام عبد الكريم ابو بكر امين454201512345022

العلوم/جامعة الموصل498اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةعلميشيرزاد أزاد رمضان رشيد455201511307016

العلوم/جامعة الموصل498دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميسارة شورش جعفر محمد456201512334115

العلوم/جامعة الموصل498اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمحمود شاكر محمود محمد457201511001169

العلوم/جامعة الموصل498اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميهيثم حمد عبد هللا خلف458201511048215

العلوم/جامعة الموصل497ثانوية التقدم للنازحاتعلميبلسم فارس سامي سلو459201512170054

العلوم/جامعة الموصل496اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميعلي احمد نعمت جبار460201511002072

العلوم/جامعة الموصل496اعدادية الجواهري للبنينعلميحاتم صدام اسماعيل ابراهيم461201511015020

العلوم/جامعة الموصل495تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمصطفى مؤيد محمد توفيق462201511390087

العلوم/جامعة الموصل495اعدادية توركمن ئيوي للبنينعلميجرجيس ميسر شهاب كردي463201511051004

العلوم/جامعة الموصل495ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميسلوى ابراهيم قادر محمد464201512332031

العلوم/جامعة الموصل495اعدادية الواسطي للبناتعلميمعصومة محمد عزيز عبد الواحد465201512102055

العلوم/جامعة الموصل494.2تركماني- ثانوية بارش للبنات علميزبيدة حسين شكور محمد466201512395057

العلوم/جامعة الموصل494اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميايمن علي احمد يوسف467201511001038

العلوم/جامعة الموصل494ثانوية البيداء للبناتعلمياسراء فرمان علي محمد468201512139007

العلوم/جامعة الموصل493اعدادية الصدر للبنينعلميعمر خالد مخيبر نويديس469201511006067

العلوم/جامعة الموصل493اعدادية داقوق للبنينعلميعبد القادر عدنان يونس جاسم470201511017029

العلوم/جامعة الموصل493كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميبه يمان عطار ابو بكر حكيم471201512331042

العلوم/جامعة الموصل493ثانوية مطلو للنازحاتعلميساره أثير سامي محمد472201512166091

العلوم/جامعة الموصل493دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميديالن رضوان احمد محمد473201511303086

العلوم/جامعة الموصل493اعدادية يايجي للبنينعلميمحمد عدنان كرم مجيد474201511203022

العلوم/جامعة الموصل493ثانوية الشهباء للبناتعلميشيماء صكر خلف عواد475201512106041

العلوم/جامعة الموصل492ثانوية البيداء للبناتعلميفردوس ناظم محمود احمد476201512139066
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العلوم/جامعة الموصل492اعدادية الجهاد للبنينعلمياحمد عالوي سليمان عبيد477201511003014

العلوم/جامعة الموصل492دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميشنو ميكائيل رشيد يادكار478201512334147

العلوم/جامعة الموصل492ثانوية البيداء للبناتعلميهند سالم حميد رزيق479201512139090

العلوم/جامعة الموصل491النازحونعلميعبد السالم جبار حنش خلف480201511500148

العلوم/جامعة الموصل490ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةعلمييونس غازي عمر حسن481201511309045

العلوم/جامعة الموصل490النازحونعلميجاسر سرهيد احمد علي482201511500058

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل546ثانوية االرتقاء للنازحينعلميامير محسن خالص تايه483201511069098

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل534دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميتابلو صديق حمه عثمان484201512334048

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينعلمياحمد عبد الرحمن نجم الدين محمد485201511045005

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495النازحونعلميساجد يونس حمود عبد هللا486201511500106

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميمحمد يوسف احمد عبد هللا487201511005127

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل494ثانوية مطلو للنازحاتعلميفاطمة الياس خضر حسن488201512166060

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل492كردية-اعدادية سه رزي المختلطة علميريكان علي صابر احمد489201511365009

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل508ثانوية االرتقاء للنازحينعلميمروح صباح عيدان جادر490201511069118

الحقوق/جامعة الموصل495كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميسنور رشيد خورشيد رشيد491201512331130

الحقوق/جامعة الموصل489ثانوية النزاهة للبناتعلميرقيه خالد مخيبر نويديس492201512130012

الحقوق/جامعة الموصل487ثانوية االرتقاء للنازحينعلميفالح حسن محمد حسين493201511069052

الحقوق/جامعة الموصل485اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميمحمد نجف حسين زين العابدين494201511005125

الحقوق/جامعة الموصل485اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمصطفى جمعه حسين عالوي495201511048190

الحقوق/جامعة الموصل484النازحاتعلميحنين احمد جمعه محمد496201512501030

الحقوق/جامعة الموصل483ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةعلميبه لين نور الدين كريم احمد497201511314013

الحقوق/جامعة الموصل482ثانوية النصر للنازحاتعلميشذى حسين علي يوسف498201512168038

الحقوق/جامعة الموصل482اعدادية فلسطين للبناتعلميزيالن مكلو نوري سعيد499201512140048

الحقوق/جامعة الموصل481ثانوية االزدهار للبناتعلميايه فكرت رفيق شفيق500201512118032

الحقوق/جامعة الموصل481ثانوية الشروق للبناتعلميسراب سلطان زينل جمعه501201512149019

الحقوق/جامعة الموصل481اعدادية توركمن ئيوي للبنينعلمييوسف داود حسن هصالوي502201511051029

الحقوق/جامعة الموصل479ثانوية االزدهار للبناتعلميمريم منصور محمد مصلح503201512118114

الحقوق/جامعة الموصل531ثانوية الشهيد الصدر للنازحينادبيثائر مثنى مراد أحميد504201521068104

الحقوق/جامعة الموصل482اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيوسام محمد ويس جاسم505201521002081

الحقوق/جامعة الموصل481اعدادية الحكمة للبنينادبيعبد الرحمن كامل عبد القادر حسين506201521004035

الحقوق/جامعة الموصل478اعدادية الجواهري للبنينادبيعالء محمد فتاح محمد507201521015024

الحقوق/جامعة الموصل474اعدادية الجهاد للبنينادبيمحمود نجاة زين العابدين امين508201521003051

الحقوق/جامعة الموصل471ثانوية الدعاء للنازحاتادبينور محسن حمود عباوي509201522171033

الحقوق/جامعة الموصل471ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيمحمد لبيب مطر حمد510201521062127
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الحقوق/جامعة الموصل471ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيشاالو عمار انور رفيق511201521311041

الحقوق/جامعة الموصل467ثانوية ام البنين للنازحاتادبيمنال علي هزاع صالح512201522167032

الحقوق/جامعة الموصل462دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيكوجر حسيب ستار حسين513201522334064

الحقوق/جامعة الموصل462دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيجيا خليل ولي حميد514201522334024

الحقوق/جامعة الموصل462اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيجوان جبار محمد صالح عمر515201522124020

الحقوق/جامعة الموصل462ثانوية المستقبل للنازحينادبيعمر حامد مطلب عبد516201521061075

الحقوق/جامعة الموصل461الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتادبيشهله رفيق منصور رشيد517201522338012

الحقوق/جامعة الموصل461ثانوية الشروق للبناتادبينبأ عصام رمضان نجم518201522149028

الحقوق/جامعة الموصل461ثانوية الشهيد الصدر للنازحينادبيمصطفى خالد ابراهيم باييز519201521068118

الحقوق/جامعة الموصل461اعدادية الخنساء للبناتادبيدنيا اريان علي احمد520201522141021

الحقوق/جامعة الموصل460ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيمحمد عبد الكريم ابراهيم عبد الحميد521201521062120

الحقوق/جامعة الموصل460ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيرضوان جاسم محمد عبد522201521062100

الحقوق/جامعة الموصل459اعدادية الجواهري للبنينادبيعمر محمد جاسم محمد523201521015025

الحقوق/جامعة الموصل458اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيبشدار هجار محسن درويش524201521307003

الحقوق/جامعة الموصل458عربية-اعدادية هه ورامان للبناتادبيجوان محمد امين عبد هللا علي525201522135012

الحقوق/جامعة الموصل458اعدادية الهدى للبناتادبيدنيا مهدي صالح عسكر526201522117013

الحقوق/جامعة الموصل458ثانوية التقدم للبناتادبيشنو محمود محمد حسين527201522138055

الحقوق/جامعة الموصل458النازحونادبيعمر محمد احمد جمعه528201521500212

الحقوق/جامعة الموصل457ثانوية الشيخ رضا الطالباني المختلطة دراسة كرديةادبيفارس اديب حسيب عبد هللا529201521369012

الحقوق/جامعة الموصل457اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيعذراء حسين حمد ابراهيم530201522124045

الحقوق/جامعة الموصل457اعدادية الخنساء للبناتادبيضحى خزعل سلمان داود531201522141033

الحقوق/جامعة الموصل457اعدادية الهدى للبناتادبيصابرين علي دهش قدوري532201522117025

الحقوق/جامعة الموصل456دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيخنده محمد احمد وهاب533201522335025

الحقوق/جامعة الموصل456اعدادية الفرات للبنينادبيباسل رحيم هناوي شحاذه534201521007022

الحقوق/جامعة الموصل456اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيمصعب اياد ابراهيم باوي535201521002077

الحقوق/جامعة الموصل455ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيبه شدار احمد عمر علي536201521311013

الحقوق/جامعة الموصل455ثانوية ام البنين للنازحاتادبياسماء طلب عباس فرحان537201522167003

الحقوق/جامعة الموصل455ثانوية باجوان المختلطةادبيوائل اركان خضر سليمان538201521205021

الحقوق/جامعة الموصل455ثانوية المستقبل للنازحينادبيالبراء جسام محمد عبد هللا539201521061014

الحقوق/جامعة الموصل455اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد قادر عثمان حسن540201521306067

الحقوق/جامعة الموصل455اعدادية حمرين للبنينادبياحمد كمال رشيد مجيد541201521044004

الحقوق/جامعة الموصل454اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعمر محمود عيسى احمد542201521009071

الحقوق/جامعة الموصل453اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيفالح بهجت عمر قادر543201521313057

الحقوق/جامعة الموصل453ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبياحمد سيد كل محمد امين محمد544201521314002
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الحقوق/جامعة الموصل453ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبيهوكر نزار محمد صالح545201521314034

الحقوق/جامعة الموصل452اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيروزكار اكرم رشيد محمد امين546201522340029

الحقوق/جامعة الموصل452ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيهلمت صمد عمر علي547201521311089

الحقوق/جامعة الموصل452اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيمحمد غسان طه دانوك548201521002068

الحقوق/جامعة الموصل452ثانوية االرتقاء للنازحينادبيحذيفه ثامر عبد علي549201521069018

الحقوق/جامعة الموصل452اعدادية الجهاد للبنينادبيفخري عالء الدين فخري شيت550201521003038

الحقوق/جامعة الموصل452اعدادية داقوق للبنينادبيإبراهيم عباس قاسم مهدي551201521017002

الحقوق/جامعة الموصل452دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين ادبيسنكه ر اسماعيل احمد محمد552201521304009

الحقوق/جامعة الموصل451اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيهاوري عادل غفور خليف553201521307022

الحقوق/جامعة الموصل451ثانوية باجوان المختلطةادبيمحمد علي احمد محمود554201521205018

الحقوق/جامعة الموصل451النازحونادبيوليد ظاهر مبارك حسين555201521500326

الحقوق/جامعة الموصل451ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيمحمد نوري محمد ظاهر556201521062128

الحقوق/جامعة الموصل450ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيريزان ميرزا كمر خان صادق557201522332013

الحقوق/جامعة الموصل450اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحذيفة محمد شكر محمود558201521009024

الحقوق/جامعة الموصل450ثانوية حطين للبناتادبينورا نور الدين جوهر اسعد559201522133034

الحقوق/جامعة الموصل449اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد فاضل شهاب رحيم560201521009084

الحقوق/جامعة الموصل449اعدادية الجواهري للبنينادبيحسن محمود عواد سلطان561201521015011

الحقوق/جامعة الموصل449ثانوية كونل للبناتادبيهبه عباس محمد علي حاجي562201522113055

الحقوق/جامعة الموصل449ثانوية المستقبل للنازحينادبيحمزة حمادة حسن محيميد563201521061024

الحقوق/جامعة الموصل448اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيهيوا حيدر فخر الدين سعيد564201521313092

الحقوق/جامعة الموصل448اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد كمال جالل فقي احمد565201521011050

الحقوق/جامعة الموصل448اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيساري زكرط حمد عبد هللا566201521051008

الحقوق/جامعة الموصل447ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيالفان صبحي عزيز احمد567201522344022

الحقوق/جامعة الموصل447عربية- ثانوية اختر المسائية للبنات ادبيساكار عبد الباسط شكر محمد568201522281036

الحقوق/جامعة الموصل447دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيخيالن عثمان محمد علي رضا569201522335026

الحقوق/جامعة الموصل446ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب عبد داود سلمان570201522144016

الحقوق/جامعة الموصل446ثانوية الحريري للبناتادبيساره محمد عز الدين علي571201522114024

الحقوق/جامعة الموصل445اعدادية فلسطين للبناتادبيايالف حسين شكور رؤوف572201522140009

الحقوق/جامعة الموصل445ثانوية المستقبل للنازحينادبيماهر ناظم اسعد الطيف573201521061091

الحقوق/جامعة الموصل444كردية-اعدادية سه رزي المختلطة ادبيامينة سركوت محمد هادي574201522365003

الحقوق/جامعة الموصل444اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعبد الرحمن شكر محمود شهاب575201521009051

الحقوق/جامعة الموصل444ثانوية الشهيد الصدر للنازحينادبيأحمد ابراهيم علي عمر576201521068101

الحقوق/جامعة الموصل444اعدادية حمرين للبنينادبيعمر نوزاد حسين حسن577201521044031

الحقوق/جامعة الموصل444ثانوية كونل للبناتادبيسوزان منذر يونس علوان578201522113035
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الحقوق/جامعة الموصل443ثانوية جالل رضا افندي للبناتادبيمنال ناظم محسن علي579201522119035

الحقوق/جامعة الموصل442ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيعثمان محي الدين عبد هللا احمد580201521311056

الحقوق/جامعة الموصل442ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةادبينجاح صالح امين رشيد581201521308029

الحقوق/جامعة الموصل442ثانوية الشهباء للبناتادبيمنى ادريس اسود حسن582201522106050

الحقوق/جامعة الموصل441اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيعمر سهيل نجم سرهيد583201521002054

الحقوق/جامعة الموصل441ثانوية ام البنين للبناتادبيسوزان يونس محمد حبيب صديق584201522154008

العلوم السياسية/جامعة الموصل489ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتعلميترسكه بختيار قادر ولي585201512121010

العلوم السياسية/جامعة الموصل484.6تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميعباس حسن فاضل عبد الرحمن586201511390030

العلوم السياسية/جامعة الموصل481ثانوية الوثبة للبنينعلميعقيل فخري محمد جميل587201511013067

العلوم السياسية/جامعة الموصل479دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علمييونس عثمان عبد هللا قادر588201511304272

العلوم السياسية/جامعة الموصل479اعدادية منوليا للبناتعلميمياده علي سلطان قادر589201512120039

العلوم السياسية/جامعة الموصل478دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميعبد هللا رحيم جبار محمد590201511303138

العلوم السياسية/جامعة الموصل478ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةعلميالنه غالب نجم الدين فارس591201512348018

العلوم السياسية/جامعة الموصل462اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيبسمه عبد الباسط فاضل أحمد592201522124016

العلوم السياسية/جامعة الموصل457دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيالنه نجاة هادي محي الدين593201522334068

العلوم السياسية/جامعة الموصل457ثانوية فلسطين للنازحاتادبيمنار عبد الكريم حامد عبد هللا594201522164052

العلوم السياسية/جامعة الموصل456دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيبيكه رد عبد الخالق خالد ولي595201522335017

العلوم السياسية/جامعة الموصل456ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيهديل حسين عبد هللا محمد596201522344030

العلوم السياسية/جامعة الموصل455ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيزينب نوح عيسى موسى597201522347008

العلوم السياسية/جامعة الموصل452ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبياكرم احمد خطاب محميد598201521062012

العلوم السياسية/جامعة الموصل451كردية- اعدادية والت للبنين ادبيراوند ابو زيد عباس صادق599201521361005

العلوم السياسية/جامعة الموصل450ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيخوزكه عمر رمضان نادر600201522382007

العلوم السياسية/جامعة الموصل450اعداديه الرواد  للبنينادبيياران تحسين نجم الدين رشيد601201521022078

العلوم السياسية/جامعة الموصل449ثانوية التقدم للبناتادبيالفين رزكار محمد كريم602201522138074

العلوم السياسية/جامعة الموصل448ثانوية كونل للبناتادبياسراء محمد امين عز  الدين امين603201522113005

العلوم السياسية/جامعة الموصل448اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيسازان شرف الدين احمد محمود604201522340035

العلوم السياسية/جامعة الموصل447اعدادية الصدر للبنينادبيثائر محمود اسود حسن605201521006019

العلوم السياسية/جامعة الموصل446ثانوية التقدم للبناتادبيهيام محمد جمعه رمضان606201522138096

العلوم السياسية/جامعة الموصل445دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينادبياحمد برهان ابو بكر خضر607201521300001

العلوم السياسية/جامعة الموصل443اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد عامر علي اسعد608201521009082

العلوم السياسية/جامعة الموصل442اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد رشيد عزيز علي609201521313067

العلوم السياسية/جامعة الموصل442اعدادية الجهاد للبنينادبيمصطفى الياس محمد علي610201521003055

العلوم السياسية/جامعة الموصل442اعدادية كرميان للبنينادبيبختيار صالح علي عبد هللا611201521047006

العلوم السياسية/جامعة الموصل442الدراسة الكردية- ثانوية طوبزاوة المختلطة ادبيمحمد زيدان ولي عبد هللا612201521368006
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العلوم السياسية/جامعة الموصل441ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبينبا خلف محمد اسماعيل613201522144032

العلوم السياسية/جامعة الموصل441ثانوية الشهباء للبناتادبيعذراء منهل علي عبد614201522106040

العلوم السياسية/جامعة الموصل441اعدادية داقوق للبنينادبيمروان حكمت جمعة جاسم615201521017052

العلوم السياسية/جامعة الموصل441ثانوية التقدم للنازحاتادبيالباب حسان شحاذة سلطان616201522170006

العلوم السياسية/جامعة الموصل441اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمازن عداي ابراهيم احمد617201521009076

العلوم السياسية/جامعة الموصل440ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةادبيروند طلعت محمد توفيق618201521308015

العلوم السياسية/جامعة الموصل440اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيعلي لقمان مجيد ابراهيم619201521307014

العلوم السياسية/جامعة الموصل439اعدادية الجواهري للبنينادبيطارق جمعة حسين مهدي620201521015020

العلوم السياسية/جامعة الموصل439اعدادية داقوق للبنينادبيعلي جواد كاظم حسن621201521017030

العلوم السياسية/جامعة الموصل438ثانوية همسة للبناتادبيمريم ابراهيم مرزه ولي622201522157025

العلوم السياسية/جامعة الموصل438كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيايمان محمد علي محمد623201522331003

العلوم السياسية/جامعة الموصل438ثانوية جالل رضا افندي للبناتادبيانسام عماد ابراهيم عبد هللا624201522119004

العلوم السياسية/جامعة الموصل438دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيكوالله عمر علي صالح625201522334065

العلوم السياسية/جامعة الموصل437اعدادية تازة للبنينادبيابراهيم موسى اصغر اكبر626201521018001

العلوم السياسية/جامعة الموصل437اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيعبدالرحمن عبد القادر عبد هللا مطر627201521002046

العلوم السياسية/جامعة الموصل437ثانوية همسة للبناتادبيلينه فيصل غازي حسن628201522157023

العلوم السياسية/جامعة الموصل437اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعمر حسيب مرموص حسين629201521009068

العلوم السياسية/جامعة الموصل437دراسة كردية- ثانوية ارارات للبنات ادبيحنان ظاهر حميد محمد سعيد630201522336005

العلوم السياسية/جامعة الموصل437ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيماردين حسين علي عمر631201521311065

العلوم السياسية/جامعة الموصل436ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيزه رده شت ساالر محمد مطار632201521311032

العلوم السياسية/جامعة الموصل436ثانوية الحريري للبناتادبيدريه دلشاد نجم الدين شريف633201522114016

العلوم السياسية/جامعة الموصل435ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيسجى حسين عطية هالل634201522144018

العلوم السياسية/جامعة الموصل435اعدادية المستقبل للبنينادبيعلي كمال مدحت شكر635201521011033

العلوم السياسية/جامعة الموصل435كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات ادبيسيما سرهيد صادق زينل636201522330012

العلوم السياسية/جامعة الموصل435ثانوية التون كوبري للبنبنادبياحمد صمد محمد حسين637201521014003

العلوم السياسية/جامعة الموصل435ثانوية همسة للبناتادبيصيدا فرحان اسود كريم638201522157015

العلوم السياسية/جامعة الموصل435اعدادية الحكمة للبنينادبيعادل إبراهيم علي عبد هللا639201521004033

العلوم السياسية/جامعة الموصل434دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيشيالن عثمان احمد قادر640201522334058

العلوم السياسية/جامعة الموصل434كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات ادبييسرى فرمان عباس حسن641201522330021

العلوم السياسية/جامعة الموصل434ثانوية التقدم للبناتادبيرواء ياسين شحاذه جمعه642201522138039

العلوم السياسية/جامعة الموصل434النازحونادبيزياد طارق عبد حربي643201521500091

العلوم السياسية/جامعة الموصل434ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيسانا ازاد محمد رشيد644201522348006

العلوم السياسية/جامعة الموصل434ثانوية المستقبل للنازحينادبيحسام عبيد خلف صالح645201521061021

العلوم السياسية/جامعة الموصل434اعدادية الجواهري للبنينادبيهارون رشيد عليوي علي646201521015048

152 من 19صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم السياسية/جامعة الموصل433اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيزينه شهاب احمد حسين647201522124031

العلوم السياسية/جامعة الموصل433ثانوية الجمهورية للبناتادبيديانا رياض جميل شعيا648201522132013

العلوم السياسية/جامعة الموصل433ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيزوان كامل صابر محمد649201522342014

العلوم السياسية/جامعة الموصل432ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةادبيعمار ياسر خضر عبد650201521283017

العلوم السياسية/جامعة الموصل432ثانوية ام البنين للبناتادبياسماء أحمد صديق محمد651201522154001

العلوم السياسية/جامعة الموصل431ثانوية النزاهة للبناتادبينادية حميد احمد قادر652201522130027

العلوم السياسية/جامعة الموصل431اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيشهين علي عبيد حسين653201522124041

العلوم السياسية/جامعة الموصل431اعدادية داقوق للبنينادبيعبد هللا عباس محمد جمعه654201521017028

العلوم السياسية/جامعة الموصل431دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيشيالنه كورده عزيز امين655201522335046

العلوم السياسية/جامعة الموصل430اعدادية الواسطي للبناتادبيرويده جميل حيدر عزيز656201522102014

العلوم السياسية/جامعة الموصل430اعدادية الفرات للبنينادبيمحمد سربست سرور عبد القادر657201521007054

العلوم السياسية/جامعة الموصل430ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيدانا عبد العزيز محمد عمر658201521311025

العلوم السياسية/جامعة الموصل430ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيروزان وهاب احمد علي659201522344011

العلوم السياسية/جامعة الموصل429عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةادبيسرمد عبد السالم صادق محمد660201521259042

العلوم السياسية/جامعة الموصل429الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتادبيديالن سامي محمد مصطفى661201522338010

العلوم السياسية/جامعة الموصل429اعدادية الخنساء للبناتادبيحنان جليل ابراهيم وهاب662201522141015

العلوم السياسية/جامعة الموصل429اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيايمان صالح مصطفى نوري663201522124011

العلوم السياسية/جامعة الموصل429ثانوية حطين للبناتادبيماريا خالد جوهر اسعد664201522133025

العلوم السياسية/جامعة الموصل429ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيسنوور عثمان محمد توفيق665201522349011

العلوم السياسية/جامعة الموصل429ثانوية ابن خلدون للنازحينادبيأواب خالد علي حسين666201521063002

العلوم السياسية/جامعة الموصل429اعدادية المستقبل للبنينادبيهريم كريم قهرمان امين667201521011055

العلوم السياسية/جامعة الموصل429ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيسوما علي حسين محمد امين668201522347014

العلوم السياسية/جامعة الموصل429ثانوية كونل للبناتادبينورا محمد امين عز الدين امين669201522113051

العلوم السياسية/جامعة الموصل429ثانوية باجوان المختلطةادبيعباس عمر محمود صالح670201521205010

العلوم السياسية/جامعة الموصل428ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيمحمد احمد محمد عبد671201521062122

العلوم السياسية/جامعة الموصل428اعدادية الجواهري للبنينادبيخالد حسن عبد الرحمن شكر672201521015013

العلوم السياسية/جامعة الموصل428ثانوية شفق للبناتادبيزينب عباس رضا حيدر673201522145008

العلوم السياسية/جامعة الموصل428اعدادية حمرين للبنينادبيصمد عاصي صابر صالح674201521044030

العلوم السياسية/جامعة الموصل427اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيريباز كريم حميد كريم675201521313029

العلوم السياسية/جامعة الموصل427اعدادية منوليا للبناتادبينهى انور حميد غني676201522120024

العلوم السياسية/جامعة الموصل427ثانوية المصلى للبناتادبيحسرت عبد الكريم انور احمد677201522122008

العلوم السياسية/جامعة الموصل427ثانوية باغداكول للنازحاتادبيفاطمه سمير محي قدوري678201522162022

العلوم السياسية/جامعة الموصل427ثانوية مطلو للنازحاتادبيسندس هيثم محمد محمود679201522166016

التمريض/جامعة الموصل642ثانوية مخيم يحياوة للنازحين المختلطةعلميهاني باسل طاهر وهب680201511229016

152 من 20صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التمريض/جامعة الموصل626ثانوية الدعاء للنازحاتعلميوفاء ولي عباس الياس681201512171037

التمريض/جامعة الموصل582اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميشريهان نجاة جبار رشيد682201512345086

التمريض/جامعة الموصل577كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميزاله اسماعيل محمد صالح683201512331113

التمريض/جامعة الموصل575ثانوية باغداكول للنازحاتعلمينور طارق حمادي عباس684201512162033

التمريض/جامعة الموصل573دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميخوله جبار حسن احمد685201512334068

التمريض/جامعة الموصل569اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميميديا جمال محمد امين686201512345111

التمريض/جامعة الموصل558ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميزينه جاسم محمد احمد687201512144023

التمريض/جامعة الموصل543دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميامنه عزيز محمد قادر688201512334017

التمريض/جامعة الموصل539ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميئاريز سفر عمر صالح689201512332001

التمريض/جامعة الموصل537ثانوية ام البنين للنازحاتعلميوجدان خليل مصطفى حسين690201512167053

التمريض/جامعة الموصل536ثانوية ام البنين للنازحاتعلميشهد حسن سالم مجيد691201512167027

االثار/جامعة الموصل459تركماني- ثانوية بارش للبنات علميزينب صالح الدين جمال الدين رفيق692201512395066

االثار/جامعة الموصل446عربية-اعدادية هه ورامان للبناتعلمينورة علي حسين مصطفى693201512135047

االثار/جامعة الموصل441اعدادية الهدى للبناتعلميفاطمه حاتم مهدي صالح694201512117041

االثار/جامعة الموصل439ثانوية باغداكول للبناتعلميزينب ميتي عبد هللا سعيد695201512111012

االثار/جامعة الموصل426دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علمينوشيران سيوان لطيف حسن696201511303213

االثار/جامعة الموصل424اعدادية ابن خلدون للبنينعلميمعاذ عادي احمد عبد697201511009093

االثار/جامعة الموصل434ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبييوسف فتح هللا مراد امين698201521311103

االثار/جامعة الموصل433اعدادية الفرات للبنينادبيوعد نوري علي محمد699201521007071

االثار/جامعة الموصل433ثانوية ام البنين للبناتادبيأميمه اسماعيل خليل سمين700201522154002

االثار/جامعة الموصل426ثانوية الفاروق المختلطةادبيوليد سهيل اسود خلف701201521201025

االثار/جامعة الموصل425اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيجاالك حسين علي ولي702201521307006

االثار/جامعة الموصل424ثانوية القلعة للبناتادبيبان جاسم محمد رحيم703201522104006

االثار/جامعة الموصل423اعداديه الرواد  للبنينادبيعبد الملك خالد خلف عمر704201521022038

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل665دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميروكان رضا محمد شريف محمد علي705201511303096

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل664دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميداره وان دلشاد جوهر محمد706201511303071

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل664اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميايدن عثمان ايدن محمد فاتح707201511002027

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل661ثانوية الوثبة للبنينعلميمحمد عاصي علي محمد708201511013115

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل660ثانوية تركالن المختلطةعلميمحمد المجاهد فاروق عبد هللا محيميد709201511224021

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل658ثانوية مطلو للنازحاتعلميازهار صالح طه حمادي710201512166004

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل658ثانوية الشهيد الصدر للنازحينعلميعمار حازم حسن عمر711201511068075

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل658اعدادية قازي محمد للبنينعلميمحمد عدنان رفعت حسن712201511012076

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل657.8ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميمصطفى عمار مال هللا ابراهيم713201511399053

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل657دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميمحمد عدنان زين العابدين غني714201511302120
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هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل657ثانوية الشهيد الصدر للنازحينعلميعبد المحسن مزهر عزيز ابراهيم715201511068154

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل657ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميمروان رافع رحيم علي716201511062125

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل656.8ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميليث زياد خليل اسماعيل717201511399035

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل656ثانوية المستقبل للنازحينعلميانس حازم رجاء مخلف718201511061122

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل655ثانوية دجلة للبناتعلميزينب حسين مرحب علي719201512109019

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل654.6ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميابراهيم احمد عبد الهادي احمد720201511399002

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل654ثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينعلميمحمد فاضل محمد حسن721201511067077

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل653دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميديار بكر احمد علي722201511303082

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل653ثانوية الحريري للبناتعلمياوان محمد عبد عباس723201512114017

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل652دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميشاهو نوزاد عبد القادر محمد صالح724201511304140

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل652ثانوية المستقبل للنازحينعلميعمر فائق مشعل قدوري725201511061075

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل652ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةعلميمحمد شاكر عواد محمد726201511309033

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل651كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميدشني خالد علي رسول727201512331083

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل651دراسة عربية- اعدادية آزادي للبنين علميمحمد خالد فائق ياسين728201511053037

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل650ثانوية الشهيد الصدر للنازحينعلمياشرف نايف حميد أحمد729201511068156

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل650اعدادية يايجي للبنينعلميايمن نجم الدين فرحان حسن730201511203005

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل649ثانوية الدعاء للنازحاتعلمينوال ولي عباس الياس731201512171036

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل648دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميجيكر محمد كريم محمد732201511303062

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل648ثانوية مطلو للنازحاتعلميلباب غانم حميد نجم733201512166062

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل647ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةعلميريبه ر هيرش صالح محمود734201511309014

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل647كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميدموع سليمان محمد عز الدين735201512331086

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل646ثانوية كركوك للمتميزاتعلميريام فائق حاتم داود736201512116057

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل645.6تركماني- ثانوية بارش للبنات علميجيهان عرفان علي عبد القادر737201512395037

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل645.2اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميريبه ر اراز جمال محمد صالح738201511001058

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل645ثانوية الوثبة للبنينعلميمحمد إبراهيم اسماعيل حسين739201511013101

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل645ثانوية الجمهورية للبناتعلميمروه محمد حسن رشيد740201512132042

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل644ثانوية الوثبة للبنينعلميعمر زيدان محمد ذياب741201511013081

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل643.2اعدادية كركوك المركزية للبنينعلمياحمد عباس حميد مجيد742201511001023

العلوم االسالمية/جامعة الموصل489.5تركماني- ثانوية بارش للبنات علميداليا صدر الدين علي سعيد743201512395043

العلوم االسالمية/جامعة الموصل488ثانوية الحريري للبناتعلميغدير ثائر كامل عبد744201512114074

العلوم االسالمية/جامعة الموصل476ثانوية باغداكول للنازحاتعلميغريبة زينل محمد يونس745201512162024

العلوم االسالمية/جامعة الموصل473اعدادية الحكمة للبنينعلميمحمد سلطان زباره حدو746201511004065

العلوم االسالمية/جامعة الموصل471دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميديار ايوب محمد كريم747201511303081

العلوم االسالمية/جامعة الموصل470ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةعلمينيسان فرمان فاضل لطيف748201512348020
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العلوم االسالمية/جامعة الموصل458.4تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمحمد يشار صباح محمد749201511390076

العلوم االسالمية/جامعة الموصل457ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميناهده احمد حسن درويش750201512144035

العلوم االسالمية/جامعة الموصل456ثانوية حطين للبناتعلمياواز صمد شهاب عبد هللا751201512133005

العلوم االسالمية/جامعة الموصل452ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةعلمياسو كمال سعيد ابراهيم752201511371001

العلوم االسالمية/جامعة الموصل445اعدادية ابن خلدون للبنينعلميمحمد جاسم يوسف سمين753201511009077

العلوم االسالمية/جامعة الموصل441ثانوية مخيم يحياوة للنازحين المختلطةعلميجنان محسن كاظم عبد هللا754201512229004

العلوم االسالمية/جامعة الموصل441اعدادية نيركز للبناتعلميساره قادر شريف محمود755201512103021

العلوم االسالمية/جامعة الموصل439اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميبناز ساالر خورشيد رشيد756201512345017

العلوم االسالمية/جامعة الموصل466النازحونادبيامجد عبد الوهاب حبو محمد757201521500047

العلوم االسالمية/جامعة الموصل461ثانوية الشهباء للنازحاتادبيمالك بدر عماش حسين758201522165009

العلوم االسالمية/جامعة الموصل458ثانوية التقدم للبناتادبيفاطمه جواد ستار جمال759201522138065

العلوم االسالمية/جامعة الموصل457ثانوية السالمة للبناتادبيايناس صالح سلطان يونس760201522155004

العلوم االسالمية/جامعة الموصل457ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيسندس احمد نجم الدين مصطفى761201522144020

العلوم االسالمية/جامعة الموصل454اعدادية منوليا للبناتادبيدنيا نوري سعيد فتاح762201522120009

العلوم االسالمية/جامعة الموصل452اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيعالء أحمد دلف جربوع763201521051017

العلوم االسالمية/جامعة الموصل450النازحونادبيخالد صالح حسن محمود764201521500077

العلوم االسالمية/جامعة الموصل444ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمحمد ستار سعيد محمد765201521311069

العلوم االسالمية/جامعة الموصل443ثانوية فلسطين للنازحاتادبيريمه صوباي محمد طاهر محمد766201522164070

العلوم االسالمية/جامعة الموصل443اعدادية منوليا للبناتادبيدنيا اسماعيل شبيب محمد767201522120008

العلوم االسالمية/جامعة الموصل441ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيسحر مهدي عبد عواد768201522144019

العلوم االسالمية/جامعة الموصل441اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيعامر عبد هللا محمود حميد769201521051012

العلوم االسالمية/جامعة الموصل440ثانوية حطين للبناتادبيهبه علي ساير محمد770201522133036

العلوم االسالمية/جامعة الموصل439ثانوية اليمامة للبناتادبيرغد علي مطلك محمد771201522108006

العلوم االسالمية/جامعة الموصل435 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيدرون فائق احمد توفيق772201522341013

العلوم االسالمية/جامعة الموصل435عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةادبيوليد عبد هللا محمد جاسم773201521259115

العلوم االسالمية/جامعة الموصل434اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيمحمد صباح لطفي صادق774201521002064

العلوم االسالمية/جامعة الموصل433اعدادية داقوق للبنينادبيقبيس احمد محمود محمد775201521017039

العلوم االسالمية/جامعة الموصل432ثانوية مخيم يحياوة للنازحين المختلطةادبيتحسين صالح محمد سليمان776201521229002

العلوم االسالمية/جامعة الموصل428ثانوية االرتقاء للنازحينادبيثامر عبد الواحد حسين معيد777201521069015

العلوم االسالمية/جامعة الموصل425اعدادية الجواهري للبنينادبيغسان عبد ابراهيم اسود778201521015026

العلوم االسالمية/جامعة الموصل425ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيجنان حميد مجيد مرعي779201522144012

العلوم االسالمية/جامعة الموصل424كردية-اعدادية سه رزي المختلطة ادبيجيابان هادي محمد طاهر780201522365008

العلوم االسالمية/جامعة الموصل424كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيتالر بارزان علي محمد781201522333010

العلوم االسالمية/جامعة الموصل423اعدادية الجواهري للبنينادبيفيصل عبد المنعم محمد عمير782201521015032
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العلوم االسالمية/جامعة الموصل423ثانوية النصر للبناتادبيعالية مجيد حميد فاضل783201522137024

العلوم االسالمية/جامعة الموصل422كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيتارا رستم عزيز محمد784201522331012

العلوم االسالمية/جامعة الموصل422ثانوية الشروق للبناتادبيهند محمد فريق قادر785201522149035

العلوم االسالمية/جامعة الموصل421كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيسلوى علي حسين حسن786201522333033

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية640اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمحمود خطاب ابراهيم رجب787201511048182

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية645اعدادية قازي محمد للبنينعلميسرمد ابراهيم خليل عبد هللا788201511012039

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية641اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميواقد وليد حمد ناصر789201511001203

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية630اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلمينصر خالد عبد علي كاظم790201511002164

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية628دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميمحمد اسماعيل محمد امين791201511303177

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية618ثانوية الحريري للبناتعلميلندا محمد عبد الحميد حسين792201512114084

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية615ثانوية ام البنين للبناتعلميكوناي ناظم رشيد علي793201512154013

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية641ثانوية دجلة للبناتعلميهمس ليث عبد اللطيف جاسم794201512109043

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية621ثانوية الحريري للبناتعلميمالك نبيل محمد احمد795201512114091

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية665.5ثانوية كركوك للمتميزاتعلميدينا احمد سعد هللا احمد796201512116049

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية625ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةعلميمحمد باسل عباس حسن797201511230039

الهندسة/جامعة الكوفة644اعدادية الجواهري للبنينعلميمحمد عصمت بهجت جليل798201511015064

الهندسة/جامعة الكوفة636ثانوية البيداء للبناتعلميزمن علي حسين موسى799201512139031

العلوم/جامعة الكوفة558اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميمصطفى صالح سلمان زين العابدين800201511002152

العلوم/جامعة الكوفة554ثانوية حطين للبناتعلميزهراء عرفان عثمان اسماعيل801201512133024

العلوم/جامعة الكوفة551ثانوية كركوك للمتميزاتعلميسميه علي عقيل غفور802201512116082

العلوم/جامعة الكوفة549اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميصالح حسن خليل اسماعيل803201511002057

اللغات/جامعة الكوفة501اعدادية قونجه كول للبناتادبيزينب قاسم عاصي موسى804201522148012

الطب/جامعة تكريت703ثانوية كركوك للمتميزاتعلميإسالم عاشور رفعت سرحت805201512116001

الطب/جامعة تكريت694ثانوية اسماء بنت ابي بكر للنازحاتعلميأفنان عيسى كاظم سالم806201512163004

الطب/جامعة تكريت690ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميندى سبهان عبد هللا حمادي807201512169035

الطب/جامعة تكريت688اعدادية كركوك المركزية للنازحينعلميالمقداد ياسين حسين عويد808201511065008

الطب/جامعة تكريت686اعدادية توركمن ئيوي للبنينعلميسفان احمد محمد محمود809201511051009

الطب/جامعة تكريت685اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمحمد جاسم محمد زيدان810201511048144

الطب/جامعة تكريت685ثانوية هاشم صادق للنازحينعلميانور محمد احمد سكران811201511066053

الطب/جامعة تكريت685اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلمياحمد خلف مطر حسين812201511048013

الطب/جامعة تكريت683ثانوية مطلو للنازحاتعلمياريج مهدي حمد مصطفى813201512166003

الطب/جامعة تكريت682ثانوية دجلة للبناتعلميانوار علي داود عيسى814201512109007

الطب/جامعة تكريت682دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميساره نجاة جبار خورشيد815201512334124

الطب/جامعة تكريت682ثانوية كركوك للمتميزاتعلمييتر محمود زين العابدين قنبر816201512116159
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الطب/جامعة تكريت682اعدادية الفرات للبنينعلميفيصل غازي حميد عبد هللا817201511007068

الطب/جامعة تكريت681ثانوية الدعاء للنازحاتعلميشهد اياد فارس عبد هللا818201512171049

الطب/جامعة تكريت681اعدادية الصدر للبنينعلميعلي صالح احمد محمد819201511006058

الطب/جامعة تكريت681دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينعلميمحمود يوسف مصلح محيميد820201511045082

الطب/جامعة تكريت681ثانوية باغداكول للنازحاتعلميمريم جاسم عبد هللا جبار821201512162031

الطب/جامعة تكريت680ثانوية الحريري للبناتعلميفاطمة محسن تحسين حسين822201512114080

الطب/جامعة تكريت679.7ثانوية كركوك للمتميزاتعلميساره عبد الكريم اسماعيل حسين823201512116076

الطب/جامعة تكريت679ثانوية دار العلوم االهلية للبناتعلميافنان محمد طه أحمد824201512160002

الطب/جامعة تكريت679دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميشرمين كاكه رش رفيق حمه سور825201512334143

الطب/جامعة تكريت678ثانوية كركوك للمتميزاتعلمينور نجاة خورشيد سعيد826201512116144

طب االسنان/جامعة تكريت681ثانوية مطلو للنازحاتعلميضحى صالح عمر مهدي827201512166054

طب االسنان/جامعة تكريت674اعدادية الجهاد للبنينعلميمحمد معن جاسم محمد828201511003107

طب االسنان/جامعة تكريت674دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميدانا عامر عبد الرحمن مولود829201511304091

طب االسنان/جامعة تكريت673اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتعلميهدى الهام عمر احمد830201512124058

طب االسنان/جامعة تكريت673ثانوية النزاهة للبناتعلميزينب ايدين اسماعيل بكر831201512130015

طب االسنان/جامعة تكريت671اعدادية كركوك المركزية للنازحينعلميابراهيم علي غانم عبد هللا832201511065001

طب االسنان/جامعة تكريت671ثانوية كركوك للمتميزاتعلميدعاء طارق محمد بكر833201512116043

طب االسنان/جامعة تكريت670ثانوية دجلة للبناتعلميأيه يونس حميد عبد834201512109001

طب االسنان/جامعة تكريت670كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميمهستى محسن حسين محمد835201512331191

طب االسنان/جامعة تكريت670ثانوية النصر للبناتعلميعبير حسين رشيد احمد836201512137040

الصيدلة/جامعة تكريت672ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتعلميجيهان صالح فيصل عبد837201512121012

الصيدلة/جامعة تكريت669اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميمروان آزاد رضا محمد نوري838201511005132

الصيدلة/جامعة تكريت669ثانوية الحريري للبناتعلميزبيدة هاشم جميل صالح839201512114045

الصيدلة/جامعة تكريت669ثانوية االزدهار للبناتعلميافنان مهند محمد امين840201512118014

الهندسة/جامعة تكريت650.5ثانوية كركوك للمتميزاتعلميدالل رافع محمد عبد841201512116044

الهندسة/جامعة تكريت650.2ثانوية العراق للمتميزينعلميمصطفى معاذ صابر جاسم842201511050043

الهندسة/جامعة تكريت650ثانوية مطلو للنازحاتعلميفاطمة عامر شاكر طه843201512166061

الهندسة/جامعة تكريت648ثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينعلميعبد االله نوري علي طعمه844201511067045

الهندسة/جامعة تكريت646النازحونعلميرياض احمد حواس شبيب845201511500102

الهندسة/جامعة تكريت645ثانوية الوثبة للبنينعلميارين محسن حسين قنبر846201511013025

الهندسة/جامعة تكريت645ثانوية الدعاء للنازحاتعلميفاطمه وليد صالح احمد847201512171043

الهندسة/جامعة تكريت644 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميتارا عثمان صالح محمد شريف848201512341025

الهندسة/جامعة تكريت644ثانوية االرتقاء للنازحينعلميمحمد عبد هللا حمد ظاهر849201511069066

الهندسة/جامعة تكريت643دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميكاردو جمعه حسن عمر850201511304168
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الهندسة/جامعة تكريت643ثانوية مطلو للنازحاتعلميرحمة حامد كريم حسن851201512166088

الهندسة/جامعة تكريت642ثانوية الصفوة للبناتعلميزبيده ماجد حميد مجيد852201512125014

الهندسة/جامعة تكريت642النازحونعلميعامر جمال ابراهيم محمود853201511500143

الهندسة/جامعة تكريت642اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميمحمد صباح كمال رشيد854201511002119

الهندسة/جامعة تكريت642ثانوية حطين للبناتعلميزينب عالء الدين يونس علي855201512133027

الهندسة/جامعة تكريت642اعدادية الواسطي للبناتعلمياالء وليد عبد محمد856201512102011

الهندسة/جامعة تكريت641دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميريزين قهرمان عبد الرحمن معروف857201512334095

الهندسة/جامعة تكريت641ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميايه عدنان شاكر محمد858201512169003

الهندسة/جامعة تكريت641دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميمحمد رضا رفيق شريف859201511304193

الهندسة/جامعة تكريت640دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميخوزين ناصح نامق توفيق860201512334067

الهندسة/جامعة تكريت640اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميعبد السالم ادريس ياسين طه861201511001086

الهندسة/جامعة تكريت640ثانوية االرتقاء للنازحينعلمياحمد عصام احمد اسماعيل862201511069007

الهندسة/جامعة تكريت640دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميسنور عبد هللا احمد عبد القادر863201512334133

الهندسة/جامعة تكريت639ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميفريال اضحوي عبد هللا ازويد864201512169080

الهندسة/جامعة تكريت639اعدادية يايجي للبنينعلمياحمد نجم الدين فرحان حسن865201511203003

الهندسة/جامعة تكريت639ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميهديل مازن فاضل خطاب866201512169044

الهندسة/جامعة تكريت638دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميديالن رمضان مصطفى نوري867201511304104

الهندسة/جامعة تكريت638ثانوية االرتقاء للنازحينعلمياركان محمد حمود ظاهر868201511069010

الهندسة/جامعة تكريت637ثانوية مطلو للنازحاتعلميرسل محمد احمد محمد869201512166034

الهندسة/جامعة تكريت636ثانوية ام البنين للنازحاتعلميآيه مولود ابراهيم علي870201512167009

الهندسة/جامعة تكريت635دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميايمان عبد الوهاب جبار عزيز871201512334022

الهندسة/جامعة تكريت635اعدادية الخنساء للبناتعلميمروه عيسى ياسين طه872201512141043

الهندسة/جامعة تكريت635ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميامنه حسين حمود صبح873201512144006

الهندسة/جامعة تكريت635دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميهزار جبار حسين علي874201511304242

الهندسة/جامعة تكريت635ثانوية االزدهار للبناتعلمينور عمر غازي عبد القادر875201512118124

الهندسة/جامعة تكريت634دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميديده ن شكر رحمن مجيد876201512334079

الهندسة/جامعة تكريت633ثانوية اليقظة للبناتعلميتقى ابراهيم خلف احمد877201512134031

الهندسة/جامعة تكريت632كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميفان رشيد محمد رشيد878201512331162

الهندسة/جامعة تكريت632ثانوية هاشم صادق للنازحينعلمياحمد محمد سعيد ناصر879201511066004

الهندسة/جامعة تكريت632ثانوية دجلة للبناتعلميحنين سلمان داود عيسى880201512109013

الهندسة/جامعة تكريت631ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميدعاء علي حسين عبد881201512398015

الهندسة/جامعة تكريت631ثانوية الوثبة للبنينعلمياحمد رحمان قربان علي عباس882201511013013

الهندسة/جامعة تكريت630ثانوية االزدهار للبناتعلميسلوى باسم ارحيل مطر883201512118078

الهندسة/جامعة تكريت629اعدادية الهدى للبناتعلميدنيا محمد شكور عزت884201512117020
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الهندسة/جامعة تكريت629ثانوية مطلو للنازحاتعلمياستبرق مطشر شجاع مرعي885201512166005

الهندسة/جامعة تكريت629عربية-اعدادية هه ورامان للبناتعلميآية كسرى عادل تركي886201512135004

الهندسة/جامعة تكريت627ثانوية السالمة للبناتعلميبلقيس احمد خلف خطاب887201512155003

الهندسة/جامعة تكريت627ثانوية فلسطين للنازحاتعلمينبأ عبد النبي ياسين بكر888201512164050

الهندسة/جامعة تكريت627ثانوية طوب زاوة المختلطةعلميهند خليل حسين عبد هللا889201512215005

الهندسة/جامعة تكريت626ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلمينذير سعد عكله موسى890201511062211

الهندسة/جامعة تكريت626عربية-اعدادية هه ورامان للبناتعلميسارة حسين ولي عبد هللا891201512135028

الهندسة/جامعة تكريت626اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميرشيد برهان مزهر عاصي892201511001057

الهندسة/جامعة تكريت625ثانوية مطلو للنازحاتعلميآيه احمد اسماعيل ياسين893201512166018

الهندسة/جامعة تكريت624النازحونعلميفاروق هاشم حسين زوبع894201511500219

الهندسة/جامعة تكريت624اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميامجد قاسم حسين شاكر895201511001035

الهندسة/جامعة تكريت624ثانوية كركوك للمتميزاتعلميشهد اسود حبيب حميد896201512116089

الهندسة/جامعة تكريت623اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميبالل رشيد محمد شريف897201511048045

الهندسة/جامعة تكريت623ثانوية حطين للبناتعلميره هه ند صالح حسن روستم898201512133019

الهندسة/جامعة تكريت622النازحونعلميمحمد حسن محمد احميد899201511500383

الهندسة/جامعة تكريت621ثانوية االرتقاء للنازحينعلميمثنى مسلط سعيد خلف900201511069058

الهندسة/جامعة تكريت621ثانوية االرتقاء للنازحينعلمياحمد رشيد عبد هللا خلف901201511069090

الهندسة/جامعة تكريت621اعدادية كركوك المركزية للنازحينعلميعبد هللا باسل ارحيم مرزوك902201511065021

الهندسة/جامعة تكريت620دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علمياحمد محمد بكر خضر903201511304027

الهندسة/جامعة تكريت620عربية-اعدادية هه ورامان للبناتعلمياسراء طارق سفر خلف904201512135006

الهندسة/جامعة تكريت619ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلمياسكندر احمد نوفان دخيل905201511062019

الهندسة/جامعة تكريت619ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميمحمد حسين علي حسون906201511062197

الهندسة/جامعة تكريت617ثانوية التقدم للبناتعلميمريم عبد الكريم سيف الدين رسول907201512138077

الهندسة/جامعة تكريت617ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميايه خليل عواد حسين908201512169002

الهندسة/جامعة تكريت616دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علمياحمد سركوت عمر صديق909201511304018

الهندسة/جامعة تكريت615اعدادية منوليا للبناتعلميايهان علي حسن عبد هللا910201512120011

الهندسة/جامعة تكريت615ثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينعلميحذيفه نوري علي طعمه911201511067016

الهندسة/جامعة تكريت614ثانوية االرتقاء للنازحينعلميسعد علي حمد ظاهر912201511069029

الهندسة/جامعة تكريت614ثانوية النصر للبناتعلميغيداء حميد ابراهيم كرط913201512137044

الهندسة/جامعة تكريت614ثانوية الشهيد الصدر للنازحينعلميوضاح محمد محمود محمد914201511068153

الهندسة/جامعة تكريت613ثانوية النصر للنازحاتعلميرفل محمد خلف جراد915201512168020

الهندسة/جامعة تكريت612اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميعلي ايوب نجم الدين خورشيد916201511048103

الهندسة/جامعة تكريت611ثانوية باغداكول للنازحاتعلميبينه رشيد موفق رشيد917201512162008

الهندسة/جامعة تكريت611دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميشاالو عز الدين رؤوف محمد918201511304139
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الهندسة/جامعة تكريت611اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميعبد المجيد عزيز صابر رشيد919201511002064

الهندسة/جامعة تكريت610ثانوية باغداكول للنازحاتعلميضمياء مزاحم شهاب احمد920201512162051

الهندسة/جامعة تكريت610ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميحسن ارسالن انور محمد صالح921201511399016

الهندسة/جامعة تكريت606النازحونعلميعمر خطاب احمد عبد الرحمن922201511500202

الهندسة/جامعة تكريت605ثانوية هاشم صادق للنازحينعلميعبد هللا قيس صابر اسماعيل923201511066020

الهندسة/جامعة تكريت605اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميجيا عمر علي عمر924201512340032

الهندسة/جامعة تكريت605ثانوية االرتقاء للنازحينعلميانمار عالء احمد جاسم925201511069012

الهندسة/جامعة تكريت603ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميالحارث محمد خلف عبد الكريم926201511062153

الهندسة/جامعة تكريت603ثانوية العراق للمتميزينعلميايوب فارس عدنان شريف927201511050006

الهندسة/جامعة تكريت602ثانوية النصر للبناتعلميغسق فتحي احمد حمد928201512137042

الهندسة/جامعة تكريت601ثانوية اتا بكلر للنازحينعلمييوسف عزاوي احمد سلمان929201511064027

الهندسة/جامعة تكريت600.8ثانوية العراق للمتميزينعلميياسين طه خلف سالم930201511050045

الهندسة/جامعة تكريت600ثانوية االزدهار للبناتعلميحنين جمعه حسن احمد931201512118043

الهندسة/جامعة تكريت599ثانوية النصر للبناتعلميليلى ناصح قادر سعيد932201512137046

الهندسة/جامعة تكريت599ثانوية العرفان للبنينعلميمحمد احسان مراد زكي933201511057021

الهندسة/جامعة تكريت599ثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينعلمياوس عباس خلف هاشم934201511067011

الهندسة/جامعة تكريت598ثانوية حطين للبناتعلميرويده حسين علي جمعه935201512133021

الهندسة/جامعة تكريت596ثانوية التقدم للنازحاتعلميسراب نمير ناجي صالح936201512170072

الهندسة/جامعة تكريت596دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميخه الت جالل محمد رضا937201511303069

الهندسة/جامعة تكريت595ثانوية الصفوة للبناتعلميمريم محمد خلف حسن938201512125038

الهندسة/جامعة تكريت595دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميحمزه محمود احمد محمود939201511303068

الهندسة/جامعة تكريت594.9ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميعمر رائد حميد زيدان940201511062093

الهندسة/جامعة تكريت594ثانوية مطلو للنازحاتعلميليلى جمال محسن خضر941201512166087

الهندسة/جامعة تكريت593.6تركماني- ثانوية بارش للبنات علميمريم عمران نقي حسين942201512395112

الهندسة/جامعة تكريت593.4ثانوية كركوك للمتميزاتعلميأيالف محمد سامي ايوب943201512116004

الهندسة/جامعة تكريت593ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميمحمد خلف احميد احمد944201511062113

الهندسة/جامعة تكريت592كردية-اعدادية سه رزي المختلطة علميبريفان نوزاد احمد محمد945201512365006

الهندسة/جامعة تكريت591ثانوية البيداء للبناتعلميعائشه سمير عوده كشيش946201512139061

الهندسة/جامعة تكريت591ثانوية النصر للبناتعلميتارا صباح نوري مجيد947201512137010

الهندسة/جامعة تكريت590النازحاتعلميجفان حمد محي حويجه948201512501027

الهندسة/جامعة تكريت590ثانوية مطلو للنازحاتعلميعائشه ثائر علي حسين949201512166058

الهندسة/جامعة تكريت590ثانوية الوثبة للبنينعلميعمر محمد حبيب احمد950201511013085

الهندسة/جامعة تكريت589ثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينعلميزياد ثابت خضير جراد951201511067028

الهندسة/جامعة تكريت588ثانوية مطلو للنازحاتعلميابتهاج فاضل خليل ابراهيم952201512166001
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الهندسة/جامعة تكريت588تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمحمد فخر الدين حسين قادر953201511390065

الهندسة/جامعة تكريت587ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميعزام حسن مطلك صالح954201511062225

الهندسة/جامعة تكريت587ثانوية كركوك للمتميزاتعلميشهد عدنان محمد محمود955201512116090

الهندسة/جامعة تكريت587النازحونعلميهاشم محمد محمود حماد956201511500324

الهندسة/جامعة تكريت585.6ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميفيصل ناجي مبرد مبارك957201511399034

الهندسة/جامعة تكريت585ثانوية الشهباء للنازحاتعلميعلياء فارس فريد حمدي958201512165020

الهندسة/جامعة تكريت584ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميياسر طه داؤد محمد959201511062142

العلوم/جامعة تكريت624ثانوية فلسطين للنازحاتعلميبشائر جمعه مطلك مجيت960201512164012

العلوم/جامعة تكريت616دراسة عربية- ثانوية ارارات للبناتعلميمنى حبيب حسين حمد961201512105012

العلوم/جامعة تكريت608ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميحنين صبحي صوان مصلح962201512169004

العلوم/جامعة تكريت600ثانوية فلسطين للنازحاتعلميايمان سوري هنوني هزاع963201512164009

العلوم/جامعة تكريت599النازحاتعلميسجى منيف ماضي محمد964201512501063

العلوم/جامعة تكريت598النازحاتعلميفاطمه احمد حمدون عبد هللا965201512501088

العلوم/جامعة تكريت591ثانوية مطلو للنازحاتعلميوهج موفق صباح شعيب966201512166079

العلوم/جامعة تكريت588ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميغزالن عيدان علي شهاب967201512062011

العلوم/جامعة تكريت584ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميرحمه جمعه صالح علي968201512062009

العلوم/جامعة تكريت584ثانوية مطلو للنازحاتعلميرلى محمود رمضان شهاب969201512166037

العلوم/جامعة تكريت579النازحاتعلميسارة سعران عبيد شاتي970201512501054

العلوم/جامعة تكريت573ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميرقيه عبد الكريم شاكر محمود971201512169057

العلوم/جامعة تكريت571ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلمياحمد خيال صالح حمد972201511062008

العلوم/جامعة تكريت571ثانوية المستقبل للنازحينعلميعمر نصيف جاسم محمد973201511061076

العلوم/جامعة تكريت568ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميسوزان محمد منير احمد974201512169016

العلوم/جامعة تكريت568ثانوية فلسطين للنازحاتعلميأسماء سلطان محمد فاضل975201512164097

العلوم/جامعة تكريت566ثانوية التقدم للنازحاتعلميتسنيم محمد عطية احمد976201512170056

العلوم/جامعة تكريت565ثانوية كركوك للمتميزاتعلميشيماء ضامن حسين عليوي977201512116091

العلوم/جامعة تكريت565ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميغفران عدنان جايد زيدان978201512169068

العلوم/جامعة تكريت562ثانوية فلسطين للنازحاتعلميبراء امجد رمضان فرحان979201512164067

العلوم/جامعة تكريت562ثانوية التقدم للنازحاتعلميغيداء مانع محمد فياض980201512170062

العلوم/جامعة تكريت560اعدادية ابن خلدون للبنينعلميمهيب عمر قدوري عبد هللا981201511009096

العلوم/جامعة تكريت560ثانوية التقدم للنازحاتعلميامل عايد فهد عبد هللا982201512170005

العلوم/جامعة تكريت560ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميفاطمة الزهراء ابراهيم خداداد جافر983201512119054

العلوم/جامعة تكريت559ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميسارة منيب صباح عبود984201512119040

العلوم/جامعة تكريت559ثانوية النصر للنازحاتعلميشيرين موفق اسماعيل خضر985201512168039

العلوم/جامعة تكريت558ثانوية كركوك للمتميزاتعلمياالء جودت ناصح رؤوف986201512116014
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العلوم/جامعة تكريت558ثانوية الشهباء للبناتعلميختام عبد الكريم جاسم عطيه987201512106015

العلوم/جامعة تكريت556ثانوية كركوك للمتميزاتعلميدينا فالح حسن شاكر988201512116051

العلوم/جامعة تكريت555دراسة عربية- اعدادية آزادي للبنين علميهاوكار ازاد مجيد محمد989201511053053

العلوم/جامعة تكريت554النازحاتعلميقبس ثامر فيصل مهدي990201512501090

العلوم/جامعة تكريت554ثانوية المستقبل للنازحينعلميحارث مدين محمد احمد991201511061033

العلوم/جامعة تكريت553ثانوية هاجر للبناتعلميهدى محمد مشعل حبيب992201512150023

العلوم/جامعة تكريت551ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميصادق عصام صادق عبد هللا993201511062055

العلوم/جامعة تكريت550.4تركماني- ثانوية بارش للبنات علمينور اركان اكرم احمد994201512395121

العلوم/جامعة تكريت550ثانوية اتا بكلر للنازحينعلميخالد حسين عالوي جذل995201511064008

العلوم/جامعة تكريت550النازحاتعلميايناس ياسين طه نجم996201512501021

العلوم/جامعة تكريت550دراسة عربية- اعدادية آزادي للبنين علميمحمد سالم صالح سعيد997201511053039

العلوم/جامعة تكريت548ثانوية الدعاء للنازحاتعلميهوازن مولود ياسين زهو998201512171033

العلوم/جامعة تكريت548ثانوية دار العلوم االهلية للبناتعلميخالده موفق عبد الرزاق محمود999201512160005

العلوم/جامعة تكريت548ثانوية مطلو للنازحاتعلميشهد اديب احمد خطاب1000201512166047

العلوم/جامعة تكريت546ثانوية النصر للنازحاتعلمينبراس حسين غازي علي1001201512168053

العلوم/جامعة تكريت546ثانوية دجلة للبناتعلميهبه هللا حمزه محمد خليل1002201512109041

العلوم/جامعة تكريت546ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتعلميمريم عدنان عمر عادل ابراهيم1003201512121037

العلوم/جامعة تكريت544ثانوية المستقبل للنازحينعلميسيف خلف جريد صنور1004201511061140

العلوم/جامعة تكريت544ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميهشام ابراهيم حمد دخيل1005201511062137

العلوم/جامعة تكريت544ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةعلميمصطفى طالب سليم عيسى1006201511230012

العلوم/جامعة تكريت542ثانوية فلسطين للنازحاتعلميهبة ثامر نوري حسن1007201512164089

العلوم/جامعة تكريت540ثانوية كوزلو بابا للبنينعلميكمال معاد عبد الرزاق محمد1008201511032013

العلوم/جامعة تكريت539اعدادية الفرات للبنينعلميعمر جبار محمود علي1009201511007060

العلوم/جامعة تكريت539كردية-اعدادية سه رزي المختلطة علميميديا هادي خورشيد رمضان1010201512365033

العلوم/جامعة تكريت539ثانوية ام البنين للنازحاتعلميشهد مظهر سالم نايف1011201512167028

العلوم/جامعة تكريت538اعدادية ابن خلدون للبنينعلميحسين ثامر نمر عدوان1012201511009027

العلوم/جامعة تكريت538 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميشوخان فائق احمد توفيق1013201512341076

العلوم/جامعة تكريت536ثانوية تركالن المختلطةعلمياحمد ثابت مهدي مطر1014201511224001

العلوم/جامعة تكريت536ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميسالفه محمد عمر شريف1015201512169054

العلوم/جامعة تكريت534ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميساره طاهر صابر رجب1016201512169014

العلوم/جامعة تكريت534ثانوية المستقبل للنازحينعلميمحمد احمد حميد مجيد1017201511061161

العلوم/جامعة تكريت534ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميفاطمه غالب علي هيالن1018201512169026

العلوم/جامعة تكريت533ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميعالوي انور عالوي فيصل1019201511062080

العلوم/جامعة تكريت532النازحونعلميرشيد ابراهيم عطيه خليل1020201511500100
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العلوم/جامعة تكريت532ثانوية النصر للنازحاتعلميزينب رعد عبد هللا جاعد1021201512168028

العلوم/جامعة تكريت532كردية- ثانوية هوزان للبنات علميشهال جمال احمد امين1022201512333028

العلوم/جامعة تكريت531النازحونعلميعمر صالح غضبان خلف1023201511500205

العلوم/جامعة تكريت528ثانوية فلسطين للنازحاتعلميسرى عصام عبد هللا محمود1024201512164030

العلوم/جامعة تكريت526ثانوية النصر للنازحاتعلمينورس حسين غازي علي1025201512168055

العلوم/جامعة تكريت525ثانوية النصر للبناتعلميانتصار محمد محمود زيدان1026201512137004

العلوم/جامعة تكريت525النازحونعلميعبد هللا علي عبد هللا محمد1027201511500160

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت544ثانوية النصر للنازحاتعلميجيهان قحطان عدنان عبد هللا1028201512168017

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت539النازحونعلمياحمد رومي علي رومي1029201511500012

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت530اعدادية الهدى للبناتعلميمينا سامي حسين عطوان1030201512117049

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت522ثانوية باغداكول للنازحاتعلميسفانه نوري جبر فاضل1031201512162016

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت521ثانوية التقدم للنازحاتعلميرانية بهاء عبد هللا ابراهيم1032201512170016

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت519النازحونعلمينجم اسماعيل عبد هللا خلف1033201511500318

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت518ثانوية اتا بكلر للبنينعلميأميد خالد محمد مصطفى1034201511008001

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت516ثانوية فلسطين للنازحاتعلميسجى رافع قاسم صالح1035201512164027

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت516ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميحمزة عبد الرحمن عبد هللا حمزة1036201511062039

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت515اعدادية المستقبل للبنينعلمييوسف محمد فاضل يحيى1037201511011091

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت514ثانوية باغداكول للنازحاتعلميعلياء ظاهر خساره حسين1038201512162037

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت511ثانوية مطلو للنازحاتعلميايالف ضياء احمد حميد1039201512166015

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت560ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميسجى احمد كريم عبد الرحمن1040201512169015

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت560اعدادية الصدر للبنينعلميعلي حسين مهدي حسين1041201511006056

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت550اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميعلي طه رمضان بداح1042201511001105

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت547ثانوية الوثبة للبنينعلميمحمد سيروان محمد فتاح1043201511013110

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت543ثانوية االرتقاء للنازحينعلميمهند سعدي شويش عسكر1044201511069120

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت539ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميموج احمد كريم عبد الرحمن1045201512169034

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت538ثانوية بابا كركر االهلية للبناتعلميشهد حسين خورشيد غريب1046201512153007

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت536اعدادية قونجه كول للبناتعلمينور عادل اصغر شوكت1047201512148033

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت512ثانوية الحريري للبناتعلميمالذ عبد اللطيف محمود حسين1048201512114090

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت508ثانوية الشهباء للنازحاتعلميايناس عبد هللا رشيد صالح1049201512165008

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت507ثانوية مطلو للنازحاتعلميماريا غانم منصور جابر1050201512166064

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت504اعدادية الجواهري للبنينعلميمحمد قاسم نعمت هللا عبد هللا1051201511015065

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت501ثانوية مطلو للنازحاتعلميحفصة فالح ايوب حماد1052201512166083

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت501ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميزبيدة باسل ياسين سهيل1053201512144021

الحقوق/جامعة تكريت535ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميعلي خميس خلف حسن1054201511062085
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الحقوق/جامعة تكريت511ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميامجد عالء الدين احمد داود1055201511062022

الحقوق/جامعة تكريت511ثانوية الشهيد الصدر للنازحينعلميعبد هللا سعد عبد هللا سلطان1056201511068060

الحقوق/جامعة تكريت500النازحونعلميعبد الوهاب حمد خلف عمر1057201511500165

الحقوق/جامعة تكريت495ثانوية فلسطين للنازحاتعلمياكرام ثاير عبود حريز1058201512164062

الحقوق/جامعة تكريت495ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميعلياء لطيف عواد مصلح1059201512169023

الحقوق/جامعة تكريت494ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةعلميمثنى سعد مكي علوان1060201511230010

الحقوق/جامعة تكريت494اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميايوب صالح رحيم مرعي1061201511005034

الحقوق/جامعة تكريت492ثانوية النصر للنازحاتعلمياسيل عبد هللا مضحي جاسم1062201512168008

الحقوق/جامعة تكريت492النازحونعلميمحمود علي عبد جاسم1063201511500284

الحقوق/جامعة تكريت492ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميعلي سبعاوي حمد حلف1064201511062181

الحقوق/جامعة تكريت491ثانوية االرتقاء للنازحينعلميمصطفى قدوري لفته علي1065201511069073

الحقوق/جامعة تكريت488ثانوية باغداكول للنازحاتعلميمروه زياد محمد سعيد طه1066201512162047

الحقوق/جامعة تكريت607ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيرامي وليد سامي ياسين1067201521062024

الحقوق/جامعة تكريت598عربية-اعدادية هه ورامان للبناتادبيفاطمة عبد الهادي شهاب احمد1068201522135032

الحقوق/جامعة تكريت572ثانوية االرتقاء للنازحينادبيصفوان راغب ادريس صالح1069201521069027

الحقوق/جامعة تكريت571ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيالحسن علي حسن عبد1070201521062013

الحقوق/جامعة تكريت564ثانوية طارق بن زياد للنازحاتادبيموج سعد احمد مهدي1071201522169039

الحقوق/جامعة تكريت553ثانوية االرتقاء للنازحينادبيعمر علي محمد سالم1072201521069042

الحقوق/جامعة تكريت545ثانوية االرتقاء للنازحينادبيعيسى عامر محمود عيسى1073201521069043

الحقوق/جامعة تكريت540ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيمحمد نايف اسود يوسف1074201521062148

الحقوق/جامعة تكريت539ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيمحمد رشاد عطيه محمود1075201521230067

الحقوق/جامعة تكريت536ثانوية الفرات للنازحينادبيعبد هللا عمر ضاري رزوقي1076201521070012

الحقوق/جامعة تكريت536ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيبشار ناظم مطر حداد1077201521062018

الحقوق/جامعة تكريت531ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيمصطفى عادل فارس محيميد1078201521230061

الحقوق/جامعة تكريت529ثانوية باغداكول للنازحاتادبيضحى عامر برهان حمد1079201522162040

الحقوق/جامعة تكريت526ثانوية اسماء بنت ابي بكر للنازحاتادبيشذى عامر احمد علي1080201522163007

الحقوق/جامعة تكريت525النازحونادبيعبد السالم محمد علي صالح1081201521500153

الحقوق/جامعة تكريت524ثانوية التقدم للنازحاتادبيفاطمه مجيد علوان حميد1082201522170090

الحقوق/جامعة تكريت523ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيسيف سعد عبد صالح1083201521062027

الحقوق/جامعة تكريت521ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيحمزه محمد عبد حمد1084201521062152

الحقوق/جامعة تكريت513النازحاتادبيفاطمه كمال عطوان كريم1085201522501069

الحقوق/جامعة تكريت511ثانوية المستقبل للنازحينادبيضاري نظام الدين جابر عايد1086201521061047

الحقوق/جامعة تكريت511النازحاتادبيحنين علي خلف عبد1087201522501025

الحقوق/جامعة تكريت510ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيمحمود رياض طيب علي1088201521032057
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الحقوق/جامعة تكريت505عربية-اعدادية هه ورامان للبناتادبيرسل عامر طاهر حسن1089201522135023

الحقوق/جامعة تكريت505النازحونادبيوليد خالد مجول تركي1090201521500325

الحقوق/جامعة تكريت503ثانوية المستقبل للنازحينادبيعادل عطية صلفيج سيد1091201521061159

الحقوق/جامعة تكريت500ثانوية الدعاء للنازحاتادبيريم رياض احمد مخلف1092201522171012

الحقوق/جامعة تكريت500ثانوية الفرات للنازحينادبيعبد الحميد قحطان عبد سمير1093201521070009

الحقوق/جامعة تكريت498ثانوية المستقبل للنازحينادبينزهان ظاهر ضحوي جلعو1094201521061207

الحقوق/جامعة تكريت496ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيآمنه بشير حسن سلمان1095201522062007

الحقوق/جامعة تكريت495ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيعمر محمد دخيل ماجد1096201521062117

الحقوق/جامعة تكريت495ثانوية التقدم للنازحاتادبيرحاب جمهور فليح حسن1097201522170023

الحقوق/جامعة تكريت493ثانوية المستقبل للنازحينادبيذياب صبار عيادة وردان1098201521061151

الحقوق/جامعة تكريت493ثانوية اليمامة للبناتادبينور هيثم قاسم اسعد1099201522108023

الحقوق/جامعة تكريت492النازحونادبيهيثم فالح مطيران رميض1100201521500312

الحقوق/جامعة تكريت490ثانوية المستقبل للنازحينادبيوسام حمادي مزهر محمد1101201521061128

الحقوق/جامعة تكريت487ثانوية المستقبل للنازحينادبيمحمد حامد خلف صالح1102201521061094

الحقوق/جامعة تكريت486ثانوية االرتقاء للنازحينادبيمشعان احمد حسن فدعم1103201521069054

الحقوق/جامعة تكريت484النازحونادبياحمد محمد عبد هللا حسن1104201521500030

الحقوق/جامعة تكريت484ثانوية التقدم للنازحاتادبياسراء عبد هللا سليم عيسى1105201522170002

الحقوق/جامعة تكريت483ثانوية التقدم للنازحاتادبينجمة هزاع سعيد زامل1106201522170051

الحقوق/جامعة تكريت483ثانوية فلسطين للنازحاتادبيطيبة اياد شاكر طه1107201522164073

الحقوق/جامعة تكريت483ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبياسراء محمد دري شمس1108201522062006

الحقوق/جامعة تكريت482ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيقتيبة عاصف خزعل خضير1109201521062147

الحقوق/جامعة تكريت482ثانوية المستقبل للنازحينادبيعبد هللا مهدي صالح محمد1110201521061057

الحقوق/جامعة تكريت482ثانوية المستقبل للنازحينادبيعبد هللا صالح حميد رزيق1111201521061167

الحقوق/جامعة تكريت482ثانوية المستقبل للنازحينادبيعمر محمد حسين احمد1112201521061080

الحقوق/جامعة تكريت482ثانوية مطلو للنازحاتادبيفرح سعد عمر عبد1113201522166020

الحقوق/جامعة تكريت481ثانوية االرتقاء للنازحينادبيمصطفى نظام نزهان حجاب1114201521069090

الحقوق/جامعة تكريت481اعدادية الجهاد للبنينادبيرائد عبد االمير قادر حسن1115201521003020

الحقوق/جامعة تكريت480ثانوية ام البنين للنازحاتادبيايمان مظهر احمد خضر1116201522167007

الحقوق/جامعة تكريت480ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيعبد المجيد مالك عشم عبد هللا1117201521062106

الحقوق/جامعة تكريت480ثانوية المستقبل للنازحينادبييوسف حمادي عداد عطية1118201521061205

الحقوق/جامعة تكريت479ثانوية النصر للنازحاتادبياسراء مخلف موسى خلف1119201522168003

الحقوق/جامعة تكريت478ثانوية المستقبل للنازحينادبيعبد القادر كريم رحيل وردان1120201521061161

الحقوق/جامعة تكريت477ثانوية االرتقاء للنازحينادبيضاري خميس خلف عش1121201521069074

الحقوق/جامعة تكريت477ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيمصطفى نزهان اسماعيل خضير1122201521062075
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الحقوق/جامعة تكريت477ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيايناس عماد مرشد عطية1123201522230012

الحقوق/جامعة تكريت476ثانوية الفرات للنازحينادبيأمير زياد أحمد علي1124201521070037

العلوم السياسية/جامعة تكريت496اعدادية الجواهري للبنينعلميحسين جمال الدين محمود عيسى1125201511015024

العلوم السياسية/جامعة تكريت494ثانوية الشهباء للنازحاتعلميبيارق علي عزيز حمزه1126201512165010

العلوم السياسية/جامعة تكريت487ثانوية الوثبة للبنينعلميمهيمن محمد يونس صالح1127201511013146

العلوم السياسية/جامعة تكريت483ثانوية اليقظة للبناتعلميايناس عمر احمد قاسم1128201512134024

العلوم السياسية/جامعة تكريت481ثانوية الصفوة للبناتعلمينفيسة يوسف حيدر احمد1129201512125044

العلوم السياسية/جامعة تكريت478اعدادية الجهاد للبنينعلميعمر محمود زيدان خلف1130201511003082

العلوم السياسية/جامعة تكريت476اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمحمد جمال جالل محمود1131201511048145

العلوم السياسية/جامعة تكريت492ثانوية المستقبل للنازحينادبيعبد هللا حسين علي جنعان1132201521061168

العلوم السياسية/جامعة تكريت492ثانوية التقدم للنازحاتادبيسجى صبار حسين حمد1133201522170036

العلوم السياسية/جامعة تكريت474ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيمحمد عزيز حاضر حالوب1134201521062125

العلوم السياسية/جامعة تكريت473ثانوية الدعاء للنازحاتادبيمريم عيد عجاج صياح1135201522171023

العلوم السياسية/جامعة تكريت473النازحونادبياحمد رعد روضان حسن1136201521500019

العلوم السياسية/جامعة تكريت473ثانوية االرتقاء للنازحينادبيعزيز اسماعيل خليل ابراهيم1137201521069082

العلوم السياسية/جامعة تكريت473ثانوية التقدم للنازحاتادبيسبأ صبار حسين حمد1138201522170035

العلوم السياسية/جامعة تكريت472ثانوية الشهيد الصدر للنازحينادبيعبد هللا قاسم حسن وادي1139201521068108

العلوم السياسية/جامعة تكريت472ثانوية الفرات للنازحينادبياحمد قحطان عبد سمير1140201521070001

العلوم السياسية/جامعة تكريت468ثانوية باغداكول للنازحاتادبياسماء عبد الرحمن خطاب عمير1141201522162005

العلوم السياسية/جامعة تكريت466ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبينذير احمد شكوري محمد1142201521062077

العلوم السياسية/جامعة تكريت465ثانوية ام البنين للنازحاتادبيسرى حسن علي حسن1143201522167019

العلوم السياسية/جامعة تكريت464ثانوية هاشم صادق للنازحينادبيحمزة صفوك بدر علي1144201521066013

العلوم السياسية/جامعة تكريت464ثانوية التقدم للنازحاتادبيهيفاء ندا علي حمد1145201522170091

العلوم السياسية/جامعة تكريت463ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيئه زين مجيد محمد حمه رشيد1146201522342002

العلوم السياسية/جامعة تكريت463ثانوية اليمامة للبناتادبينجوى حماد صالح منصور1147201522108020

العلوم السياسية/جامعة تكريت462ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيعائشة عباس إحمد فرحان1148201522230004

العلوم السياسية/جامعة تكريت461كردية- ثانوية جرمو للبنات ادبيهاوسه ر نجم الدين محمد صالح1149201522337020

العلوم السياسية/جامعة تكريت461ثانوية ام البنين للنازحاتادبيزهراء عناد حسن عبود1150201522167014

العلوم السياسية/جامعة تكريت460اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيالرا جمال احمد محمد1151201522340048

العلوم السياسية/جامعة تكريت460النازحاتادبيمياده عبد الرحمن عشم حمد1152201522501081

العلوم السياسية/جامعة تكريت460اعدادية داقوق للبنينادبيبسام مظهر سلطان عبد1153201521017010

العلوم السياسية/جامعة تكريت460ثانوية باغداكول للبناتادبيزهراء حسن حسين عزيز1154201522111018

العلوم السياسية/جامعة تكريت460ثانوية اليمامة للبناتادبيرانيه سفيان محمد شهاب1155201522108005

العلوم السياسية/جامعة تكريت460ثانوية المستقبل للنازحينادبياسحاق فيصل سعيد رميض1156201521061012
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العلوم السياسية/جامعة تكريت459اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيتوانا عبد القادر محمد نجم1157201521306028

العلوم السياسية/جامعة تكريت459ثانوية القلعة للبناتادبياشواق احمد خلف حسن1158201522104003

العلوم السياسية/جامعة تكريت458ثانوية الشهباء للبناتادبيساره عباس سلمان شكور1159201522106030

العلوم السياسية/جامعة تكريت458ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةادبيكاوه خليل عزيز رمضان1160201521308026

العلوم السياسية/جامعة تكريت458ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبياالء ثائر صباح سلمان1161201522121002

العلوم السياسية/جامعة تكريت458دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيجنور حسين محمد بابا علي1162201522334019

العلوم السياسية/جامعة تكريت458ثانوية مطلو للنازحاتادبيسحر نوري خباز مخلف1163201522166015

العلوم السياسية/جامعة تكريت457دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيشيالن طاهر قادر عزيز1164201522335045

العلوم السياسية/جامعة تكريت457ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيشبنك صباح رشيد محمد1165201522346015

العلوم السياسية/جامعة تكريت457ثانوية جالل رضا افندي للبناتادبينور اكرم كنعان جاسم1166201522119038

العلوم السياسية/جامعة تكريت457اعداديه الرواد  للبنينادبيصفاء حسين علي هياس1167201521022031

العلوم السياسية/جامعة تكريت456ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيزيد محمد فوزي مطر1168201521062026

العلوم السياسية/جامعة تكريت456اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبياحمد شهاب احمد سليمان1169201521002006

العلوم السياسية/جامعة تكريت456الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتادبيمريم سليمان شكر فتاح1170201522338014

العلوم السياسية/جامعة تكريت456ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمحمد نجاة اكبر غفور1171201521311077

العلوم السياسية/جامعة تكريت456كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيهيرو ابراهيم احمد حيدر1172201522331047

العلوم السياسية/جامعة تكريت456ثانوية هاجر للبناتادبيزهراء جواد نجم باقي1173201522150009

العلوم السياسية/جامعة تكريت455ثانوية طارق بن زياد للنازحاتادبيساره طارق باييز نبيان1174201522169023

العلوم السياسية/جامعة تكريت455دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينادبيارام عباس محمد صالح1175201521300004

العلوم السياسية/جامعة تكريت455ثانوية تركالن المختلطةادبيعلي شكران غائب احمد1176201521224016

العلوم السياسية/جامعة تكريت455ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبياحمد حميد محمد حميد1177201521062001

العلوم السياسية/جامعة تكريت454ثانوية باغداكول للنازحاتادبيسارة خالد خليل رحيم1178201522162015

العلوم السياسية/جامعة تكريت453اعدادية الخنساء للبناتادبيرغدة صابر عمر كريم1179201522141025

العلوم السياسية/جامعة تكريت453اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيمحمد عبد السالم محمود سعيد1180201521307018

العلوم السياسية/جامعة تكريت453ثانوية كونل للبناتادبيزينب سعدون سعيد حسن1181201522113027

العلوم السياسية/جامعة تكريت453اعدادية ابن خلدون للبنينادبيذو الفقار كريم عبد الواحد عبد الوهاب1182201521009031

العلوم السياسية/جامعة تكريت452ثانوية حطين للبناتادبيالينا كمال ابو بكر سعيد1183201522133002

العلوم السياسية/جامعة تكريت452اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي خالد محمد عبد1184201521009062

العلوم السياسية/جامعة تكريت452ثانوية دجلة للبناتادبينوال وادي شهاب احمد1185201522109031

العلوم السياسية/جامعة تكريت452ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيعالء الدين عبد المجيد رمضان عبد هللا1186201521062108

العلوم السياسية/جامعة تكريت451اعدادية الجواهري للبنينادبيمانع رميض مرعي حسن1187201521015036

العلوم السياسية/جامعة تكريت450ثانوية االرتقاء للنازحينادبيعثمان ارشد عمر عبد العزيز1188201521069083

العلوم السياسية/جامعة تكريت450ثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةادبيئاويزان غازي خورشيد رمضان1189201522370002

العلوم السياسية/جامعة تكريت449اعدادية منوليا للبناتادبيأيبك جمال مصطفى خورشيد1190201522120001
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العلوم السياسية/جامعة تكريت449ثانوية الشهيد الصدر للنازحينادبيعبد الرزاق علي نجم عبد هللا1191201521068046

العلوم السياسية/جامعة تكريت449ثانوية طارق بن زياد للنازحاتادبيامنيه علي فاضل علي1192201522169002

العلوم السياسية/جامعة تكريت448كردية-اعدادية سه رزي المختلطة ادبيهاوكر شوان محمد صالح1193201522365019

العلوم السياسية/جامعة تكريت448النازحونادبيعالء الدين محمد خلف عبد هللا1194201521500182

العلوم السياسية/جامعة تكريت448ثانوية القلعة للبناتادبياسراء امداد احمد حسين1195201522104001

العلوم السياسية/جامعة تكريت448ثانوية ابن خلدون للنازحينادبياحمد توفيق  عبد علي1196201521063003

العلوم السياسية/جامعة تكريت448ثانوية التقدم للنازحاتادبينبأ نزال خلف حسين1197201522170080

العلوم السياسية/جامعة تكريت447اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيشنو حميد رمضان قنبر1198201522124040

العلوم السياسية/جامعة تكريت447ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبيدلشاد سامان محمد احمد1199201521310004

العلوم السياسية/جامعة تكريت447عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةادبيعبد هللا سامح سلطان محمود1200201521259060

العلوم السياسية/جامعة تكريت446ثانوية بابا كركر االهلية للبناتادبيحنان معتصم فخر الدين خالد1201201522153008

العلوم السياسية/جامعة تكريت446ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيئوميد مجيد رشيد عباس1202201521311003

العلوم السياسية/جامعة تكريت446ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيعماد علي حمد خلف1203201521032035

العلوم السياسية/جامعة تكريت446ثانوية اليمامة للبناتادبيهديل محمد مظفر فتحي1204201522108025

العلوم السياسية/جامعة تكريت446 اذار للبنات11اعدادية ادبيزينة مروان حسن مجيد1205201522136024

العلوم السياسية/جامعة تكريت445ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيفاطمه شاكر حميد عيسى1206201522121025

العلوم السياسية/جامعة تكريت445ثانوية الصفوة للبناتادبيزيان عدنان اومر احمد1207201522125016

العلوم السياسية/جامعة تكريت445اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيهيفين سلمان ابو بكر اسماعيل1208201522340063

العلوم السياسية/جامعة تكريت445دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيخاور عز الدين ابراهيم اينجه1209201522335024

العلوم السياسية/جامعة تكريت444اعدادية داقوق للبنينادبيسعد عباس حسين حسن1210201521017021

العلوم السياسية/جامعة تكريت444ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيبارق ياسين احمد عطية1211201521062016

العلوم السياسية/جامعة تكريت444اعدادية الواسطي للبناتادبيداليا فاضل محمد رحيم كريم1212201522102007

العلوم السياسية/جامعة تكريت443اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد قابيل عبد القادر علي1213201521313075

العلوم السياسية/جامعة تكريت443ثانوية طارق بن زياد للنازحاتادبينجالء سلمان داوود سليمان1214201522169041

العلوم السياسية/جامعة تكريت443ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيعمر عبد الرحمن خضر عبد الواحد1215201521062116

العلوم السياسية/جامعة تكريت443ثانوية الشهباء للبناتادبياسماء محمد جلوب حميد1216201522106005

العلوم السياسية/جامعة تكريت442ثانوية النزاهة للبناتادبيايفان محمد محمود سبع1217201522130009

العلوم السياسية/جامعة تكريت442اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيداستان فالح محمد سليمان1218201522340019

العلوم السياسية/جامعة تكريت442اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيزبير متعب خضير عباس1219201521002028

التمريض/جامعة تكريت654اعدادية الجهاد للبنينعلميحسن ابراهيم احمد حسن1220201511003032

التمريض/جامعة تكريت588ثانوية مطلو للنازحاتعلمينهى خليل ابراهيم بندر1221201512166071

التمريض/جامعة تكريت580اعدادية الواسطي للبناتعلمياماني نوري جاسم عجيل1222201512102012

التمريض/جامعة تكريت573ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلمينور ياسر اسماعيل علي1223201512169042

التمريض/جامعة تكريت569ثانوية اسماء بنت ابي بكر للنازحاتعلميعذراء نجدت محمد علي1224201512163027
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التمريض/جامعة تكريت565ثانوية باغداكول للنازحاتعلميهدى عبد العزيز حسين محمد1225201512162035

التمريض/جامعة تكريت563ثانوية فلسطين للنازحاتعلميانهار طالل حبيب علوان1226201512164063

التمريض/جامعة تكريت551اعدادية الواسطي للبناتعلميهبه عبد هللا عواد علي1227201512102067

التمريض/جامعة تكريت550ثانوية الحريري للبناتعلميسارة قاسم محمد علي عباس1228201512114053

التمريض/جامعة تكريت549ثانوية مطلو للنازحاتعلميشيماء شهاب يعقوب محمد1229201512166053

التمريض/جامعة تكريت547ثانوية اسماء بنت ابي بكر للنازحاتعلمينور سعد نجم عبد1230201512163036

التمريض/جامعة تكريت531ثانوية مطلو للنازحاتعلميشهد ثامر مظهر جمعة1231201512166092

التمريض/جامعة تكريت522ثانوية باغداكول للنازحاتعلميضحى مخلص مولود حسن1232201512162054

التمريض/جامعة تكريت522اعدادية الخنساء للبناتعلميجيهان صائب قادر خضر1233201512141017

التمريض/جامعة تكريت520دراسة كردية- ثانوية ارارات للبنات علميبينا فائق عزيز شريف1234201512336003

التمريض/جامعة تكريت518ثانوية فلسطين للنازحاتعلميحورية مانع خير هللا علي1235201512164069

التمريض/جامعة تكريت514ثانوية فلسطين للنازحاتعلمياستبرق علي عبد هللا مجيد1236201512164003

التمريض/جامعة تكريت510اعدادية منوليا للبناتعلميساره عارف كمال عارف1237201512120025

التمريض/جامعة تكريت510ثانوية باغداكول للبناتعلميشهد مجيد حميد علي1238201512111024

التمريض/جامعة تكريت509ثانوية تركالن المختلطةعلميسحر قيصر مهنا مطلك1239201512224004

التمريض/جامعة تكريت508ثانوية االزدهار للبناتعلميطيف علي عبد الخضر شمخي1240201512118095

التمريض/جامعة تكريت500ثانوية اسماء بنت ابي بكر للنازحاتعلميسما حسيب محمد خلف1241201512163022

التمريض/جامعة تكريت499ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميرفل طارق عبد حربي1242201512169008

التمريض/جامعة تكريت498.6تركماني- ثانوية بارش للبنات علميافنان علي احمد شكر1243201512395018

التمريض/جامعة تكريت495اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتعلميديلك حيدر بهجت جمعه1244201512124020

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت664ثانوية المستقبل للنازحينعلمياكرم عبد االمير ندا حماد1245201511061118

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت662ثانوية دجلة للبناتعلميتارة ضياء كاظم محمد1246201512109012

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت661 اذار للبنات11اعدادية علميرقيه عبد لطيف سامي1247201512136018

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت659ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميعبد السالم محمد عطية احمد1248201511062067

العلوم االسالمية/جامعة تكريت475ثانوية فلسطين للنازحاتعلميايه طاهر اسماعيل طالل1249201512164010

العلوم االسالمية/جامعة تكريت462ثانوية كوزلو بابا للبنينعلميسفيان عباس احمد اسماعيل1250201511032003

العلوم االسالمية/جامعة تكريت457ثانوية فلسطين للنازحاتعلميضحى فرحان محمد خلف1251201512164038

العلوم االسالمية/جامعة تكريت456ثانوية التقدم للنازحاتعلميفاطمة هيثم عبد الجبار هزيم1252201512170033

العلوم االسالمية/جامعة تكريت456ثانوية مخيم يحياوة للنازحين المختلطةعلمياسيل حسين احمد وهب1253201512229002

العلوم االسالمية/جامعة تكريت455عربية-اعدادية هه ورامان للبناتعلمينور صباح مطر خضر1254201512135045

العلوم االسالمية/جامعة تكريت452ثانوية تركالن المختلطةعلمياحمد مناع عواد سعيد1255201511224003

العلوم االسالمية/جامعة تكريت445ثانوية دجلة للبناتعلميازهار عباس جاسم فرحان1256201512109002

العلوم االسالمية/جامعة تكريت444دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميدياكو عبد الستار محمد سعيد1257201511303083

العلوم االسالمية/جامعة تكريت442ثانوية جه مي ريزان للبناتعلميزينة جاسم عباس نائف1258201512156008
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العلوم االسالمية/جامعة تكريت439اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميعبد الحميد حسين عبد الحميد محمد1259201511048088

العلوم االسالمية/جامعة تكريت439ثانوية فلسطين للنازحاتعلميسحر ربيع بدوي دريجه1260201512164028

العلوم االسالمية/جامعة تكريت439اعدادية الهدى للبناتعلمينور الهدى وسام جاسم محمد1261201512117051

العلوم االسالمية/جامعة تكريت437النازحاتعلميبيداء محمد جميل جليل1262201512501024

العلوم االسالمية/جامعة تكريت437ثانوية باغداكول للنازحاتعلميجهينه ياسر حميد ماجد1263201512162050

العلوم االسالمية/جامعة تكريت537عربية-اعدادية هه ورامان للبناتادبياسراء سعدون عبد المنعم جميل1264201522135003

العلوم االسالمية/جامعة تكريت524ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيسارة يونس فاضل خطاب1265201522062016

العلوم االسالمية/جامعة تكريت488ثانوية التقدم للنازحاتادبيبراء جمال هويش عبد هللا1266201522170065

العلوم االسالمية/جامعة تكريت487ثانوية النصر للنازحاتادبيهيام هاشم محمد محمود1267201522168045

العلوم االسالمية/جامعة تكريت483ثانوية النصر للنازحاتادبيصوناي نور الدين حسين جعفر1268201522168028

العلوم االسالمية/جامعة تكريت471ثانوية مطلو للنازحاتادبيتبارك بهاء ذاكر اسماعيل1269201522166005

العلوم االسالمية/جامعة تكريت466ثانوية فلسطين للنازحاتادبيهوازن اسماعيل ابراهيم ثرثار1270201522164060

العلوم االسالمية/جامعة تكريت465ثانوية التقدم للنازحاتادبياسراء اسماعيل حمد شهاب1271201522170060

العلوم االسالمية/جامعة تكريت460ثانوية تركالن المختلطةادبيتغريد ستار خميس حسين1272201522224002

العلوم االسالمية/جامعة تكريت460اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعبد الرحمن جمعة محمد نعمة1273201521009050

العلوم االسالمية/جامعة تكريت459ثانوية ام البنين للنازحاتادبياسماء حمدي علي ابراهيم1274201522167002

العلوم االسالمية/جامعة تكريت459ثانوية المستقبل للنازحينادبيياسر ظاهر حمادي صالح1275201521061133

العلوم االسالمية/جامعة تكريت459ثانوية كونل للبناتادبيابتهال عبد هللا غربي صالح1276201522113001

العلوم االسالمية/جامعة تكريت457ثانوية الشهيد الصدر للنازحينادبيحسين حاجم محمود متعب1277201521068107

العلوم االسالمية/جامعة تكريت457ثانوية التقدم للنازحاتادبيريام طامي خليل عبد هللا1278201522170030

العلوم االسالمية/جامعة تكريت456ثانوية الشهباء للنازحاتادبيسرى عايد محمد صالح1279201522165004

العلوم االسالمية/جامعة تكريت456اعدادية الواسطي للبناتادبيالنه تحسين شكور هادي1280201522102026

العلوم االسالمية/جامعة تكريت456ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيوائل اياد ظاهر حمادي1281201521230071

العلوم االسالمية/جامعة تكريت456كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات ادبيكالله علي صالح موسى1282201522330014

العلوم االسالمية/جامعة تكريت454النازحونادبيمحمد صالح محمد علي1283201521500251

العلوم االسالمية/جامعة تكريت454ثانوية التقدم للبناتادبيكوثر منذر نعمان جبار1284201522138071

العلوم االسالمية/جامعة تكريت452عربية- ثانوية اختر المسائية للبنات ادبيافين نور الدين انور محمود1285201522281006

العلوم االسالمية/جامعة تكريت451اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبياسيل علي محمد احمد1286201522124006

العلوم االسالمية/جامعة تكريت451اعدادية فلسطين للبناتادبينور كاظم عبد العباس غافل1287201522140041

العلوم االسالمية/جامعة تكريت443ثانوية التقدم للبناتادبيشيماء عبد هللا عبد سليمان1288201522138059

العلوم االسالمية/جامعة تكريت441ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمريوان جمعة جوهر صالح1289201521311078

العلوم االسالمية/جامعة تكريت440ثانوية التقدم للنازحاتادبيايالف ثاير رشيد حمد1290201522170015

العلوم االسالمية/جامعة تكريت440ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيصفاء رشيد مريف حسين1291201521230041

العلوم االسالمية/جامعة تكريت439اعدادية داقوق للبنينادبيأحمد صباح علي حمد1292201521017005
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العلوم االسالمية/جامعة تكريت439اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيارام اسماعيل احمد محمد1293201521306015

العلوم االسالمية/جامعة تكريت439ثانوية المستقبل للنازحينادبيرافد وليد اسماعيل حميد1294201521061029

العلوم االسالمية/جامعة تكريت438اعداديه الرواد  للبنينادبيأوميد يلماز الياس عباس1295201521022001

العلوم االسالمية/جامعة تكريت438ثانوية المستقبل للنازحينادبيحقي اسماعيل ابراهيم موسى1296201521061023

العلوم االسالمية/جامعة تكريت438ثانوية التقدم للنازحاتادبيزبيدة مربد طه بكر1297201522170092

العلوم االسالمية/جامعة تكريت438ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيستار حسين عطيه لطيف1298201521230036

العلوم االسالمية/جامعة تكريت437ثانوية الجمهورية للبناتادبيمروه كامل رشيد محمد1299201522132026

العلوم االسالمية/جامعة تكريت437ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيمحمد خالد موسى حمد1300201521062150

العلوم االسالمية/جامعة تكريت436ثانوية المستقبل للنازحينادبياحمد صطام بديوي سبع1301201521061005

العلوم االسالمية/جامعة تكريت436ثانوية النصر للبناتادبيباسم دانوك لطيف جاسم1302201522137007

العلوم االسالمية/جامعة تكريت436اعدادية يايجي للبنينادبيعادل حسن شريف رشيد1303201521203013

العلوم االسالمية/جامعة تكريت436ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيعباس خالد إبراهيم سبع1304201521230018

العلوم االسالمية/جامعة تكريت436ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيايمن غالب يوسف حسين1305201521230027

العلوم االسالمية/جامعة تكريت435اعدادية كرميان للبنينادبيمحمد قادر نجم صالح1306201521047040

العلوم االسالمية/جامعة تكريت435اعدادية الخنساء للبناتادبيدعاء عوني صباحي حردان1307201522141019

العلوم االسالمية/جامعة تكريت435دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيايمان احمد رمضان احمد1308201522335010

العلوم االسالمية/جامعة تكريت435كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبيدياري نور الدين مجيد شريف1309201521364009

العلوم االسالمية/جامعة تكريت435ثانوية التقدم للنازحاتادبيحراء ثامر حميد منصور1310201522170019

العلوم االسالمية/جامعة تكريت435اعدادية الواسطي للبناتادبيشيماء عادل صديق عمر1311201522102018

العلوم االسالمية/جامعة تكريت435اعدادية الفرات للبنينادبيكرار كاظم محسن شكيل1312201521007050

العلوم االسالمية/جامعة تكريت435النازحونادبيابراهيم روضان عبد هللا صالح1313201521500003

العلوم االسالمية/جامعة تكريت435ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيسبع خالد إبراهيم سبع1314201521230015

العلوم االسالمية/جامعة تكريت434اعدادية الصدر للبنينادبياحمد خليل علي صالح1315201521006006

العلوم االسالمية/جامعة تكريت434اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيمنذر غازي حمد محمد1316201521002079

العلوم االسالمية/جامعة تكريت434اعدادية حمرين للبنينادبيمحمد حسين محمد احمد1317201521044038

العلوم االسالمية/جامعة تكريت434ثانوية التقدم للبناتادبيسارة هجران محمد صالح1318201522138049

العلوم االسالمية/جامعة تكريت433ثانوية االرتقاء للنازحينادبيعلي حمد حمود عبد هللا1319201521069037

العلوم االسالمية/جامعة تكريت433ثانوية المستقبل للنازحينادبيخالد علي مونس محمد1320201521061149

العلوم االسالمية/جامعة تكريت433ثانوية طارق بن زياد للنازحاتادبيهند حسين علي طه1321201522169049

العلوم االسالمية/جامعة تكريت431اعدادية الصدر للبنينادبيمصطفى صالح احمد جمعة1322201521006076

العلوم االسالمية/جامعة تكريت431ثانوية دجلة للبناتادبيسعاد كريم علي شاطي1323201522109024

العلوم االسالمية/جامعة تكريت430ثانوية هاجر للبناتادبيمسلمه عادل حميد صالح1324201522150017

العلوم االسالمية/جامعة تكريت430اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبير وناز عبد الغفور سليم كريم1325201522340027

العلوم االسالمية/جامعة تكريت429ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيعمر محمد خليفة عبود1326201521062052
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العلوم االسالمية/جامعة تكريت429ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيهه الت ابراهيم احمد محمد1327201522344031

العلوم االسالمية/جامعة تكريت429ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيهه فال جمعه كريم فتاح1328201521311092

العلوم االسالمية/جامعة تكريت428ثانوية اسماء بنت ابي بكر للنازحاتادبينور زياد طارق روضان1329201522163006

العلوم االسالمية/جامعة تكريت427دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيزوان طه طيفور فتاح1330201522335037

العلوم االسالمية/جامعة تكريت427اعدادية الجواهري للبنينادبيحسن علي مزهر الطيف1331201521015010

العلوم االسالمية/جامعة تكريت426اعداديه الرواد  للبنينادبيكريم علي احمد طه1332201521022053

العلوم االسالمية/جامعة تكريت426ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيأنور صباح عباس سبع1333201521230006

العلوم االسالمية/جامعة تكريت426اعدادية يايجي للبنينادبيايمن احمد نواف حميد1334201521203003

العلوم االسالمية/جامعة تكريت425ثانوية المصلى للبناتادبياميمه جمال علي عبد هللا1335201522122002

العلوم االسالمية/جامعة تكريت424اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمصطفى نور الدين حسين شاه محمد1336201521313081

العلوم االسالمية/جامعة تكريت424اعدادية داقوق للبنينادبيعمار عناد حمادي تايه1337201521017033

العلوم االسالمية/جامعة تكريت423اعدادية الواسطي للبناتادبيغادة حسن اسماعيل سلطان1338201522102020

العلوم االسالمية/جامعة تكريت423ثانوية جالل رضا افندي للبناتادبيمريم عيسى صالح محمد1339201522119033

العلوم االسالمية/جامعة تكريت423اعدادية الواسطي للبناتادبياسين جمال عزيز عباس1340201522102001

العلوم االسالمية/جامعة تكريت422ثانوية االرتقاء للنازحينادبيمحمود احمد حسن فدعم1341201521069051

العلوم االسالمية/جامعة تكريت422ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيهاوكار صديق محمد محي الدين1342201521377051

العلوم االسالمية/جامعة تكريت422ثانوية فلسطين للنازحاتادبيسارة علي مهدي عبد هللا1343201522164032

العلوم االسالمية/جامعة تكريت422اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيهريم برهان منصور نجم1344201521306075

العلوم االسالمية/جامعة تكريت422دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيبيريفان محمد شكر علي1345201522334014

العلوم االسالمية/جامعة تكريت421اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعبد العزيز خليل حسين عواد1346201521009052

العلوم االسالمية/جامعة تكريت421ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيهدى كاظم محمد حسين1347201522230017

العلوم االسالمية/جامعة تكريت421اعدادية المستقبل للبنينادبيجهانكير منصور خورشيد محمد1348201521011013

العلوم االسالمية/جامعة تكريت420اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبياحمد حسين كمال محمود1349201521306010

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية كركوك للمتميزاتعلميملك صباح حسين سلمان1350201512116128

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية536اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميهديل عادل فرمان امه خان1351201512340117

الطب/جامعة االنبار681ثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينعلمياحمد محمد احمد مدهر1352201511067005

الهندسة/جامعة االنبار643ثانوية الشهيد الصدر للنازحينعلميتحسين مكسب فليح شريمط1353201511068028

الهندسة/جامعة االنبار639اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمصطفى علي محمد عمر1354201511001188

الهندسة/جامعة االنبار635ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميايهان محمد حسين حسن1355201512169048

الهندسة/جامعة االنبار632ثانوية المستقبل للنازحينعلمياحمد قيس طلب عباس1356201511061013

الهندسة/جامعة االنبار630ثانوية المستقبل للنازحينعلميسلوان هشام ابراهيم مخلف1357201511061139

الهندسة/جامعة االنبار626دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميديار يوسف كريم رشيد1358201511304101

الهندسة/جامعة االنبار614ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميسارة عارف رمضان مصطفى1359201512119044

الهندسة/جامعة االنبار614ثانوية التقدم للنازحاتعلميابرار ماجد زبن مصلح1360201512170049
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الهندسة/جامعة االنبار611ثانوية ام البنين للنازحاتعلميساره ايمن خضير عباس1361201512167022

الهندسة/جامعة االنبار600كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميهانا امين قادر جبار1362201512331203

الهندسة/جامعة االنبار599ثانوية الشهيد الصدر للنازحينعلمياحمد انور سرحان حسن1363201511068006

العلوم/جامعة االنبار597النازحونعلميعمر حسين سويد سلمان1364201511500200

العلوم/جامعة االنبار591ثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينعلميعبد الرحمن عامر جاسم حمود1365201511067047

العلوم/جامعة االنبار567ثانوية النصر للنازحاتعلميغفران احمد هوبي مطر1366201512168047

العلوم/جامعة االنبار565دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينعلميعلي احمد عرسان عبد هللا1367201511045048

العلوم/جامعة االنبار556اعدادية الخنساء للبناتعلميوالء احمد سليمان حمد1368201512141058

العلوم/جامعة االنبار552النازحاتعلميسارة عافت محيميد حديد1369201512501056

العلوم/جامعة االنبار551ثانوية مطلو للنازحاتعلميداليا سردار محمد صالح1370201512166027

العلوم/جامعة االنبار542ثانوية مطلو للنازحاتعلميشمس ضياء يعقوب طعمة1371201512166046

العلوم/جامعة االنبار541ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميطه ابراهيم شعالن مشكور1372201511062058

العلوم/جامعة االنبار540ثانوية التقدم للنازحاتعلميسارة نوري حمد حسن1373201512170026

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار527ثانوية النصر للنازحاتعلميفرقد منذر محمود جاسم1374201512168050

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار525عربية-اعدادية هه ورامان للبناتعلمياسراء كامل حمود عبد هللا1375201512135007

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار494ثانوية التقدم للنازحاتعلميانهار فيصل عبد هللا فرحان1376201512170006

الحاسوب/جامعة االنبار514النازحونعلميمصطفى عناد دايح سليمان1377201511500296

الحاسوب/جامعة االنبار511دراسة عربية- ثانوية ارارات للبناتعلميزينب خالد عبد هللا صلبي1378201512105008

العلوم االسالمية/جامعة االنبار477ثانوية مخيم يحياوة للنازحين المختلطةعلميرغدان عدنان علي خضر1379201512229008

العلوم االسالمية/جامعة االنبار444ثانوية اسماء بنت ابي بكر للنازحاتعلمياسماء عالء عمر سعد1380201512163003

العلوم االسالمية/جامعة االنبار474ثانوية ام البنين للنازحاتادبيفرح فؤاد حسين علي1381201522167026

العلوم االسالمية/جامعة االنبار458كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبيوه رده فاتح رفعت خليفة1382201522364010

العلوم االسالمية/جامعة االنبار451ثانوية همسة للبناتادبيرسل احمد راشد ياسين1383201522157006

العلوم االسالمية/جامعة االنبار451ثانوية هاجر للبناتادبياوراس سامي علي دواي1384201522150002

العلوم االسالمية/جامعة االنبار451ثانوية المستقبل للنازحينادبيمحمد عادل محمود نصيف1385201521061182

العلوم االسالمية/جامعة االنبار445النازحاتادبيسهى عبد القادر عبد الحليم محي1386201522501055

العلوم االسالمية/جامعة االنبار445ثانوية القصواء المختلطةادبياحمد عبد هللا حسين ابراهيم1387201521226001

العلوم االسالمية/جامعة االنبار441ثانوية باغداكول للنازحاتادبيزينب رحيم جبار محمد1388201522162013

العلوم االسالمية/جامعة االنبار439النازحونادبياحمد مصطفى احمد محميد1389201521500034

العلوم االسالمية/جامعة االنبار438اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيدنيا سمين مصطفى علي1390201522124024

العلوم االسالمية/جامعة االنبار428النازحاتادبيحنين سعدون حمد عبد1391201522501023

العلوم االسالمية/جامعة االنبار424ثانوية المستقبل للنازحينادبيزيد يوسف محمود فرحان1392201521061035

العلوم االسالمية/جامعة االنبار421الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتادبيشنو قادر محمد علي1393201522338011

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار513ثانوية همسة للبناتادبيشذى سعدي عشيوي علوان1394201522157013
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العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار479ثانوية التقدم للنازحاتادبيشهالء شهاب احمد فهد1395201522170043

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار469ثانوية المستقبل للنازحينادبيشاكر محمود مجبل رمل1396201521061041

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار466النازحاتادبيسجى هنوان صالح عسل1397201522501047

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار460اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيزانكو خالد عبد هللا صالح1398201521306042

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار458ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيعلي نجم عبد هللا حسون1399201521032034

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار450النازحونادبيعبد الرحمن حسين عبد هللا احمد1400201521500148

الهندسة/الجامعة العراقية644اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميعلي عباس قاسم حسن1401201511001106

الهندسة/الجامعة العراقية643اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميعلي مؤيد نور الدين حسين1402201511048115

الهندسة/الجامعة العراقية627اعدادية قازي محمد للبنينعلميمهدي عدنان كريم محمد صالح1403201511012092

االعالم/الجامعة العراقية477ثانوية ابن خلدون للنازحينادبيسجاد عبد الرحمن حميد داود1404201521063008

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية459دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين ادبياسماعيل ياسين عبد هللا صديق1405201521301002

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية451اعدادية فلسطين للبناتادبيهايده عودل رشيد خورشيد1406201522140048

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية447اعدادية الصدر للبنينادبيفقار عدنان عون مزعل1407201521006060

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية443اعدادية الجهاد للبنينادبيياسر محمود محمد عبد هللا1408201521003067

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442ثانوية المصلى للبناتادبيمينة سردار نور الدين محمد امين1409201522122023

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين ادبيعادل ابراهيم عبد هللا ميكائيل1410201521301008

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيآرزو اسماعيل شريف مصطفى1411201522334002

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434اعدادية تازة للبنينادبيحسين نجم الدين عسكر علي1412201521018009

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد منذر محي الدين علو1413201521009089

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433ثانوية العبادات للبنينادبيبراء شهاب أحمد مهدي1414201522027001

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيسيف الدين محمد عبد الحميد حسين1415201521002032

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيدنيا يالجن محمد حسن1416201522124026

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبينيكار ازاد عزيز رضا1417201522335052

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429اعداديه الرواد  للبنينادبيمحمد عز الدين احمد سعيد1418201521022062

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية580ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميمحمد حمد محمد جراد1419201511062220

الطب/جامعة النهرين691اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميقاسم حسين دلي حماش1420201511048132

العلوم/جامعة النهرين584ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلمياماني صادق ممدوح مصطفى1421201512169047

الهندسة/جامعة ديالى659ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميخنده فاضل عثمان خضر1422201512344030

الهندسة/جامعة ديالى657 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميشيماء مجيد عزيز رستم1423201512341079

الهندسة/جامعة ديالى647اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميهيثم يوسف حمه اسماعيل1424201511312133

الهندسة/جامعة ديالى643دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميبيوند نريمان حمه عزيز1425201511304072

الهندسة/جامعة ديالى635دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميمحمد ابو بكر عثمان عمر1426201511304184

الهندسة/جامعة ديالى635ثانوية هاشم صادق للنازحينعلميحسين عبد عباس حسين1427201511066011

الهندسة/جامعة ديالى629ثانوية كركوك للمتميزاتعلميالرا طالب شريف جليل1428201512116109
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الهندسة/جامعة ديالى627.6ثانوية العراق للمتميزينعلمياحمد علي جمال جميل1429201511050003

الهندسة/جامعة ديالى627دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علمياحمد علي محمود حسين1430201511304025

الهندسة/جامعة ديالى615ثانوية االزدهار للبناتعلميرحمه عبد الستار خضر عبد هللا1431201512118050

الهندسة/جامعة ديالى614ثانوية الوثبة للبنينعلميعلي مهند حسن جابر1432201511013076

الهندسة/جامعة ديالى612.4تركماني- ثانوية بارش للبنات علميسيوال قاسم علي مزراب1433201512395088

الهندسة/جامعة ديالى611اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمحمد صفاء الدين بهاء الدين نوري1434201511001148

العلوم/جامعة ديالى578ثانوية دار العلوم االهلية للبنينعلميعدنان قحطان أحمد فارس1435201511030009

العلوم/جامعة ديالى573ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميرسل محمد خطاب عمر1436201512169006

العلوم/جامعة ديالى559دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميبلين برهان رضا علي1437201511304059

العلوم/جامعة ديالى556ثانوية دار العلوم االهلية للبنينعلميعبد هللا طالب محمود محمد1438201511030008

العلوم/جامعة ديالى541.3تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمصطفى رعد رفيق علي1439201511390081

العلوم االسالمية/جامعة ديالى487ثانوية حطين للبناتعلميمريم عبد الموجود رشيد نصيف1440201512133050

العلوم االسالمية/جامعة ديالى458ثانوية التقدم للنازحاتادبيتاناي دمرول حكمت عبد هللا1441201522170066

الفنون الجميلة/جامعة ديالى456ثانوية اسماء بنت ابي بكر للنازحاتعلميزهراء غسان داود مجيد1442201512163020

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى543عربية-اعدادية هه ورامان للبناتادبيايات سعود ظاهر ماجد1443201522135006

الطب/جامعة كربالء687ثانوية شفق للبناتعلميزهراء احسان علي خورشيد1444201512145012

الطب/جامعة كربالء687ثانوية همسة للبناتعلميافنان علي حيدر عباس1445201512157001

العلوم/جامعة كربالء587النازحونعلمياحمد مسرور اسود محي الدين1446201511500022

العلوم السياحية/جامعة كربالء456كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيبينر فرهاد علي عبيد1447201522331010

العلوم السياحية/جامعة كربالء455اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيبه يان كاكه برا خلف احمد1448201522340010

االعالم/جامعة ذي قار457اعدادية ابن خلدون للبنينادبيسلوان غزوان سلمان عداي1449201521009040

الطب/جامعة كركوك709ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميزينب حيدر زين العابدين حسن1450201512398019

الطب/جامعة كركوك708.8ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميعلي وهبي فاضل عبد الوهاب1451201511399031

الطب/جامعة كركوك708.5ثانوية العراق للمتميزينعلميفنر حازم علي حمد1452201511050023

الطب/جامعة كركوك708ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميدانيه احمد معتصم نامق1453201512398013

الطب/جامعة كركوك707.8ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميايوب محمود مرعي حسن1454201511399013

الطب/جامعة كركوك707.8ثانوية العراق للمتميزينعلميزيد رائد جمال نشأت1455201511050010

الطب/جامعة كركوك707تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمحمد عبد المجيد محمد عبد الرزاق1456201511390063

الطب/جامعة كركوك706ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتعلميمريم ماجد كريم محمد1457201512121038

الطب/جامعة كركوك706اعدادية الهدى للبناتعلميزينه لؤي ناجي خزعل1458201512117029

الطب/جامعة كركوك704ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلمياسراء انعام عبد الرحمن علي1459201512398001

الطب/جامعة كركوك703.4ثانوية كركوك للمتميزاتعلميعائشه عبد المناف ناصح مردان1460201512116096

الطب/جامعة كركوك703تركماني- ثانوية بارش للبنات علميفاطمه سمير محمد احمد1461201512395095

الطب/جامعة كركوك703دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميالنه نهاد تبارك جبار1462201512334188
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الطب/جامعة كركوك703ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلمياوزان جمال ناصر اكبر1463201512398004

الطب/جامعة كركوك702.7ثانوية كركوك للمتميزاتعلميمروه احمد علي كريم1464201512116115

الطب/جامعة كركوك702كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميشه نك صالح الدين ميرزا شريف1465201512331147

الطب/جامعة كركوك702اعدادية الهدى للبناتعلميزبيده محمد نور الدين عباس1466201512117024

الطب/جامعة كركوك702دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميسعد جاسم محمد سعيد1467201511304129

الطب/جامعة كركوك701ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميبناز قاسم رحمان امين1468201512344016

الطب/جامعة كركوك700ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميساره فخر الدين محمد علي1469201512398024

الطب/جامعة كركوك700كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميأيه عادل محمد كريم سعيد1470201512331012

الطب/جامعة كركوك700كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميآالء اسماعيل ابراهيم محمد1471201512331008

الطب/جامعة كركوك699ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلمينازلي مهدي زين العابدين نقي1472201512398042

الطب/جامعة كركوك699اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميسوما سعد هللا عثمان عبد القادر1473201512345080

الطب/جامعة كركوك698.8ثانوية كركوك للمتميزاتعلميزينب عبد الكريم محمد اسماعيل1474201512116066

الطب/جامعة كركوك698دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميسافا عبد الوهاب عمر محمد1475201512334127

الطب/جامعة كركوك698دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميبيام عبد القادر حسن علي1476201512334037

الطب/جامعة كركوك698ثانوية كركوك للمتميزاتعلمييقين عباس عبد االمير اسماعيل1477201512116160

الطب/جامعة كركوك697ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميفيدان نوزاد نظمي فاتح1478201512398033

الطب/جامعة كركوك697اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمحمد رمضان عبد الكريم مصطفى1479201511048151

الطب/جامعة كركوك697ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميمحمد شهاب احمد جويد1480201511399044

الطب/جامعة كركوك697دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميروزا جمال عبد هللا حمد الدين1481201512334085

الطب/جامعة كركوك696.7ثانوية العراق للمتميزينعلميسجاد شوكة محمد كوثر1482201511050011

الطب/جامعة كركوك696ثانوية الوثبة للبنينعلميعلي محمد حبيب احمد1483201511013074

الطب/جامعة كركوك696ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميغفران جاسم محمد غيدان1484201512169066

الطب/جامعة كركوك696كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميسروه كامران عبد القادر صادق1485201512331126

الطب/جامعة كركوك696دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميبوكان شاسوار علي محمد كريم1486201512334036

الطب/جامعة كركوك695.8ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلمياحمد محمد عبد الوهاب صديق1487201511399007

الطب/جامعة كركوك695اعدادية الهدى للبناتعلميميالد عبد الحميد قادر عبد هللا1488201512117048

الطب/جامعة كركوك695تركماني-ثانوية بارش للبنينعلمياوزل ابراهيم خليل سعيد1489201511390019

الطب/جامعة كركوك695كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميديرين محمد توفيق حمه رضا1490201512331092

الطب/جامعة كركوك694.4ثانوية كركوك للمتميزاتعلميسلمى كمال جالل توفيق1491201512116080

الطب/جامعة كركوك694ثانوية الشهباء للبناتعلمياالء جودت فاتح مجيد1492201512106006

الطب/جامعة كركوك694ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةعلميديار حسين عبد هللا احمد1493201511308008

الطب/جامعة كركوك694كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميكالى جبار عبد هللا صالح1494201512331170

الطب/جامعة كركوك694كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميالنه حسن امين عمر1495201512331182

الطب/جامعة كركوك693.8ثانوية كركوك للمتميزاتعلمياردهان شاهين كامل محمد1496201512116008
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الطب/جامعة كركوك693ثانوية البيداء للبناتعلميمروه مريوان حميد خورشيد1497201512139076

الطب/جامعة كركوك693اعدادية الجهاد للبنينعلمياحمد جميل حسين رضا1498201511003007

الطب/جامعة كركوك692.3ثانوية العراق للمتميزينعلميمحمد يحيى احمد خليل1499201511050037

الطب/جامعة كركوك691.3ثانوية كركوك للمتميزاتعلميدنيا محمد طه احمد1500201512116048

الطب/جامعة كركوك691ثانوية اتا بكلر للبنينعلميعلي جالل حمه شريف محمد1501201511008031

الطب/جامعة كركوك691دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميلنجه سه ردار مجيد محمد1502201512334190

الطب/جامعة كركوك691ثانوية القلعة للبناتعلميهاجر سعيد حتالوي غدير1503201512104027

الطب/جامعة كركوك691عربية-اعدادية هه ورامان للبناتعلميزينه فالح حسام الدين محمد1504201512135027

الطب/جامعة كركوك690.4ثانوية كركوك للمتميزاتعلميسارة رعد جالل فتحي1505201512116071

الطب/جامعة كركوك690ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميمرال فوزي فاضل محمود1506201512398038

الطب/جامعة كركوك689.6ثانوية كركوك للمتميزاتعلميهالة حازم عبد هللا صالح1507201512116149

الطب/جامعة كركوك689.3تركماني- ثانوية بارش للبنات علميديانت فاضل قاسم محمود1508201512395051

الطب/جامعة كركوك689.2ثانوية العراق للمتميزينعلميمصطفى احمد خورشيد عمر1509201511050039

الطب/جامعة كركوك689ثانوية كركوك للمتميزاتعلميزينب يوسف حسين قادر1510201512116070

الطب/جامعة كركوك689كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميشيني ناصح فاتح سعيد1511201512331159

الطب/جامعة كركوك689كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علمينيكا لقمان عثمان حميد1512201512331201

الطب/جامعة كركوك689اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميدرون رمضان ستار جوهر1513201512345039

الطب/جامعة كركوك689ثانوية النزاهة للبناتعلميهبه رعد محمد بهجت1514201512130032

الطب/جامعة كركوك688ثانوية دجلة للبناتعلميفاطمه فاضل عباس ابراهيم1515201512109031

الطب/جامعة كركوك688ثانوية الشهباء للبناتعلميفرح محمد عيدان ابراهيم1516201512106047

طب االسنان/جامعة كركوك706.9ثانوية العراق للمتميزينعلمياحمد شيراز صفاء عبد الوهاب1517201511050002

طب االسنان/جامعة كركوك705ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميمينا جهاد رحمان حسن1518201512398041

طب االسنان/جامعة كركوك694ثانوية دجلة للبناتعلميزهراء محمد شده سلطان1519201512109018

طب االسنان/جامعة كركوك690.6ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميعبد العزيز هشام عيسى عبد العزيز1520201511399024

طب االسنان/جامعة كركوك688ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميالنا حارث عبد الهادي محمود1521201512398035

طب االسنان/جامعة كركوك688عربية-اعدادية هه ورامان للبناتعلميراويه احمد فخري محمد احمد1522201512135020

طب االسنان/جامعة كركوك687ثانوية اليقظة للبناتعلميضحى عبد الحق اسماعيل ابراهيم1523201512134074

طب االسنان/جامعة كركوك685اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمؤيد محسن حسن رضا1524201511001132

طب االسنان/جامعة كركوك685ثانوية كركوك للمتميزاتعلميجيهان جمال قاسم ولى1525201512116035

طب االسنان/جامعة كركوك683.7تركماني- ثانوية بارش للبنات علميزينب حسين كامل عبد العزيز1526201512395061

طب االسنان/جامعة كركوك683.2ثانوية العراق للمتميزينعلمياحمد كمال عوال احمد1527201511050004

طب االسنان/جامعة كركوك682عربية-اعدادية هه ورامان للبناتعلميمريم نجاة محي الدين محمد1528201512135042

طب االسنان/جامعة كركوك681ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلمينازنين حسن معروف عمر1529201512398043

طب االسنان/جامعة كركوك680.8ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميبروا نوزاد اسماعيل سليم1530201511399015
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طب االسنان/جامعة كركوك680.5ثانوية كركوك للمتميزاتعلميبريار ستار سعيد محمد1531201512116024

طب االسنان/جامعة كركوك680ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميافسانه كاروان اسعد عارف1532201512332008

طب االسنان/جامعة كركوك679.6ثانوية اليقظة للبناتعلميعاشه نور الدين عز الدين حسن1533201512134076

طب االسنان/جامعة كركوك679ثانوية الصفوة للبناتعلميهدى خلف جهاد عبد1534201512125052

طب االسنان/جامعة كركوك679ثانوية االزدهار للبناتعلميمريم محمد حسين كاظم1535201512118113

طب االسنان/جامعة كركوك679دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علمييونس نظام علي محمود1536201511303246

طب االسنان/جامعة كركوك678.5ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميئارا قاسم غفور محمد امين1537201511399001

طب االسنان/جامعة كركوك678اعدادية الواسطي للبناتعلمياسراء اياد شكور سعيد1538201512102004

طب االسنان/جامعة كركوك678ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلمياحمد رعد رشدي اكاه1539201511399005

طب االسنان/جامعة كركوك678ثانوية همسة للبناتعلمينور جنكيز صالح مصطفى1540201512157020

طب االسنان/جامعة كركوك678اعدادية الخنساء للبناتعلمينور جاسم محمد حسن1541201512141048

طب االسنان/جامعة كركوك677ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميزوليا عادل نعمة عزيز1542201512398018

طب االسنان/جامعة كركوك677ثانوية االزدهار للبناتعلمياالء حسن هدايت رشيد1543201512118015

طب االسنان/جامعة كركوك677كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميشهين عدنان خورشيد اسماعيل1544201512331151

طب االسنان/جامعة كركوك677ثانوية الوثبة للبنينعلميعبد الغني محمود سبع خميس1545201511013064

طب االسنان/جامعة كركوك677ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتعلميزينب محمد ابراهيم محمد1546201512121022

طب االسنان/جامعة كركوك677ثانوية كركوك للمتميزاتعلمياستبرق نور الدين غضبان خليل1547201512116010

طب االسنان/جامعة كركوك676اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمحمد ناصر حسين عبيد1548201511048173

طب االسنان/جامعة كركوك676دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميكاني باهر حسن محمد علي1549201512334178

طب االسنان/جامعة كركوك676ثانوية البيداء للبناتعلميزينه ماجد محمد رشيد1550201512139038

طب االسنان/جامعة كركوك675.1ثانوية العراق للمتميزينعلميمصطفى مؤيد رفيق حبيب1551201511050042

الهندسة/جامعة كركوك672ثانوية عشتار للبناتعلمييولين نينوس نيقوال ميخائيل1552201512142015

الهندسة/جامعة كركوك670ثانوية عشتار للبناتعلميستيفاني البرت توما خوشابا1553201512142007

الهندسة/جامعة كركوك670اعدادية قازي محمد للبنينعلميمحمد احمد امين محي الدين1554201511012067

الهندسة/جامعة كركوك669كردية- ثانوية شوان المختلطة علميزيلوان حكيم عبيد رحمان1555201511362007

الهندسة/جامعة كركوك669ثانوية البيداء للبناتعلميديمن حسين عبد الكريم حسن1556201512139026

الهندسة/جامعة كركوك668دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميعمر بختيار عبد هللا محمد امين1557201511304163

الهندسة/جامعة كركوك665.8ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميمحمد صالح محمد صالح1558201511399045

الهندسة/جامعة كركوك665.7ثانوية كركوك للمتميزاتعلميلمى لؤي كمال سعيد1559201512116111

الهندسة/جامعة كركوك665ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلمياحمد نهاد امين محمود1560201511399009

الهندسة/جامعة كركوك665ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميريام صالح حماش حسين1561201512169058

الهندسة/جامعة كركوك664اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميمحمد نجدت نجات محمد1562201511002133

الهندسة/جامعة كركوك664كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميجرا ساالر حسين حسن1563201512331061

الهندسة/جامعة كركوك664كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميفريال نوزاد رشيد رضا1564201512331165
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الهندسة/جامعة كركوك664ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميديدار ازاد عمر صالح1565201512332022

الهندسة/جامعة كركوك664ثانوية اليقظة للبناتعلمياالء محمود محمد امين1566201512134013

الهندسة/جامعة كركوك664اعدادية الخنساء للبناتعلميسماهر حبيب حميد احمد1567201512141033

الهندسة/جامعة كركوك664ثانوية التون صو للبناتعلميإسراء جودت ياسين احمد1568201512143001

الهندسة/جامعة كركوك664عربية-اعدادية هه ورامان للبناتعلمياوسكار صالح عمر بكر1569201512135012

الهندسة/جامعة كركوك663.5ثانوية العراق للمتميزينعلميمراد محمد فاضل امين1570201511050038

الهندسة/جامعة كركوك663.3ثانوية اليقظة للبناتعلميرجاء محمود احمد حسن1571201512134048

الهندسة/جامعة كركوك663كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميالرى جبار عبد هللا صالح1572201512331177

الهندسة/جامعة كركوك663 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميسوزان حسن علي حسن1573201512341065

الهندسة/جامعة كركوك663تركماني- ثانوية بارش للبنات علميهدى نهاد حسين حسن1574201512395131

الهندسة/جامعة كركوك663ثانوية اليقظة للبناتعلميدرون برهان محمد عزيز1575201512134040

الهندسة/جامعة كركوك663ثانوية االزدهار للبناتعلميافنان عصام وحيد الدين بهاء الدين1576201512118013

الهندسة/جامعة كركوك663اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميبه لين محمد اسعد محي الدين1577201511312030

الهندسة/جامعة كركوك663كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميكالى طاهر علي قادر1578201512331171

الهندسة/جامعة كركوك662ثانوية البيداء للبناتعلميبيام غالب عبد العزيز بابا علي1579201512139019

الهندسة/جامعة كركوك662ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميكرنك قادر مصطفى قادر1580201512398034

الهندسة/جامعة كركوك662اعدادية كركوك المركزية للبنينعلمياحمد كريم نصيف عمر1581201511001026

الهندسة/جامعة كركوك662ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةعلميعيسى نوري عبد الرحمن عبد هللا1582201511309024

الهندسة/جامعة كركوك662دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميايمان حسين علي محمد1583201512334019

الهندسة/جامعة كركوك662اعدادية نيركز للبناتعلميبروين محي الدين حميد عبد الكريم1584201512103011

الهندسة/جامعة كركوك661ثانوية االزدهار للبناتعلمياسماء احمد عزيز محمد1585201512118010

الهندسة/جامعة كركوك661ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميبراء مؤيد رفيق حبيب1586201511399014

الهندسة/جامعة كركوك661ثانوية التقدم للبناتعلميآيه خضر حسين هادي1587201512138003

الهندسة/جامعة كركوك661ثانوية ام البنين للبناتعلميمروه موفق فاضل اسود1588201512154014

الهندسة/جامعة كركوك661دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميديرين زرار احمد ابراهيم1589201512334080

الهندسة/جامعة كركوك661ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميبه ريا عمر ابراهيم توفيق1590201512332014

الهندسة/جامعة كركوك661دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميسايه نجاة عبد الرحمن عبد هللا1591201512334129

الهندسة/جامعة كركوك661ثانوية النصر للبناتعلمينجالء شاكر شكور صمد1592201512137049

الهندسة/جامعة كركوك661ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميده ريا وهاب رشيد محي الدين1593201512344034

الهندسة/جامعة كركوك661كردية-اعدادية سه رزي المختلطة علميايالف طارق كريم عزيز1594201512365005

الهندسة/جامعة كركوك661ثانوية طوب زاوة المختلطةعلميزينة عماد ابراهيم عبد الحكيم1595201512215003

الهندسة/جامعة كركوك660اعدادية منوليا للبناتعلميافنان ياس هالل احمد1596201512120006

الهندسة/جامعة كركوك660عربية-اعدادية هه ورامان للبناتعلميدنيا حسين ولي عبد هللا1597201512135019

الهندسة/جامعة كركوك660ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميهيجاء شحاذة جالج ازرك1598201512144047
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الهندسة/جامعة كركوك660اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلمياالء بايز كريم محمد1599201512345012

الهندسة/جامعة كركوك659.6تركماني- ثانوية بارش للبنات علميحياة موفق مندان مولود1600201512395040

الهندسة/جامعة كركوك659.4تركماني- ثانوية بارش للبنات علميرؤى عباس عبد هللا خلف1601201512395052

الهندسة/جامعة كركوك659كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميهنكاو مقداد عبد هللا محمد امين1602201512331206

الهندسة/جامعة كركوك659كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميداليا عصام محمد سليم عبد الرحمن1603201512331077

الهندسة/جامعة كركوك659تركماني- ثانوية بارش للبنات علميمرال محمد قاسم مراد1604201512395105

الهندسة/جامعة كركوك659دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميسارا شيركو عثمان سعيد1605201512334109

الهندسة/جامعة كركوك659اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمصطفى حسن سعيد شكر1606201511048191

الهندسة/جامعة كركوك659اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميوليد وحد الدين فخري حسن1607201511048218

الهندسة/جامعة كركوك659ثانوية حطين للبناتعلميشيراز لطيف نادر عارف1608201512133038

الهندسة/جامعة كركوك659ثانوية النزاهة للبناتعلميمريم ايدن عمر محى الدين1609201512130027

الهندسة/جامعة كركوك659ثانوية مار افرام للبنينعلميبينيل يوبرت يوئيل ايليا1610201511039003

الهندسة/جامعة كركوك658.2تركماني- ثانوية بارش للبنات علمياسراء احمد قادر عبد هللا1611201512395007

الهندسة/جامعة كركوك658اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميعبد هللا جمال محمود سامي جرجيس1612201511048094

الهندسة/جامعة كركوك658ثانوية اليقظة للبناتعلميهديل ماهر ايوب يونس1613201512134119

الهندسة/جامعة كركوك658اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميعبد الرحمن بيرام جاسم حسن1614201511001084

الهندسة/جامعة كركوك658ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةعلميبروشه نوزاد فتاح كريم1615201512371004

الهندسة/جامعة كركوك658ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةعلميشاسو عبد الكريم جبار حسين1616201511309017

الهندسة/جامعة كركوك658ثانوية البيداء للبناتعلميجيهان مؤيد محمود رشيد1617201512139021

الهندسة/جامعة كركوك657.2ثانوية العراق للمتميزينعلميمؤيد محمد وهبي نور الدين1618201511050026

الهندسة/جامعة كركوك657ثانوية التقدم للبناتعلميمناهل محمد مهدي صالح1619201512138079

الهندسة/جامعة كركوك657تركماني- ثانوية بارش للبنات علميفرح شرف شوكت رضا1620201512395098

الهندسة/جامعة كركوك657ثانوية كركوك للمتميزاتعلميمروه عبد الوهاب احمد سعيد1621201512116119

الهندسة/جامعة كركوك657اعدادية داقوق للبنينعلميأحمد فؤاد حميد خلف1622201511017005

الهندسة/جامعة كركوك657كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميايفان فيصل نوري كريم1623201512331026

الهندسة/جامعة كركوك656كردية- ثانوية شوان المختلطة علميارام صباح صديق كوخه عبد1624201511362001

الهندسة/جامعة كركوك656دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميمحمد محمود كاكه امين بايز1625201511304219

الهندسة/جامعة كركوك656ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميدرياه اياد جمعة قادر1626201512119021

الهندسة/جامعة كركوك656ثانوية كركوك للمتميزاتعلميفاطمه عرفان شهاب احمد1627201512116105

الهندسة/جامعة كركوك656ثانوية الحريري للبناتعلميزبيدة فاروق فاضل عزيز1628201512114044

الهندسة/جامعة كركوك656ثانوية كركوك للمتميزاتعلميعذراء جواد نجم باقي1629201512116099

الهندسة/جامعة كركوك656ثانوية كركوك للمتميزاتعلميزينب عماد محمد اسماعيل1630201512116067

الهندسة/جامعة كركوك655.9اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمحمد حمدان خضر علي1631201511001141

الهندسة/جامعة كركوك655اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميالنه يوسف رحيم صالح1632201512345106
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الهندسة/جامعة كركوك655اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمحمد عباس محمود محمد1633201511048157

الهندسة/جامعة كركوك655اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميأهنك ماهر طاهر قادر1634201512345009

الهندسة/جامعة كركوك655كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميفينا محمد عزيز محمد1635201512331168

الهندسة/جامعة كركوك655ثانوية الحريري للبناتعلميآمنه مريوان رضا فارس1636201512114004

الهندسة/جامعة كركوك655 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميشنك صبحي كاكه حمه محمد صالح1637201512341070

الهندسة/جامعة كركوك655ثانوية االزدهار للبناتعلميايالف جودت تحسين محمد1638201512118023

الهندسة/جامعة كركوك654.5ثانوية اليقظة للبناتعلميانجي محمود جمال محمد1639201512134017

الهندسة/جامعة كركوك654.3ثانوية اليقظة للبناتعلمياسراء جمال صباح يعقوب1640201512134007

الهندسة/جامعة كركوك654كردية- ثانوية شوان المختلطة علميرووخوش عثمان عبد هللا حسن1641201512362006

الهندسة/جامعة كركوك654ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميهاجر نبيل شاكر عثمان1642201512398046

الهندسة/جامعة كركوك654دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميمحمد قاسم سعدون كريم1643201511303195

الهندسة/جامعة كركوك653تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميابراهيم قادر معروف قادر1644201511390004

الهندسة/جامعة كركوك653ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميشانيا هوشيار غفور محمد امين1645201512398028

الهندسة/جامعة كركوك653دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميياسين عبد الواحد محمود محمد امين1646201511304267

الهندسة/جامعة كركوك653دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميعبد الباسط خورشيد محمد رشيد1647201511302085

الهندسة/جامعة كركوك653ثانوية االزدهار للبناتعلميشهد سنان ابراهيم عبد الحكيم1648201512118087

الهندسة/جامعة كركوك653اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلمييحيى نظام الدين عبد هللا احمد1649201511048220

الهندسة/جامعة كركوك652اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميمروه بختيار مصطفى عبد هللا1650201512345107

الهندسة/جامعة كركوك652دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميامير آزاد حميد قادر1651201511303041

الهندسة/جامعة كركوك652اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمحمد احمد عبد الرحمن هواس1652201511048138

الهندسة/جامعة كركوك652كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميخه نده خورشيد ابو بكر رشيد1653201512331069

الهندسة/جامعة كركوك651اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميمحمد صباح هاوار سعيد1654201511005112

الهندسة/جامعة كركوك650ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميمريم يونس محمد علي علي1655201512344069

الهندسة/جامعة كركوك650ثانوية البيداء للبناتعلميمنى نبيل صالح عبد هللا1656201512139080

الهندسة/جامعة كركوك650 اذار للبنات11اعدادية علمينورهان مسعود احمد محمد امين1657201512136052

الهندسة/جامعة كركوك650ثانوية كركوك للمتميزاتعلميرؤيا عبد الرزاق ستار توكل1658201512116055

الهندسة/جامعة كركوك650اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميروشنا شفيق محمد رشيد1659201512345057

الهندسة/جامعة كركوك650دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميقاسم زياد جبار عبد هللا1660201511302091

الهندسة/جامعة كركوك650ثانوية اليقظة للبناتعلميمريم حلمي حسين عسكر1661201512134095

الهندسة/جامعة كركوك649دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علمياحمد حسن علي خليفه عزيز1662201511303018

الهندسة/جامعة كركوك649اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمحمد مفيد ناظم عبد هللا1663201511001160

الهندسة/جامعة كركوك649ثانوية الحريري للبناتعلميسراب محمد كامل كاكي1664201512114062

الهندسة/جامعة كركوك649كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميتارا لطيف عبد هللا رحمان1665201512331054

الهندسة/جامعة كركوك648.8ثانوية اليقظة للبناتعلمياسراء عادل محمد حنوش1666201512134008
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الهندسة/جامعة كركوك648.3تركماني- ثانوية بارش للبنات علميزينب مفيد حسين حمدي عبد هللا1667201512395069

الهندسة/جامعة كركوك648دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلمياحمد وريا احمد محمد1668201511302016

الهندسة/جامعة كركوك648كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميبليسه عبد الحميد صالح رحمان1669201512331036

الهندسة/جامعة كركوك648كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميالنه احمد طه قادر1670201512331180

الهندسة/جامعة كركوك648ثانوية دار العلوم االهلية للبناتعلميسما تركي مبرد مبارك1671201512160014

الهندسة/جامعة كركوك648اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميعمر نوري شهاب احمد1672201511005092

الهندسة/جامعة كركوك648ثانوية ام البنين للبناتعلميرؤيا نجدت ناجي عبد الكريم1673201512154005

الهندسة/جامعة كركوك647.9اعدادية كركوك المركزية للبنينعلمييوسف رشيد نعمان رشيد1674201511001211

الهندسة/جامعة كركوك647 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علمينورا عمر محمد حسن1675201512341093

الهندسة/جامعة كركوك647ثانوية سروة للبناتعلميندى عبد االمير سلمان صالح1676201512152012

الهندسة/جامعة كركوك647ثانوية كركوك للمتميزاتعلمياالء صالح الدين عبد الرزاق وهاب1677201512116016

الهندسة/جامعة كركوك647اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميشوخان شاهين احمد كوخه رجب1678201512340088

الهندسة/جامعة كركوك647ثانوية كركوك للمتميزاتعلميمروه عباس انور احمد1679201512116118

الهندسة/جامعة كركوك647ثانوية الوثبة للبنينعلميعبد الرحمن محمد نوري توفيق احمد1680201511013062

الهندسة/جامعة كركوك647كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميحنان عدنان عزيز كريم1681201512331067

الهندسة/جامعة كركوك646.5ثانوية العراق للمتميزينعلميمحمد حلمي حسين غني1682201511050028

العلوم/جامعة كركوك661ثانوية مخيم يحياوة للنازحين المختلطةعلميسناء سالم محمد سليمان1683201512229010

العلوم/جامعة كركوك655ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميسارا نوزاد محمد محمد1684201512344044

العلوم/جامعة كركوك653تركماني- ثانوية بارش للبنات علميزينب نوزاد شكور هللا ويردي1685201512395070

العلوم/جامعة كركوك651دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميده ريا محمد صابر كريم1686201512334076

العلوم/جامعة كركوك650كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات علميزينب سيروان وهاب سعيد1687201512330020

العلوم/جامعة كركوك649ثانوية الوثبة للبنينعلمياسيد صالح الدين محمد كاكه رش1688201511013027

العلوم/جامعة كركوك648كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميناز يوسف عثمان محمد1689201512331194

العلوم/جامعة كركوك647اعدادية الحكمة للبنينعلميحسين عبد الباسط علي أحمد1690201511004027

العلوم/جامعة كركوك645.5تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميعلي مظفر ابراهيم محمد1691201511390041

العلوم/جامعة كركوك644.8تركماني- ثانوية بارش للبنات علميلطيفه نظام هجران وهاب1692201512395102

العلوم/جامعة كركوك644اعدادية الهدى للبناتعلميساره صباح رؤوف حسن1693201512117031

العلوم/جامعة كركوك639.6ثانوية كركوك للمتميزاتعلميزهراء حبيب حسين قنبر1694201512116060

العلوم/جامعة كركوك637الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتعلميايمان نادر كريم محمد1695201512338005

العلوم/جامعة كركوك634ثانوية كركوك للمتميزاتعلمينور هالل سعيد نوري1696201512116145

العلوم/جامعة كركوك634اعدادية قازي محمد للبنينعلميشاهين محمد قادر فارس1697201511012046

العلوم/جامعة كركوك634ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميزينب عباس محمود كريم1698201512119032

العلوم/جامعة كركوك634كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميئه زين بالل عبد الغفور صالح1699201512331009

العلوم/جامعة كركوك632دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علمينجله قاسم حمد امين عثمان1700201512334204
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العلوم/جامعة كركوك632ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتعلميايالف خلف محمد حماده1701201512121006

العلوم/جامعة كركوك632ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميدنيا عمر جبار عارف1702201512344032

العلوم/جامعة كركوك631اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميمحمد محمد مصطفى سعيد1703201511312104

العلوم/جامعة كركوك630اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةعلميهيمن رزكار كريم صابر1704201511307030

العلوم/جامعة كركوك630ثانوية البيداء للبناتعلميزهراء علي كمال قمبر1705201512139032

العلوم/جامعة كركوك629.8تركماني- ثانوية بارش للبنات علميهدى غازي عزيز خضر1706201512395130

العلوم/جامعة كركوك629ثانوية االزدهار للبناتعلمياماني فيصل محمود محمد1707201512118004

العلوم/جامعة كركوك629ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميمينا بيويست امين محمد1708201512398040

العلوم/جامعة كركوك628الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتعلميفاطمة مظفر طه محمد1709201512338016

العلوم/جامعة كركوك627ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميسارا عبد هللا عبد الرحمن محمد1710201512398021

العلوم/جامعة كركوك626اعدادية الهدى للبناتعلميايالف عرفان خلف عطيه1711201512117011

العلوم/جامعة كركوك625ثانوية البيداء للبناتعلميايالف عبد الستار علي عبد هللا1712201512139013

العلوم/جامعة كركوك625ثانوية الشهباء للبناتعلميسجى محمود مرهون سالم1713201512106035

العلوم/جامعة كركوك625اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميدنيا ابراهيم شريف عزيز1714201512340042

العلوم/جامعة كركوك624الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتعلميداليا صالح رمضان عبد هللا1715201512338010

العلوم/جامعة كركوك623دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميسارا عبد العزيز محمد امين محمود1716201512334110

العلوم/جامعة كركوك622اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميزينب صباح توفيق عثمان1717201512340057

العلوم/جامعة كركوك621ثانوية التقدم للبناتعلميالرا منصور رؤوف علي1718201512138073

العلوم/جامعة كركوك621ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلمينوفين وريا ابو بكر عبد هللا1719201512344071

العلوم/جامعة كركوك619.3تركماني- ثانوية بارش للبنات علميزينة عبد المناف طالب عمر1720201512395073

العلوم/جامعة كركوك619ثانوية البيداء للبناتعلميأيه محمد يونس علي1721201512139004

العلوم/جامعة كركوك617ثانوية البيداء للبناتعلمياالء ساده محسن محمد1722201512139011

العلوم/جامعة كركوك617اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميفاطمه رحيم امين محمود1723201512345093

العلوم/جامعة كركوك617دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علمياالء شيرزاد طاهر رشيد1724201512334012

العلوم/جامعة كركوك617 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميوزيرة قادر نجم قادر1725201512341103

العلوم/جامعة كركوك616اعدادية الواسطي للبناتعلميزينب محمد اسماعيل حسين1726201512102034

العلوم/جامعة كركوك616اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتعلميايناس خضير عباس حمادي1727201512124011

العلوم/جامعة كركوك614ثانوية كركوك للمتميزاتعلمياالء حسين جاسم صالح1728201512116015

العلوم/جامعة كركوك613.7تركماني- ثانوية بارش للبنات علميزينب جمال صالح مصطفى1729201512395059

العلوم/جامعة كركوك613ثانوية الشهباء للبناتعلميايات كمال عبدالمجيد عبدالجبار1730201512106009

العلوم/جامعة كركوك613كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات علميبريهان نجاة محمد ابراهيم1731201512330008

العلوم/جامعة كركوك613كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميسه الر رمضان طيفور محمود1732201512331132

العلوم/جامعة كركوك612اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميمحمد ازاد نور الدين رشيد1733201511312089

العلوم/جامعة كركوك611اعدادية الصدر للبنينعلمينجاة حكيم كمال مهدي1734201511006113
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العلوم/جامعة كركوك611ثانوية الجمهورية للبناتعلميجيهان جبار شفيق احمد1735201512132012

العلوم/جامعة كركوك611كردية- ثانوية هوزان للبنات علميشه وبو خالد عبد هللا محمود1736201512333027

العلوم/جامعة كركوك610دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميسوران حسن علي عمر1737201511303115

العلوم/جامعة كركوك608كردية- ثانوية جرمو للبنات علميسوما شامل رحيم توفيق1738201512337005

العلوم/جامعة كركوك607.6تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمصطفى اياد صالح الدين زينل1739201511390080

العلوم/جامعة كركوك605عربية-اعدادية هه ورامان للبناتعلميحنين ثائر زرار حميد1740201512135016

العلوم/جامعة كركوك604.4تركماني- ثانوية بارش للبنات علميولدان فالح خليل عمر1741201512395134

العلوم/جامعة كركوك603.9ثانوية اليقظة للبناتعلمينورا اباد محمد قاسم1742201512134108

العلوم/جامعة كركوك603اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميسوزان محمد صديق عبد هللا1743201512340077

العلوم/جامعة كركوك603ثانوية باغداكول للبناتعلميهديه متعب حسين محمد1744201512111042

العلوم/جامعة كركوك602كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميشيالن حسين اسعد احمد1745201512331155

العلوم/جامعة كركوك602ثانوية سروة للبناتعلميسندس فهمي ناصح كريم1746201512152007

العلوم/جامعة كركوك601.1تركماني- ثانوية بارش للبنات علميسوزان عدنان اسماعيل حسن1747201512395084

العلوم/جامعة كركوك601ثانوية االزدهار للبناتعلميمروه محمد عزيز امين1748201512118110

العلوم/جامعة كركوك601النازحونعلميعبد هللا جبار حسين عيدان1749201511500156

العلوم/جامعة كركوك600اعدادية منوليا للبناتعلميأديال عبد هللا كاظم ولي1750201512120001

العلوم/جامعة كركوك600ثانوية اتا بكلر للبنينعلمياحمد تحسين بكر جمعه1751201511008005

العلوم/جامعة كركوك600اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتعلميايالف صباح رشيد عبد هللا1752201512124007

العلوم/جامعة كركوك600كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميزيان صدر الدين مجيد محي الدين1753201512331114

العلوم/جامعة كركوك599.3ثانوية كركوك للمتميزاتعلميخنساء أحمد هاشم حسين1754201512116040

العلوم/جامعة كركوك599كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميروشنا علي ابو بكر محمد1755201512331105

العلوم/جامعة كركوك598ثانوية كركوك للمتميزاتعلميحنين علي عبد المحسن محسن1756201512116038

العلوم/جامعة كركوك597اعدادية ابن خلدون للبنينعلميمحمد هاشم احمد صالح1757201511009087

العلوم/جامعة كركوك596ثانوية الوثبة للبنينعلميعلي ضياء فاتح رفيق1758201511013072

العلوم/جامعة كركوك593ثانوية النزاهة للبناتعلميساره عامر كاظم جاسم1759201512130020

العلوم/جامعة كركوك593ثانوية الشروق للبناتعلميسرى سنيد احمد غنام1760201512149022

العلوم/جامعة كركوك593ثانوية النصر للبناتعلميزينب هارون رشيد كريم1761201512137027

العلوم/جامعة كركوك593اعدادية الواسطي للبناتعلميسندس محمد نجم امين1762201512102040

العلوم/جامعة كركوك593ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميرغده احمد عبد الحافظ عبد السيد1763201512144018

العلوم/جامعة كركوك592النازحاتعلمياسماء جاسم محمد مصطفى1764201512501003

العلوم/جامعة كركوك591ثانوية كركوك للمتميزاتعلميشيماء عبد الكريم عبد هللا سليمان1765201512116092

العلوم/جامعة كركوك591دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميبيان شيرزاد شفيق صديق1766201512334038

العلوم/جامعة كركوك591ثانوية البيداء للبناتعلمياسراء احسان حسن علي1767201512139006

العلوم/جامعة كركوك590دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميشميران اسماعيل انور عثمان1768201512334144
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العلوم/جامعة كركوك590ثانوية التون كوبري للبنبنعلمييوسف وريا مولود أسعد1769201511014053

العلوم/جامعة كركوك590اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميسربست سركوت عبد العزيز كريم1770201511312059

العلوم/جامعة كركوك589اعدادية تازة للبنينعلميقاسم سعد هللا مصطفى حسين1771201511018044

العلوم/جامعة كركوك589 اذار للبنات11اعدادية علميكشاو ناظم عباس محمد امين1772201512136040

العلوم/جامعة كركوك588.6تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميعبد هللا ييلماز رضا رشيد1773201511390036

العلوم/جامعة كركوك588اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميهوزان سركوت صابر علي1774201512345122

العلوم/جامعة كركوك588دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميخه الت بكر مروان رمضان1775201512334066

العلوم/جامعة كركوك588ثانوية النصر للبناتعلميهيام ناجي عواد احمد1776201512137054

العلوم/جامعة كركوك588ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةعلميديانه عثمان شكور صالح1777201512347007

العلوم/جامعة كركوك587اعدادية الجواهري للبنينعلميسعد صالح داود حبيب1778201511015034

العلوم/جامعة كركوك587 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميداليا مؤيد محمد صالح احمد1779201512341037

العلوم/جامعة كركوك586.4تركماني- ثانوية بارش للبنات علميسارة نبيل رفيق رضا1780201512395079

العلوم/جامعة كركوك586ثانوية البيداء للبناتعلمياالء نبيل فاتح مردان1781201512139012

العلوم/جامعة كركوك586الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتعلميلوزان هاوار عبد القادر خسرو1782201512338019

العلوم/جامعة كركوك586ثانوية البيداء للبناتعلميايمان باسل علي حسين1783201512139014

العلوم/جامعة كركوك586كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميريزان عمر محمد امين هاوار1784201512331107

العلوم/جامعة كركوك585اعدادية الفرات للبنينعلميبسام ضياء كاظم محمد1785201511007012

العلوم/جامعة كركوك585كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميروزان نجم الدين محمد فرج1786201512331103

العلوم/جامعة كركوك585دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميمروه رمضان شفيق احمد1787201512334198

العلوم/جامعة كركوك585ثانوية الحريري للبناتعلميآية مؤيد محمود احمد1788201512114006

العلوم/جامعة كركوك585اعدادية الهدى للبناتعلميحنان موفق محمد حيدر1789201512117018

العلوم/جامعة كركوك585ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميزينب ارجمند عبد هللا عمر لطفي1790201512119030

العلوم/جامعة كركوك585دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلمياردالن كامران عدوي عز الدين1791201511302018

العلوم/جامعة كركوك585ثانوية الحريري للبناتعلمياالء رافع ناظم قاسم1792201512114012

العلوم/جامعة كركوك584.5ثانوية كركوك للمتميزاتعلميدانيه ازاد عبد الرحمن رضا1793201512116042

العلوم/جامعة كركوك584ثانوية الجمهورية للبناتعلمينوران محمد رمزي عبد الكريم سعيد1794201512132045

العلوم/جامعة كركوك584دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميفاطمة عدنان محمد عمر1795201512334172

العلوم/جامعة كركوك584ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتعلميأسيا محمود احمد محمد1796201512121003

العلوم/جامعة كركوك584ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةعلميشوخان انور عبد هللا صادق1797201512349017

العلوم/جامعة كركوك584اعدادية المستقبل للبنينعلميسعد صالح حميد نصيف1798201511011034

العلوم/جامعة كركوك584كردية- ثانوية هوزان للبنات علميجيابان عبد هللا مجيد حميد1799201512333009

العلوم/جامعة كركوك584ثانوية البيداء للبناتعلميعذراء محمود خلف عبد1800201512139062

العلوم/جامعة كركوك583.9تركماني- ثانوية بارش للبنات علمينبيهة حسن حسيب حسين1801201512395119

العلوم/جامعة كركوك583كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميايمان عارف ناصح صابر1802201512331032
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العلوم/جامعة كركوك583اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميمنيب خالد حسين عبد الوهاب1803201511005143

العلوم/جامعة كركوك583دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميعبد هللا عدنان محمد امين حسن1804201511304154

العلوم/جامعة كركوك582اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميحيدر ابراهيم مجذاب رفاعي1805201511002041

العلوم/جامعة كركوك582كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميفاطمه هيوا معروف نوري1806201512331161

العلوم/جامعة كركوك582دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميزهراء احمد قادر مجيد1807201512334099

العلوم/جامعة كركوك582ثانوية االزدهار للبناتعلميجنان ناصر هواس عطيه1808201512118040

العلوم/جامعة كركوك581دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميده شتى حبيب محمد جبار1809201511303080

العلوم/جامعة كركوك581دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميمحمد نوزاد حمه امين غفور1810201511302132

العلوم/جامعة كركوك581ثانوية شفق للبناتعلميعبير عدنان جبار زينل1811201512145021

العلوم/جامعة كركوك581دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميساره فرياد رشيد خورشيد1812201512334123

العلوم/جامعة كركوك581ثانوية الجمهورية للبناتعلميمريم مجدي وديع بطرس1813201512132043

العلوم/جامعة كركوك581دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميئيفان ياسين عبدل كريم1814201511304236

العلوم/جامعة كركوك580ثانوية اليقظة للبناتعلميمروه زاهر طاهر علي1815201512134092

العلوم/جامعة كركوك580دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميمحمد فرهاد جبار عرب1816201511304208

العلوم/جامعة كركوك580ثانوية كركوك للمتميزاتعلميمروه صالح الدين عز الدين محي الدين1817201512116117

العلوم/جامعة كركوك580 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميايمان كاظم علي احمد1818201512341017

العلوم/جامعة كركوك580اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميسرباز حسن عبد هللا علي1819201511312058

العلوم/جامعة كركوك579دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميشادان طارق محمد رحيم1820201512334141

العلوم/جامعة كركوك579اعدادية كركوك المركزية للبنينعلمييحيى موفق عبد العزيز خورشيد1821201511001209

العلوم/جامعة كركوك578اعدادية نيركز للبناتعلميبيخال ياسين محمد شريف1822201512103015

العلوم/جامعة كركوك577اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميزكريا يحيى سمين ابراهيم1823201511005057

العلوم/جامعة كركوك577اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه رمضان قادر خورشيد1824201512141039

العلوم/جامعة كركوك577ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةعلميشه نك ايوب محمد رحيم1825201512347010

العلوم/جامعة كركوك577كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميتافكه حسن انور اسعد1826201512331055

العلوم/جامعة كركوك577اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميحارث طه ياس خضير1827201511048050

العلوم/جامعة كركوك577ثانوية الحريري للبناتعلميمريم علي اكبر خورشيد1828201512114088

العلوم/جامعة كركوك577كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميشنو عبد هللا رحمان رضا1829201512331146

العلوم/جامعة كركوك576.4تركماني- ثانوية بارش للبنات علميايمان ايدين احمد محمود1830201512395029

العلوم/جامعة كركوك575اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةعلميارسالن ازاد حسن صابر1831201511307005

العلوم/جامعة كركوك575ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميزينب اياد ناظم توفيق1832201512119031

العلوم/جامعة كركوك575كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميخوناو عمر احمد رسول1833201512331075

العلوم/جامعة كركوك575اعدادية الهدى للبناتعلميايالف مصطفى مظفر نامق1834201512117013

العلوم/جامعة كركوك575اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلمياحمد جهاد جالل صالح1835201511002008

العلوم/جامعة كركوك574دراسة كردية- ثانوية ارارات للبنات علميكزال حسيب غريب حمه1836201512336006
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العلوم/جامعة كركوك574دراسة عربية- اعدادية آزادي للبنين علميئاري مؤيد محمد صالح احمد1837201511053001

العلوم/جامعة كركوك574ثانوية كركوك للمتميزاتعلميسنار يونس حسين اسماعيل1838201512116083

العلوم/جامعة كركوك574ثانوية التقدم للنازحاتعلميايات هاني بهار خشان1839201512170052

العلوم/جامعة كركوك574 نيسان للبنات9ثانوية علميزمن مولود محمد علي1840201512101010

العلوم/جامعة كركوك573اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميفهيمه ازاد صابر شامار1841201512345094

العلوم/جامعة كركوك573اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةعلميسوران ازاد حسن صابر1842201511307015

العلوم/جامعة كركوك573اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميصعب محمد خالد حسن1843201511048084

العلوم/جامعة كركوك573ثانوية الصفوة للبناتعلميفاطمه هجران باقر تاقي1844201512125035

العلوم/جامعة كركوك573اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميآسو عبد هللا عادل احمد1845201511312009

العلوم/جامعة كركوك572 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميسازان طالل ابراهيم عبد الكريم1846201512341060

العلوم/جامعة كركوك572دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علمياالن عدنان محمد عمر1847201512334016

العلوم/جامعة كركوك571الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتعلميافان كمال جمعة صابر1848201512338002

العلوم/جامعة كركوك571اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميزيالن فاتح رمضان محمد1849201512345065

العلوم/جامعة كركوك570.2تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمحمد ناظم مجيد شريف1850201511390070

العلوم/جامعة كركوك570ثانوية باغداكول للبناتعلميدنيا حسين احمد محمد1851201512111008

العلوم/جامعة كركوك570ثانوية طوب زاوة المختلطةعلمييحيى جمعة هزيم حمد1852201511215010

العلوم/جامعة كركوك570 اذار للبنات11اعدادية علميمروه عباس عمر سعيد1853201512136044

العلوم/جامعة كركوك570دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين علمييونس محمد عثمان محمد خضر1854201511301048

العلوم/جامعة كركوك570ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةعلمياالء نوزاد حاجي عبد الرحمن1855201512342005

العلوم/جامعة كركوك570اعدادية الجهاد للبنينعلمياوميد صباح عبد الواحد علي1856201511003018

العلوم/جامعة كركوك569كردية- ثانوية شوان المختلطة علميئازار عباس غفور رضا1857201512362001

العلوم/جامعة كركوك569دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميمحمد عز الدين نامق رضا1858201511302121

العلوم/جامعة كركوك569 اذار للبنات11اعدادية علميسوز ابراهيم محمد نوري1859201512136030

العلوم/جامعة كركوك569اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمصطفى يشار خضر اكبر1860201511048203

العلوم/جامعة كركوك569دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميئاشتي بكر مروان رمضان1861201512334001

العلوم/جامعة كركوك568كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميدنيا صباح رحمان محمد1862201512331087

العلوم/جامعة كركوك568ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميشهين برهان شاكر كريم1863201512344054

العلوم/جامعة كركوك568ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةعلميبروا حسن علي عمر1864201511309007

العلوم/جامعة كركوك568 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميسارا سامان فاتح كريم1865201512341055

العلوم/جامعة كركوك568ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتعلميشهد شالل حميد صابر1866201512121031

العلوم/جامعة كركوك568كردية- ثانوية هوزان للبنات علميميعاد سالم نجم الدين محمد1867201512333042

العلوم/جامعة كركوك568اعدادية الجهاد للبنينعلميوليد محمد نجم امين1868201511003129

العلوم/جامعة كركوك568ثانوية القلعة للبناتعلميفاطمة علي حسين عيدان1869201512104020

العلوم/جامعة كركوك567كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميسازان دارا شفيق رشيد1870201512331123
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العلوم/جامعة كركوك567دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميهيرو نظام الدين محمد كول محمد1871201512334222

العلوم/جامعة كركوك567ثانوية العرفان للبنينعلميعلي حسين دفله وسمي1872201511057010

العلوم/جامعة كركوك567دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميكوران سيروان فتح هللا محمد1873201511302095

العلوم/جامعة كركوك567اعدادية منوليا للبناتعلميهبه حسن سلطان قادر1874201512120044

العلوم/جامعة كركوك567اعدادية الصدر للبنينعلميراكان انور خفيف جاكة1875201511006033

العلوم/جامعة كركوك567ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميسجى خالد عثمان شاكر1876201512123005

العلوم/جامعة كركوك566.8تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمحمد نوزاد مردان احمد1877201511390074

العلوم/جامعة كركوك566كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميايمان ظاهر احمد بهرام1878201512331031

العلوم/جامعة كركوك566دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميمحمد نصر الدين عبد هللا محمد1879201511303199

العلوم/جامعة كركوك566دراسة عربية- ثانوية ارارات للبناتعلميايالف عدنان صابر صالح1880201512105003

العلوم/جامعة كركوك566دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميديار عبد الحميد فقي صالح عبد الغفور1881201511304099

العلوم/جامعة كركوك566دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميبافيل عمر طاهر محمد1882201511304049

العلوم/جامعة كركوك566اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتعلميزينب صالح حسن حسين1883201512124028

العلوم/جامعة كركوك566دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علمينهرو عدنان صالح محمد صالح1884201511303212

العلوم/جامعة كركوك565.8ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميساندرا محسن علي عبد هللا1885201512398026

العلوم/جامعة كركوك565ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميفينك علي حسين شريف1886201512332040

العلوم/جامعة كركوك564اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميده رون اراز علي ولي1887201512345047

العلوم/جامعة كركوك564اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميديالنه ساالر ابراهيم فارس1888201512345054

العلوم/جامعة كركوك564ثانوية الوثبة للبنينعلميئاالن ماهر محمد طاهر جالل1889201511013002

العلوم/جامعة كركوك564اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتعلميبشائر مصطفى عمر مصطفى1890201512124013

العلوم/جامعة كركوك564ثانوية النصر للنازحاتعلميزينة اسعد صفر نادر1891201512168029

العلوم/جامعة كركوك564دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميمحمد انور جبار محمد علي1892201511304187

العلوم/جامعة كركوك564اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتعلمينور جاسم طه حسن1893201512124052

العلوم/جامعة كركوك564ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةعلميهاوناز طارق لطيف احمد1894201512342047

العلوم/جامعة كركوك563ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةعلميشيماء عباس احمد صالح1895201512348015

العلوم/جامعة كركوك563اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميياسر علي صاحب عبد هللا1896201511001207

العلوم/جامعة كركوك563ثانوية البيداء للبناتعلميسوزان محسن ياسين طه1897201512139050

العلوم/جامعة كركوك563اعدادية الخنساء للبناتعلميهبة علي حسين علي1898201512141049

العلوم/جامعة كركوك562اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميساره صباح سعيد عثمان1899201512340061

العلوم/جامعة كركوك562دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميشاناز صالح نصيف صالح1900201512334142

العلوم/جامعة كركوك562ثانوية الجمهورية للبناتعلميزينب عباس محمد علي عبد هللا1901201512132029

العلوم/جامعة كركوك562كردية- اعدادية والت للبنين علميزريان هاشم عزيز محمد1902201511361009

العلوم/جامعة كركوك562دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميبيشره و شاخه وان قادر عزيز1903201511304069

العلوم/جامعة كركوك562 اذار للبنات11اعدادية علمينور خير هللا محمد شكر فرج1904201512136049
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العلوم/جامعة كركوك561كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميبيان حاتم شكر رسول1905201512331046

التمريض/جامعة كركوك649دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين علميمصطفى عبد الخالق ججان كريم1906201511301038

التمريض/جامعة كركوك648دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين علميمحمد عبد الخالق ججان كريم1907201511301033

التمريض/جامعة كركوك648اعدادية منوليا للبناتعلميرؤيا عبد الهاني عمر مصطفى1908201512120017

التمريض/جامعة كركوك644ثانوية النزاهة للبناتعلميصفاء مهدي حميد محمد علي1909201512130025

التمريض/جامعة كركوك644ثانوية دجلة للبناتعلميبلقيس طارق اسماعيل صالح1910201512109011

التمريض/جامعة كركوك643كردية- ثانوية هوزان للبنات علميزيرو نهاد خالد شريف1911201512333017

التمريض/جامعة كركوك642ثانوية باغداكول للنازحاتعلميفاطمه صالح احمد حسن1912201512162026

التمريض/جامعة كركوك640ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلمياسراء ساالر احمد فتاح1913201512398002

التمريض/جامعة كركوك636ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةعلميشيماء حكمت طاهر ياسين1914201512347013

التمريض/جامعة كركوك631ثانوية الشهباء للبناتعلمينضال خالد خلف مدراج1915201512106055

التمريض/جامعة كركوك630ثانوية الحريري للبناتعلمينبراس نجم عبد هللا محمود1916201512114093

التمريض/جامعة كركوك627اعدادية الخنساء للبناتعلميصفا محمد علي صالح1917201512141036

التمريض/جامعة كركوك627ثانوية كركوك للمتميزاتعلميمريم مولود عبد هللا سلمان1918201512116122

التمريض/جامعة كركوك626اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب محمد عبد الوهاب عبد القادر1919201512141023

التمريض/جامعة كركوك626كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميدنيا عبد الرحمن رحيم كريم1920201512331088

التمريض/جامعة كركوك624كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علمياسماء هاشم علي احمد1921201512331018

التمريض/جامعة كركوك623اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلمينيكار قاسم رفيق قاضي1922201512345116

التمريض/جامعة كركوك621كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميآيه مولود عبد الرحمن خضر1923201512331013

التمريض/جامعة كركوك619اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميشاجوان نجاة محمود عزيز1924201512340082

التمريض/جامعة كركوك614كردية- ثانوية هوزان للبنات علمياسراء ابو بكر حسن توفيق1925201512333002

التمريض/جامعة كركوك614 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميسارا شيرزاد نصر الدين عثمان1926201512341056

التمريض/جامعة كركوك612ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميكلينه عبد الرحمن جمعة محمد1927201512344063

التمريض/جامعة كركوك612ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميجوان ناصح محمد علي1928201512332019

التمريض/جامعة كركوك610ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةعلميزريان خالد محمد محمد صالح1929201512349012

التمريض/جامعة كركوك604ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةعلميالنيا ازاد فاتح رحيم1930201512342042

التمريض/جامعة كركوك603كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميشوخان طارق جمال شامار1931201512331153

التمريض/جامعة كركوك601النازحاتعلميوفاء عبد هللا عبد حميد1932201512501109

التمريض/جامعة كركوك599ثانوية اليقظة للبناتعلميندى نجاة معروف شهاب1933201512134103

التمريض/جامعة كركوك599ثانوية دار العلوم االهلية للبناتعلميرشا فيصل شهاب احمد1934201512160007

التمريض/جامعة كركوك598اعدادية نيركز للبناتعلميآوات جبار محمد حسين1935201512103005

التمريض/جامعة كركوك596ثانوية كركوك للمتميزاتعلميمالك قاسم عباس موسى1936201512116126

التمريض/جامعة كركوك592دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميئاال جليل حسين احمد1937201512334003

التمريض/جامعة كركوك592 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علمينسار جمال رشيد عبد هللا1938201512341091

152 من 57صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التمريض/جامعة كركوك589ثانوية االزدهار للبناتعلميحنين غازي قادر ولي1939201512118045

التمريض/جامعة كركوك589كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميدلنيا عبد الرحمن محمد سعيد محمد صالح1940201512331085

التمريض/جامعة كركوك589كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميسكاال طارق حارس توفيق1941201512331128

الطب البيطري/جامعة كركوك647عربية-اعدادية هه ورامان للبناتعلمينبأ ناظر عباس الطيف1942201512135044

الطب البيطري/جامعة كركوك646اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمحمد ابراهيم اسماعيل رمضان1943201511001133

الطب البيطري/جامعة كركوك605اعدادية كركوك المركزية للبنينعلمياحمد عباس حسن وهاب1944201511001022

الطب البيطري/جامعة كركوك603اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميعلي حسين ابراهيم علي1945201511002074

الطب البيطري/جامعة كركوك589اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميفالح فريدون احمد اسماعيل1946201511002101

الطب البيطري/جامعة كركوك581ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةعلميفاطمه عباس اسماعيل احمد1947201512342038

الطب البيطري/جامعة كركوك571.8تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميعبد الرزاق علي حسين فتحي1948201511390032

الطب البيطري/جامعة كركوك561اعدادية يايجي للبنينعلميمصطفى برهو خليل ابراهيم1949201511203025

الطب البيطري/جامعة كركوك558ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةعلميمصطفى صالح الدين رفيق احمد1950201511371006

الطب البيطري/جامعة كركوك557دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميره وا عثمان شكور فارس1951201511303091

الطب البيطري/جامعة كركوك557اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميعمر مؤيد توفيق رفيق1952201511048123

الطب البيطري/جامعة كركوك554اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميعمر رشاد عبد الستار عبد الجبار1953201511048120

الطب البيطري/جامعة كركوك543.8تركماني- ثانوية بارش للبنات علميجيهان احمد شكر زينل1954201512395035

الطب البيطري/جامعة كركوك543كردية-اعدادية سه رزي المختلطة علميابراهيم بهرام اسماعيل حمد1955201511365001

الطب البيطري/جامعة كركوك543اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميشكرية عادل ابراهيم مصطفى1956201512345087

الطب البيطري/جامعة كركوك542اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميكالي بهروز محمد شريف1957201512345097

الطب البيطري/جامعة كركوك538دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميرواء عثمان شكور جاسم1958201511303095

الطب البيطري/جامعة كركوك537اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميعمار محمد طيفور عباس1959201511001116

الطب البيطري/جامعة كركوك536ثانوية اتا بكلر للبنينعلمياحمد جالل اسماعيل مصطفى1960201511008006

الطب البيطري/جامعة كركوك534ثانوية التقدم للبناتعلميورود حسين محمد حسين عبد1961201512138095

الطب البيطري/جامعة كركوك534دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميشه ميران حسين عبد القادر عباس1962201512334150

الطب البيطري/جامعة كركوك533اعدادية الهدى للبناتعلمينور سامي باكر حسين1963201512117052

الطب البيطري/جامعة كركوك533اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمحمد عمر نبيل محمد قادر1964201511048166

الطب البيطري/جامعة كركوك530.4تركماني-ثانوية بارش للبنينعلمياحمد وليد علي محمد1965201511390012

الطب البيطري/جامعة كركوك528ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةعلميمحمد جبار رشيد احمد1966201511310008

الطب البيطري/جامعة كركوك528تركماني-ثانوية بارش للبنينعلمييشار ياسين حميد شفيق1967201511390096

الطب البيطري/جامعة كركوك528اعدادية الواسطي للبناتعلميمريم عمر محمد  رشيد عمر1968201512102054

الطب البيطري/جامعة كركوك528اعدادية الواسطي للبناتعلميرواسي علي حسين حسن1969201512102029

الطب البيطري/جامعة كركوك527.8ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميرفاعي محمد عبد هللا خالد1970201511399019

الطب البيطري/جامعة كركوك527ثانوية االزدهار للبناتعلميانجي عادل حميد عبد المجيد1971201512118020

الطب البيطري/جامعة كركوك527اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةعلميسرمد موسى علي امين1972201511307012
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الطب البيطري/جامعة كركوك526ثانوية النصر للبناتعلميسراب نعبم احمد داود1973201512137033

الطب البيطري/جامعة كركوك525اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميده رسيم نوزاد محمود حميد1974201511001052

الطب البيطري/جامعة كركوك525دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميمحمد سيود حسن نجم1975201511303185

الطب البيطري/جامعة كركوك523ثانوية البيداء للبناتعلميكول يار عباس رسول احمد1976201512139069

الطب البيطري/جامعة كركوك523ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميجنات سالم انور عثمان1977201512119019

الطب البيطري/جامعة كركوك522اعدادية الواسطي للبناتعلميسوسن ياسين حميد محمود1978201512102043

الطب البيطري/جامعة كركوك522اعدادية المستقبل للبنينعلمياحمد فرمان عبد الخالق احمد1979201511011011

الطب البيطري/جامعة كركوك521.4تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمعتصم جنكيز محمد توفيق1980201511390089

الطب البيطري/جامعة كركوك521ثانوية اليقظة للبناتعلميانعام خليل حسين علي1981201512134018

الطب البيطري/جامعة كركوك521اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميبالل ابراهيم خليل محمد1982201511005035

الطب البيطري/جامعة كركوك519.1ثانوية كركوك للمتميزاتعلميآيه علي محمد عبد هللا1983201512116006

الطب البيطري/جامعة كركوك518دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميسيوان علي محمد صالح رستم1984201511303122

الطب البيطري/جامعة كركوك517.9تركماني-ثانوية بارش للبنينعلمياسماعيل نور الدين هاشم قادر1985201511390016

الطب البيطري/جامعة كركوك517النازحونعلميرافد وطبان محمد عبد هللا1986201511500097

الطب البيطري/جامعة كركوك517اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلمياحمد علي احمد محمد1987201511002015

الطب البيطري/جامعة كركوك516اعدادية كركوك المركزية للنازحينعلمياحمد محمد خليف عبد هللا1988201511065007

الطب البيطري/جامعة كركوك515ثانوية الحريري للبناتعلميهدى طعمة ابراهيم سليمان1989201512114098

الطب البيطري/جامعة كركوك515دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميدرون كامران هاشم جاسم1990201512334071

الطب البيطري/جامعة كركوك514ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةعلميسارا صباح رحمه هللا صالح1991201512349013

الطب البيطري/جامعة كركوك514اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميرامي عبد الرحمن قادر احمد1992201511002044

الطب البيطري/جامعة كركوك514اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب اسماعيل خليل مصطفى1993201512141022

الطب البيطري/جامعة كركوك514اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميمحمد خليل رشيد عبد هللا1994201511002115

الطب البيطري/جامعة كركوك514ثانوية اتا بكلر للبنينعلميمحمد عبد الكريم اسماعيل حقي نوري1995201511008049

الطب البيطري/جامعة كركوك513اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميمحمد رعد عبد الستار رحيم1996201511005108

الطب البيطري/جامعة كركوك512ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةعلميماريه هوشيار علي حسين1997201512342043

الطب البيطري/جامعة كركوك511ثانوية االزدهار للبناتعلميطيبه غازي جميل عثمان1998201512118094

الطب البيطري/جامعة كركوك511اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمروان احمد خليل سبهان1999201511048185

الطب البيطري/جامعة كركوك511دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميالوند فاضل محسن امين2000201511303166

الطب البيطري/جامعة كركوك510ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميمثال نعمان حسون علي2001201512169030

الزراعة/جامعة كركوك523.5تركماني- ثانوية بارش للبنات علميخاتون احمد حمه كاكه ويز2002201512395041

الزراعة/جامعة كركوك521اعدادية الواسطي للبناتعلمياسراء فاضل وشاح احمد2003201512102007

الزراعة/جامعة كركوك517ثانوية الوثبة للبنينعلميمصطفى طه عباس جاسم2004201511013135

الزراعة/جامعة كركوك514اعدادية الصدر للبنينعلميمحمد جودت عادل جهاد2005201511006081

الزراعة/جامعة كركوك503ثانوية عشتار للبناتعلميميديا ميخائيل لعازار حنا2006201512142010
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الزراعة/جامعة كركوك503ثانوية دار العلوم االهلية للبناتعلميزينب كمال مصطفى محمد2007201512160009

الزراعة/جامعة كركوك502ثانوية التقدم للبناتعلميته رزه سركوت عبدل علي2008201512138025

الزراعة/جامعة كركوك502اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميسكاال ادريس مصطفى محمد2009201512345076

الزراعة/جامعة كركوك500ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميكالى عثمان عزيز علي2010201512332041

الزراعة/جامعة كركوك500اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميابراهيم حسام الدين عبد الخالق ذنون2011201511005001

الزراعة/جامعة كركوك499.7تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمحمد ناظم عزيز مصطفى2012201511390069

الزراعة/جامعة كركوك499ثانوية مار افرام للبنينعلميايدير داود شليمون اوراها2013201511039002

الزراعة/جامعة كركوك499ثانوية االزدهار للبناتعلميبينار عبد السالم سعيد محمد امين2014201512118036

الزراعة/جامعة كركوك497اعدادية الصدر للبنينعلميهاوري محمد عباس عبد الرحيم2015201511006114

الزراعة/جامعة كركوك497كردية- اعدادية الشورجة للبنين علميمروان نوزاد عاصي خواكرم2016201511305043

الزراعة/جامعة كركوك497الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتعلميتريفه احمد عبد هللا رشيد2017201512338008

الزراعة/جامعة كركوك497ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميبسمة لطيف عبد الرحمن خورشيد2018201512344014

الزراعة/جامعة كركوك496.8ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميعبد الكريم عبد الرحيم محمد نادر2019201511399025

الزراعة/جامعة كركوك496اعدادية منوليا للبناتعلميتابان فالح كمال عارف2020201512120012

الزراعة/جامعة كركوك496اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلمياري فائق حمه صديق سليمان2021201511312019

الزراعة/جامعة كركوك495اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمحمد نوزاد عثمان رمضان2022201511001164

الزراعة/جامعة كركوك495دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميمحمد يوسف عابدين محمد2023201511302134

الزراعة/جامعة كركوك495اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميافين سعيد عثمان سمايل2024201512340007

الزراعة/جامعة كركوك494.4تركماني- ثانوية بارش للبنات علميفاطمة عماد نجاة نظيف2025201512395097

الزراعة/جامعة كركوك494ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميايناس صالح فالح هندي2026201512144010

الزراعة/جامعة كركوك494دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميخنده مصطفى عمر قادر2027201512334065

الزراعة/جامعة كركوك493.6تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمحمد احمد نظمي زيدان2028201511390055

الزراعة/جامعة كركوك493ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميعائشة رائد بهجت كريم2029201512398030

الزراعة/جامعة كركوك492ثانوية النصر للبناتعلميدنيا خليل ابرهيم ضاحي2030201512137016

الزراعة/جامعة كركوك492دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علمياالء عبد القادر سيد كل سيد نجم2031201512334014

الزراعة/جامعة كركوك492كردية- ثانوية هوزان للبنات علميسوما اسماعيل عثمان علي2032201512333021

الزراعة/جامعة كركوك491اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلمياحمد اكرم علي احمد2033201511002007

الزراعة/جامعة كركوك491اعدادية المستقبل للبنينعلميمحمد حميد حسن اسماعيل2034201511011078

الزراعة/جامعة كركوك491ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميشه نكه صالح الدين كريم حسن2035201512344052

الزراعة/جامعة كركوك491النازحونعلميوليد عماد فرحان ياسين2036201511500331

الزراعة/جامعة كركوك490.1تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميزكي خطاب عمر علي2037201511390025

الزراعة/جامعة كركوك490.1تركماني- ثانوية بارش للبنات علميزينب سيف الدين احمد صديق2038201512395063

الزراعة/جامعة كركوك490اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميعمر علي عثمان عمر2039201511001127

الزراعة/جامعة كركوك490ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميسمية مؤيد عبيد حسن2040201512398027
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الزراعة/جامعة كركوك489.3تركماني- ثانوية بارش للبنات علمياحالم صالح بهاء الدين علي2041201512395002

الزراعة/جامعة كركوك489ثانوية الشروق للبناتعلميمها خالد جمال جياد2042201512149036

الزراعة/جامعة كركوك489اعدادية الحكمة للبنينعلميمحمد عباس تركي ذياب2043201511004070

الزراعة/جامعة كركوك489ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميبشار به ختيار علي محمود2044201512344015

الزراعة/جامعة كركوك489ثانوية النصر للنازحاتعلميسجى زياد عبد خلف2045201512168032

الزراعة/جامعة كركوك489ثانوية الشروق للبناتعلمينسرين جودت انور سليمان2046201512149038

الزراعة/جامعة كركوك488اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميعلي صادق سلمان حسين2047201511002078

الزراعة/جامعة كركوك488اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميسليفان برهان هدايت عزيز2048201512340069

الزراعة/جامعة كركوك488اعدادية قازي محمد للبنينعلميمحمد هشام حميد صديق2049201511012086

الزراعة/جامعة كركوك488اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميديانه فرهاد غفور قادر2050201512345052

الزراعة/جامعة كركوك488 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميئه زين سردار عثمان علي2051201512341005

الزراعة/جامعة كركوك487.2تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميامير حسن عسكر باقر2052201511390017

الزراعة/جامعة كركوك487اعدادية الفرات للبنينعلمياحمد قاسم محمد خلف2053201511007007

الزراعة/جامعة كركوك487اعدادية قازي محمد للبنينعلميمحمد جمال علي قادر2054201511012070

الزراعة/جامعة كركوك487اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميمروه ابراهيم فاتح احمد2055201512340104

الزراعة/جامعة كركوك487اعدادية الهدى للبناتعلمياسماء عبد السالم ابراهيم عبد هللا2056201512117005

الزراعة/جامعة كركوك487كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميشه نكه عبد هللا محمد رشيد2057201512331148

الزراعة/جامعة كركوك486ثانوية االوائل االهلية للبناتعلميانجي علي محمد صالح2058201512131002

الزراعة/جامعة كركوك486اعدادية الصدر للبنينعلميخالد وليد محمد شكر2059201511006032

الزراعة/جامعة كركوك486دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علمينور اراس احمد كمر2060201512334205

الزراعة/جامعة كركوك485دراسة عربية- اعدادية آزادي للبنين علميعمر عصام عيسى عسكر2061201511053033

الزراعة/جامعة كركوك485ثانوية مطلو للنازحاتعلميسرى عدي شعبان سعد هللا2062201512166086

الزراعة/جامعة كركوك485اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميسارا عبد الخالق احمد فتاح2063201512340060

الزراعة/جامعة كركوك484دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميميران قادر محمد عبدل2064201511303206

الزراعة/جامعة كركوك484اعدادية الواسطي للبناتعلميزكيه شهاب حمد عران2065201512102030

الزراعة/جامعة كركوك484ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميبناز حسن حسين حامد2066201512332013

الزراعة/جامعة كركوك484دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميكوالله محمد عبد هللا رشيد2067201512334182

الزراعة/جامعة كركوك484اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميكازيوة جبار محمود حامد2068201512345096

الزراعة/جامعة كركوك484ثانوية اليقظة للبناتعلميعبير سالم احمد حسون2069201512134078

الزراعة/جامعة كركوك484 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميدنيا نبيل سلطان محمد2070201512341041

الزراعة/جامعة كركوك484اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميدلخوش حسين خليل مولود2071201512340040

الزراعة/جامعة كركوك483.2تركماني- ثانوية بارش للبنات علميايبك نجاة عمر رفعت2072201512395024

الزراعة/جامعة كركوك483ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميصالح محمود احمد نجم2073201511062149

الزراعة/جامعة كركوك483دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميهه الله علي كريم محمد رشيد2074201512334217

152 من 61صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الزراعة/جامعة كركوك482ثانوية االزدهار للبناتعلميمائده فالح حسن جالل2075201512118107

الزراعة/جامعة كركوك482اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميابراهيم محمد عدنان غيدان2076201511001006

الزراعة/جامعة كركوك482اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميمحمد ساهر محمد طاهر جالل2077201511002116

الزراعة/جامعة كركوك482ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلمياسمه عدنان توفيق شريف2078201512332006

الزراعة/جامعة كركوك482ثانوية التقدم للبناتعلميسحر قادر علي عمر2079201512138054

الزراعة/جامعة كركوك482اعدادية الصدر للبنينعلميمحمد انور محمد احمد2080201511006080

الزراعة/جامعة كركوك482كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميناديه عمر بهرام كريم2081201512331192

الزراعة/جامعة كركوك482اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلمياسراء عادل غريب محمد2082201512345004

الزراعة/جامعة كركوك482اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلمياورهان يشار خضر اكبر2083201511048037

الزراعة/جامعة كركوك482اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمحمد المصطفى رمزي مصطفى كمال محمد امين2084201511048139

الزراعة/جامعة كركوك482اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميهيرو طاهر عزيز محمود2085201512340120

الزراعة/جامعة كركوك481اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميعلي فؤاد ستار قادر2086201511001109

الزراعة/جامعة كركوك481اعدادية كركوك المركزية للبنينعلمييوسف فريد صابر سليمان2087201511001214

الزراعة/جامعة كركوك481كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميخه نده شمس الدين عزيز رسول2088201512331070

الزراعة/جامعة كركوك481ثانوية التقدم للبناتعلميبسمه ملكو سمكو قادر2089201512138020

الزراعة/جامعة كركوك481اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميمحمد سامي علي احمد2090201511312097

الزراعة/جامعة كركوك481تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميعلي عبد المناف عمر محمد2091201511390039

الزراعة/جامعة كركوك481ثانوية الشهباء للبناتعلمياسماء باسم محمد جاسم2092201512106002

الزراعة/جامعة كركوك481دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميمحمد علي حسن علي2093201511304206

الزراعة/جامعة كركوك481ثانوية الوثبة للبنينعلميخطاب خليل خضر عبو2094201511013037

الزراعة/جامعة كركوك480دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علمينيان انور معروف محمد2095201512334207

الزراعة/جامعة كركوك480ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميميديا نوزاد كامل كريم2096201512344070

الزراعة/جامعة كركوك480دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميكاروان وريا شوقي حمه خان2097201511304172

الزراعة/جامعة كركوك480اعدادية الجهاد للبنينعلميعمر محمود محمد نزال2098201511003083

الزراعة/جامعة كركوك480كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميجيهان فاضل قنبر قاسم2099201512331066

الزراعة/جامعة كركوك480دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميشوخان عثمان محمد علي2100201512334160

الزراعة/جامعة كركوك480اعدادية الفرات للبنينعلميعصام رجب احمد فرحان2101201511007050

الزراعة/جامعة كركوك479ثانوية الوثبة للبنينعلميعامر صدام عباس حسين2102201511013061

الزراعة/جامعة كركوك479ثانوية الشروق للبناتعلميسيلدا عدنان بايز خورشيد2103201512149024

الزراعة/جامعة كركوك479ثانوية كركوك للمتميزاتعلمينبأ جبار ستار مردان2104201512116133

الزراعة/جامعة كركوك479 نيسان للبنات9ثانوية علميشهد فائز عبد القادر فرج2105201512101015

الزراعة/جامعة كركوك479تركماني-ثانوية بارش للبنينعلمياحمد وسام سامي احمد2106201511390011

الزراعة/جامعة كركوك479 نيسان للبنات9ثانوية علميزينب عرفان خورشيد رشيد2107201512101012

الزراعة/جامعة كركوك479ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميعبد هللا جاسم احمد عطيه2108201511062228
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الزراعة/جامعة كركوك478.1تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميعمر وحيد الدين عز الدين حسين مدد2109201511390046

الزراعة/جامعة كركوك478ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةعلميبه يمان محمود كريم خورشيد2110201512342009

الزراعة/جامعة كركوك478دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميزيره ك مجيد حمه قوربانى قادر2111201511304123

الزراعة/جامعة كركوك478ثانوية الفرات للنازحينعلمينصيف الطيف أحمد سلطان2112201511070032

الزراعة/جامعة كركوك478ثانوية سروة للبناتعلميمروه فخر الدين محمد امين خدا كرم2113201512152011

الزراعة/جامعة كركوك478ثانوية الحريري للبناتعلميمروه جنكيز حسن مصطفى2114201512114085

الزراعة/جامعة كركوك478 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميبناز مردان عثمان علي2115201512341020

الزراعة/جامعة كركوك477كردية-اعدادية سه رزي المختلطة علميفينك عبد القادر احمد قادر2116201512365032

الزراعة/جامعة كركوك477تركماني- ثانوية بارش للبنات علمينوافل اكرم سليمان عمر2117201512395120

الزراعة/جامعة كركوك477اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميهلو عبد الخالق محمد صالح عزيز2118201511312129

الزراعة/جامعة كركوك477اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميمحمد عماد محمد ابراهيم2119201511002125

الزراعة/جامعة كركوك477ثانوية االسكندرونة المختلطةعلميمحمد علي حسين حمد2120201511200003

الزراعة/جامعة كركوك477اعدادية داقوق للبنينعلميعمر شهاب أحمد حميد2121201511017044

الزراعة/جامعة كركوك477دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميمحمد طه محمد خليل2122201511303186

الزراعة/جامعة كركوك477اعدادية الصدر للبنينعلمياحمد سمير وحيد عبد هللا2123201511006009

الزراعة/جامعة كركوك476كردية-اعدادية سه رزي المختلطة علميساره عماد خليل علي2124201512365021

الزراعة/جامعة كركوك476ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميسارا علي خلف ابراهيم2125201512119037

الزراعة/جامعة كركوك476دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميروند لقمان رحيم حمه2126201511304116

الزراعة/جامعة كركوك476دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علمييحيى فخر الدين نجم الدين محمد2127201511303240

الزراعة/جامعة كركوك475.4تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمحمد ابراهيم محمد امين2128201511390054

الزراعة/جامعة كركوك475.4تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميعبد هللا ياوز عمر عادل عبد هللا2129201511390035

الزراعة/جامعة كركوك475.1تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمصطفى فاضل نوري خورشيد2130201511390084

الزراعة/جامعة كركوك475اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميساره دلشاد برزو حسين2131201512345069

الزراعة/جامعة كركوك475دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينعلميعمار كريم بديوي عبد2132201511045052

الزراعة/جامعة كركوك475دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميهيوا محمد جميل مصطفى محمد2133201511303232

الزراعة/جامعة كركوك474اعدادية ابن خلدون للبنينعلميمحمد معمر محمد فدعوس2134201511009086

الزراعة/جامعة كركوك474ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينعلمياسامه روكان مهدي صالح2135201511016007

الزراعة/جامعة كركوك474اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلمييحيى قادر كريم حمه2136201511005151

الزراعة/جامعة كركوك474ثانوية الوثبة للبنينعلميماجد عماد حبيب مجيد2137201511013098

الزراعة/جامعة كركوك474ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةعلميهند احمد محجوب سلوم2138201512230015

الزراعة/جامعة كركوك473.2تركماني- ثانوية بارش للبنات علميدرياه عمر فاضل سعيد2139201512395046

الزراعة/جامعة كركوك473ثانوية مطلو للنازحاتعلميمها مناف محمود محمد2140201512166067

الزراعة/جامعة كركوك473ثانوية ام البنين للنازحاتعلميعبير عدنان عبد السالم حماد2141201512167032

الزراعة/جامعة كركوك473ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميكوالله جليل عبد الكريم علي2142201512332044
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الزراعة/جامعة كركوك473دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميدانر انور عمر احمد2143201511304093

الزراعة/جامعة كركوك473اعدادية قازي محمد للبنينعلميسوران موفق علي ابراهيم2144201511012042

الزراعة/جامعة كركوك473ثانوية اتا بكلر للبنينعلميمشعل دهام خوشان دهمان2145201511008059

الزراعة/جامعة كركوك473دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميده رون نور الدين حسين رستم2146201511303079

الزراعة/جامعة كركوك473دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميئاكو فؤاد محمد علي2147201511304003

الزراعة/جامعة كركوك472كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميزينب سليم محمد امين سعيد2148201512331115

الزراعة/جامعة كركوك472اعدادية ابن خلدون للبنينعلميمؤمن طالل سلطان جرجيس2149201511009073

الزراعة/جامعة كركوك472دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميجاودير شوان عبد هللا صالح2150201511304076

الزراعة/جامعة كركوك471اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميبيار عبد الكريم رحيم صالح2151201511312035

الزراعة/جامعة كركوك471ثانوية البيداء للبناتعلميبشرى احمد حمد عبد هللا2152201512139017

الزراعة/جامعة كركوك471كردية- اعدادية الشورجة للبنين علميمحمد مهدي خضر خورشيد2153201511305040

الزراعة/جامعة كركوك471اعدادية الخنساء للبناتعلميآيه حسين حسن محمد2154201512141002

الزراعة/جامعة كركوك471ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلمينيشتمان نوزاد عبد الكريم محمد2155201512332050

الزراعة/جامعة كركوك471ثانوية باغداكول للنازحاتعلميشهد علي مال هللا ابراهيم2156201512162019

الزراعة/جامعة كركوك471ثانوية قبة الصخرة المسائية للبنينعلميقاسم عبد الخالق مجيد بكر2157201511256025

الزراعة/جامعة كركوك471ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميمحمد حميد حمود عفتان2158201511062112

الزراعة/جامعة كركوك471ثانوية كركوك للمتميزاتعلميسايه فريدون حميد عمر2159201512116079

الزراعة/جامعة كركوك471ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلمياسراء اياد عون الرفيق يونس2160201512119001

الزراعة/جامعة كركوك470كردية- ثانوية هوزان للبنات علمياسماء عادل مصطفى جالل2161201512333004

الزراعة/جامعة كركوك470اعدادية الجهاد للبنينعلميقيس ياسين حسون محيميد2162201511003089

الزراعة/جامعة كركوك470دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميعماد عمر مصطفى محمد2163201511303150

الزراعة/جامعة كركوك470ثانوية القلعة للبناتعلميأوصاف قيس احمد حنشول2164201512104002

الزراعة/جامعة كركوك469ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةعلمياالء ادريس ظاهر توفيق2165201512342004

الزراعة/جامعة كركوك469اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميشادان ناجح احمد حسن2166201512345084

الزراعة/جامعة كركوك469اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميسنور عبد الصمد محمد شريف2167201512340073

الزراعة/جامعة كركوك469اعدادية الجهاد للبنينعلميقاسم نور الدين ساقي قنبر2168201511003088

الزراعة/جامعة كركوك469ثانوية حطين للبناتعلمياسراء سبتي جمعه سعيد2169201512133001

الزراعة/جامعة كركوك469دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميشاالو شريف محمد امين رشيد2170201511303125

الزراعة/جامعة كركوك469ثانوية كركوك للمتميزاتعلميدييه هه لمت توفيق محمد2171201512116053

الزراعة/جامعة كركوك469ثانوية العرفان للبنينعلميحسين علي فخر الدين محمود2172201511057005

الزراعة/جامعة كركوك468ثانوية النصر للبناتعلميزهراء احمد اكبر مهدي2173201512137022

الزراعة/جامعة كركوك468ثانوية حطين للبناتعلميمريم فرحان مايخان فروخ2174201512133051

الزراعة/جامعة كركوك468ثانوية حطين للبناتعلميماريا فرمان عثمان محمود2175201512133048

الزراعة/جامعة كركوك468كردية- ثانوية هوزان للبنات علميمزده غازي علي حسن2176201512333041
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الزراعة/جامعة كركوك467.6تركماني- ثانوية بارش للبنات علميمينا عمر محمد عباس2177201512395116

الزراعة/جامعة كركوك467ثانوية الجمهورية للبناتعلميدنيا نظام الدين حسام الدين عيسى2178201512132016

الزراعة/جامعة كركوك467دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميكوزين نوزاد احمد خوا كرم2179201512334181

الزراعة/جامعة كركوك467ثانوية التقدم للنازحاتعلمياالء اديب محمد نادر2180201512170050

الزراعة/جامعة كركوك467ثانوية الحريري للبناتعلميأشراق وليد جاسم حمود2181201512114003

الزراعة/جامعة كركوك467ثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينعلميسعد صدام عبد هللا علي2182201511067032

الزراعة/جامعة كركوك467ثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينعلميصفاء علي احمد عباس2183201511067040

الزراعة/جامعة كركوك467 نيسان للبنات9ثانوية علميدنيا خليل ابراهيم محمد2184201512101007

الزراعة/جامعة كركوك467ثانوية االزدهار للبناتعلميفاطمة نجدت محمد طيب محمد صابر2185201512118100

الزراعة/جامعة كركوك467اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميالنه ابو بكر باشا جوامير2186201512345104

الزراعة/جامعة كركوك467دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميمحمد عمر علي محمد2187201511304207

الزراعة/جامعة كركوك466ثانوية ام البنين للبناتعلميمينا حاتم محمد هادي2188201512154017

الزراعة/جامعة كركوك466اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميهازه صباح كاكه رش احمد2189201512340114

الزراعة/جامعة كركوك466اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميمرتضى عبد الحسين عبد الرحمن ابراهيم2190201511005130

الزراعة/جامعة كركوك466ثانوية اتا بكلر للبنينعلمياحمد عبد هللا فاضل علي2191201511008010

الزراعة/جامعة كركوك465اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميَكوالن محمود صدر الدين محمد2192201512345100

الزراعة/جامعة كركوك465اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميهيرو تحسين حمه غريب كريم2193201512345123

الزراعة/جامعة كركوك465دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلمينياز عبد اللطيف بكر قادر2194201511302144

الزراعة/جامعة كركوك465اعدادية الهدى للبناتعلميدمت معتصم محسن حسن2195201512117019

الزراعة/جامعة كركوك465ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةعلميأميد طاهر محمد فرج2196201511309001

الزراعة/جامعة كركوك464ثانوية النصر للبناتعلميزينب ستار طيفور مصطفى2197201512137025

الزراعة/جامعة كركوك464اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميايمان حميد نجم صالح2198201512340013

الزراعة/جامعة كركوك464كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميسازان عادل محمد رسول2199201512331124

الزراعة/جامعة كركوك464ثانوية االوائل االهلية للبناتعلميفنر عز الدين سعيد لطف هللا2200201512131019

الزراعة/جامعة كركوك464كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات علميخنده عمر محمد عباس2201201512330016

الزراعة/جامعة كركوك464اعدادية قازي محمد للبنينعلميئاالن سردار عبد الكريم محمد2202201511012002

الزراعة/جامعة كركوك464اعدادية داقوق للبنينعلميمصطفى رائد عبد هللا صالح2203201511017066

الزراعة/جامعة كركوك464اعدادية الجهاد للبنينعلميعلي عباس قمبر فتاح2204201511003076

الزراعة/جامعة كركوك464دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميهونه ر محمد عبد هللا خورشيد2205201511303228

الزراعة/جامعة كركوك463.6تركماني- ثانوية بارش للبنات علميجيالن مؤيد فائق رفيق2206201512395033

الزراعة/جامعة كركوك463.1تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميحسن صبحي حسين صالح2207201511390022

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك556دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميمحمد ستار جبار حسن2208201511302113

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك539ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلمييحيى اياد شاكر طه2209201511062144

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك532اعدادية فلسطين للبناتعلميجراخان به هزاد محمد علي عبيد2210201512140026
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االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك529ثانوية اتا بكلر للنازحينعلميعلي عبد هللا حسين علي2211201511064015

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك526 نيسان للبنات9ثانوية علميهاجر نهاد بختيار عبد الهادي2212201512101023

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك526اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميصابرين صباح عبد الواحد هدايت2213201512340091

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك525اعدادية الفرات للبنينعلميحسين محي  الدين صالح أبالحات2214201511007022

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك525ثانوية البيداء للبناتعلميهوزان رحمان صدر الدين محي الدين2215201512139091

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك525اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميأركان يابه محمد امين ميكائيل2216201511312004

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك524ثانوية حطين للبناتعلميفاتن دحام محمود محمد2217201512133042

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك524تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمحمد مؤيد محمد احمد2218201511390067

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك524كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميشه هه نك كامل مولود محي الدين2219201512331149

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك523.2تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمراد عمر يوسف عبد العزيز2220201511390079

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك523كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علمياآلء نور الدين حسن علي2221201512331022

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك523ثانوية البيداء للبناتعلمينور طه ياسين ابراهيم2222201512139086

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك523اعدادية تازة للبنينعلميعلي حسين عادل ولي2223201511018040

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك521اعدادية داقوق للبنينعلميمنتظر هاني تقي علي2224201511017069

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك521 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميعائشة اسماعيل جبار عبد الرحمن2225201512341080

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك520كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميسارا سليم كريم مصطفى2226201512331121

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك520ثانوية المستقبل للنازحينعلميراني عماد كريم علوان2227201511061043

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك520ثانوية الوثبة للبنينعلميمصطفى جمعه علي وحيد2228201511013134

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك519ثانوية عشتار للبناتعلمينوهرا عادل كريم صليوا2229201512142013

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك519دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميمحمد لقمان عاصي علي2230201511304217

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك519ثانوية الوثبة للبنينعلميمزاحم احمد حسين عيدان2231201511013132

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك519ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميايمان اياد محمود شالل2232201512144008

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك519اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلمياحمد محمود عبد الرضا عبد الواحد2233201511005022

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك519ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةعلمياقداس حسن علوان حمزه2234201512230011

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك518اعدادية قونجه كول للبناتعلميكولسر علي احمد مجيد2235201512148028

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك517 اذار للبنات11اعدادية علميشادان عبد الرحمن كامل حميد2236201512136033

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك514.2تركماني-ثانوية بارش للبنينعلمييوسف اميد بكر صديق2237201511390097

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك514ثانوية النزاهة للبناتعلميزينب كمال مصطفى علي2238201512130017

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك514عربية-اعدادية هه ورامان للبناتعلميايات عبد الهادي عبد الكريم امين2239201512135013

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك514 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميئافان عبد الخالق فتح هللا كريم2240201512341002

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك513ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميزينه عبد السميع مجيد عبد هللا2241201512119036

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك513اعدادية الخنساء للبناتعلمياسماء احمد عواد محمد2242201512141004

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك513دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميبهار يوسف محمد علي2243201512334033

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك513ثانوية الشهباء للبناتعلميشيماء كمال نوري احمد2244201512106042
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االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك512ثانوية التقدم للبناتعلميمريم حسن عثمان عمر2245201512138074

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك512ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةعلميبيان مجيد عباس هياس2246201512339003

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك512ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميكه شاو مطلب عبيد علي2247201512332043

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك512تركماني- ثانوية بارش للبنات علميسؤده عبد الواحد قادر زينل2248201512395074

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك512ثانوية االرتقاء للنازحينعلميمحمد سلطان محمد خلف2249201511069113

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك511.8تركماني-ثانوية بارش للبنينعلمياحمد غالب غريب حسين2250201511390010

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك511كردية- اعدادية الشورجة للبنين علمياحمد عثمان محمد رشيد طه2251201511305007

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك511ثانوية المعتصم المختلطةعلميسليمان ايوب عيسى حنطو2252201511207004

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك511ثانوية العرفان للبنينعلميمحمد صالح الدين محمود محمد2253201511057026

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك511ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةعلميمحمد جالل خضر عبد هللا2254201511314026

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك511ثانوية النصر للبناتعلميغادة اسماعيل محمود عللو2255201512137041

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك510.1تركماني- ثانوية بارش للبنات علميعائشة عادل صديق سعيد2256201512395092

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك510ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميايمان عدنان عبد الرحمن حسين2257201512332011

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك509دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميصابر مصطفى عطار صابر2258201511304148

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك509اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميجنار بالل فاضل سليمان2259201512345032

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك509كردية-اعدادية سه رزي المختلطة علميرقية محمود محمد امين محمد2260201512365016

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك509اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميمحمد نوزاد عمر احمد2261201511312108

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك508اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميمصعب علي سلطان سليم2262201511002160

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك508ثانوية البيداء للبناتعلميالرا جاسم محمد غدير2263201512139070

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك508الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتعلميساره عبد الصمد مبارك جبار2264201512338014

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك508دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميشيفان نجاة رفيق محمد2265201511302083

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك507ثانوية الذهب األسود اإلهلية للبنينعلميمحمد عماد معروف مصطفى2266201511031014

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك507اعدادية الحكمة للبنينعلميمحمد محمود عبد هللا حمد2267201511004077

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك506دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين علميبه شدار فارس اسعد مصطفى2268201511301010

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك506كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميمزده عدنان محمد عبد هللا2269201512331190

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك505دراسة عربية- اعدادية آزادي للبنين علميشاالو نجم الدين عبد هللا روستم2270201511053026

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك505ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميزينب عبد السميع مجيد عبد هللا2271201512119033

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك505 نيسان للبنات9ثانوية علميبشرى حاتم مسعود عبد هللا2272201512101006

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك505اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمحمد رؤوف صالح محمد2273201511048149

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك504ثانوية الشهباء للبناتعلمينورا عباس داود حاتم2274201512106059

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك504ثانوية باغداكول للنازحاتعلميهند عادل احمد جميل2275201512162045

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك504دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميداور ابو بكر لطيف حسين2276201511304095

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك504ثانوية كركوك للمتميزاتعلميمروه فائق عبد الرحمن خورشيد2277201512116120

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك503دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميزياد غازي فتاح عزيز2278201511303107
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االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك503دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميئاالن يوسف عثمان زوراب2279201511302003

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك503ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةعلميجيابان خضر رضا فتاح2280201512349009

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك562ثانوية المستقبل للنازحينادبيانس خميس هليل رشو2281201521061210

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك561ثانوية التقدم للنازحاتادبيديانا جودت جوير جاسم2282201522170072

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك554ثانوية غرناطة للبناتادبيميساء حسين عجاج حسون2283201522100014

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك552ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيهارون كاوة محمد طاهر2284201521311082

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك541ثانوية ام البنين للنازحاتادبيحنين وسام مصلح نجم2285201522167011

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك540ثانوية فلسطين للنازحاتادبيبسمة ظاهر فهد مربط2286201522164015

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك539.1تركماني- ثانوية بارش للبنات ادبياسن جنكيز حمدي قنبر2287201522395003

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك536ثانوية االرتقاء للنازحينادبيمنتصر فالح عيدان جادر2288201521069091

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك530ثانوية الشهيد الصدر للنازحينادبيازور ياسين عايد صالح2289201521068014

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك527ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيياسر سراج الدين محمد عيد2290201521062141

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك526ثانوية التقدم للنازحاتادبياستبرق جمهور فليح حسن2291201522170001

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك520ثانوية سوالف للبناتادبيشرمين نجم الدين رشيد مولود2292201522128015

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك520اعدادية الهدى للبناتادبيزينب قيس كامل علي2293201522117015

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك517ثانوية باغداكول للنازحاتادبيرسل صدام عبد الكريم حمد2294201522162011

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك516ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيمحمد عطا هللا اسماعيل عصمان2295201521062126

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك515ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيعكلة فؤاد عكلة شهاب2296201521062107

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك514ثانوية الدعاء للنازحاتادبيالق اركان فاضل حمد2297201522171006

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك513اعدادية الجهاد للبنينادبيريباز نور الدين علي حسين2298201521003022

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك512اعدادية الخنساء للبناتادبينورسان خليل عبد الرحمن حويز2299201522141051

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك508النازحونادبيفهد احمد فدعير حمد2300201521500226

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك506ثانوية الحريري للبناتادبيعبير حسين ياسين حسين2301201522114032

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك505اعدادية الحكمة للبنينادبيأحمد حسين هادي صادق2302201521004002

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك504ثانوية الدعاء للنازحاتادبيخديجة خالد عفتان فياض2303201522171008

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك504النازحونادبياحمد مراد رحيم مجيد2304201521500032

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك503ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيجيهان امين احمد امين2305201522382006

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك503ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيئه وين ابراهيم محمد امين عزيز2306201522332004

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك503اعدادية منوليا للبناتادبيانجيال غائب عبدين اسود2307201522120006

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك502ثانوية هاجر للبناتادبيبلسم غازي مطر احمد2308201522150004

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك502اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبييوسف عمر حسن علي2309201521313098

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك502ثانوية فلسطين للنازحاتادبيعذراء ظاهر فهد مربط2310201522164046

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك502ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيسالم دارا طيب ستار2311201521311036

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك501ثانوية الشهيد الصدر للنازحينادبيعلي مال هللا فرج لفته2312201521068054
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االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك501دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين ادبيمؤيد مهدي عبد الرحمن كريم2313201521301013

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك500ثانوية الجمهورية للبناتادبيجنار عبد هللا صمد محمد امين2314201522132008

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك500كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيسيران شهاب عبد السالم جبار2315201522331029

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك499اعدادية الصدر للبنينادبيهيثم حميد حميد شحاذة2316201521006087

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك498ثانوية حطين للبناتادبيسلمى عصام الدين فاتح محمد2317201522133017

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك498اعدادية يايجي للبنينادبيخير هللا فخر الدين فتاح حمزة2318201521203006

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك498اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيالفان شفيق محمد صالح2319201522340049

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك498النازحونادبيصهيب ثائر حمد عبيد2320201521500128

االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك498ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيكالى قادر حسين واحد2321201522346021

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك636ثانوية فلسطين للنازحاتعلميايمان عبد هللا علي يونس2322201512164066

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك635ثانوية مخيم يحياوة للنازحين المختلطةعلمياسراء جاسم ذنون عباس2323201512229001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك613ثانوية فلسطين للنازحاتعلميهبه خالد محمد ابراهيم2324201512164056

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك607ثانوية هاجر للبناتعلميحسنة محمد عيد محمد صالح2325201512150005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك603ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةعلميروخوش احمد عثمان محمود2326201512342024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك601اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميبالل خالد حماده ويس2327201511002033

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك596ثانوية النصر للبناتعلميغفران محمد حسين محمد2328201512137043

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك587ثانوية ام البنين للنازحاتعلميمريم شجاع عصام عباس2329201512167040

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك582ثانوية الحريري للبناتعلميسهى طيفور عزيز محمد2330201512114064

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك576ثانوية القلعة للبناتعلميفاطمه محمود طارق بكر2331201512104022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك573ثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينعلمييوسف صالح خالد حسن2332201511067090

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك572دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميوسام تحسين علي رضا2333201511302158

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك572ثانوية التقدم للبناتعلميخديجه قحطان موسى مرزه2334201512138030

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك571ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةعلميهردي مهدي كريم خضر2335201511314032

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك569اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميزين العابدين أميد قاسم علي2336201511005058

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك568دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميخنده صالح امين جبار2337201512334063

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك568اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميعبد هللا محمد سليمان محمد امين2338201511048096

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك566.4تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميعلي لطف هللا مصطفى عبد هللا2339201511390040

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك561كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علمياشنا عدنان شكور أحمد2340201512331019

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك561دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميمحمد سيروان حسن حسين2341201511303184

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك561ثانوية الحريري للبناتعلميموج محمود خضير سليمان2342201512114092

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك561اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميعلي وحد الدين قاسم جاسم2343201511001115

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك561ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةعلمينرجس مشعان عبد حمد2344201512230012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك561ثانوية االزدهار للبناتعلميزينب اميد رفيق توفيق2345201512118059

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك560ثانوية التقدم للبناتعلميآيه حسين صالح زيدان2346201512138002
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك560دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميعماد فرمان جوهر سيد2347201511303151

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك560اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميسالر ماهر عبد اللطيف صابر2348201512340068

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك560كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميروزكار خضر احمد عصاف2349201512331104

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك560اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميمحمد صباح كريم عبد الرحيم2350201511312098

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك560ثانوية الحريري للبناتعلميزينب سعود سامي عبد الجبار2351201512114048

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك560دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميسيوان احمد جالل اسماعيل2352201511303121

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك559ثانوية التقدم للبناتعلميشيماء اسعد فتاح اسعد2353201512138064

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك559 نيسان للبنات9ثانوية علميفاتن سمين فاضل محمد2354201512101018

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك559اعدادية فلسطين للبناتعلميعائشه نجاه محمد سعيد احمد2355201512140061

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك559ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتعلميساره قيس نجم سرهيد2356201512121024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك558ثانوية كركوك للمتميزاتعلميوئام علي عبد المحسن محسن2357201512116155

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك558ثانوية النصر للنازحاتعلميداليا مؤيد شاكر محمد2358201512168018

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك558ثانوية البيداء للبناتعلميأشجان فؤاد ناظم عبد هللا2359201512139001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك558ثانوية الصفوة للبناتعلميفاطمه نجيب عبد هللا علي2360201512125034

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك557دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميآسو يعقوب محمود حمه صالح2361201511303010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك557دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين علميمحمد صالح خليل قادر2362201511301032

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك557ثانوية اتا بكلر للبنينعلميعلي فاضل محمد علي2363201511008034

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك556ثانوية كركوك للمتميزاتعلميمريم عبد المطلب ناصح مردان2364201512116121

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك556دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميدياري صبور ولي لطيف2365201511304102

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك556ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةعلميديمن ناظم حمه ره ش فتح هللا2366201512346008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك555دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميبرهم محمد احمد محمد2367201511303046

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك555دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميسكاال فريدون احمد محمد صالح2368201512334130

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك555 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميسايه صالح الدين نجم الدين مجيد2369201512341062

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك555دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علمياحمد سيروان محمد ولي2370201511303019

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك554.3تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميوسام زهير خالد هادي2371201511390091

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك554 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميايمان نجاة مجيد محمد2372201512341018

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك554اعدادية الواسطي للبناتعلمياسراء عبد هللا محمد سليمان2373201512102005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك553.4تركماني- ثانوية بارش للبنات علميهدى سعد الدين فخر الدين نور الدين2374201512395129

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك553دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميتازان بهروز طاهر احمد2375201512334050

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك553اعدادية الحكمة للبنينعلميماهر سعود اسماعيل جمعة2376201511004060

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك552كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات علميالهام فرهاد نوري وهاب2377201512330003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك552ثانوية التقدم للبناتعلميسحر ابراهيم طاهر اسماعيل2378201512138053

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك552ثانوية الجمهورية للبناتعلميساره سرحان محمد سرحان2379201512132033

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك552ثانوية البيداء للبناتعلميشهله مهدي محمود خضر2380201512139056
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك551ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةعلميايمان عثمان محمود عبد هللا2381201512339001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك551ثانوية االزدهار للبناتعلميولدان سليم رفيق توفيق2382201512118130

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك551ثانوية الشروق للبناتعلميهدى فاضل بخش علي2383201512149046

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك551دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميكاروخ عبد الصمد كريم عبد الرحمن2384201511304173

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك550دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميداروان احمد محمد رشاد2385201511304088

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك550ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةعلميبه يام فؤاد كاكه رش كريم2386201512348004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك550كردية- اعدادية والت للبنين علميريبه ند صالح الدين محمد شريف محمد2387201511361007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك550دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميشيرين طارق بكر رحمن2388201512334161

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك550عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعلميهانا نعمت عثمان سعيد2389201511259108

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك550ثانوية الشهباء للبناتعلمينور جليل حيدر عزيز2390201512106057

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك550اعدادية الخنساء للبناتعلمييسرى محي عبد الرحمن حمد2391201512141060

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك550اعدادية الخنساء للبناتعلميساره احمد عبد محمد2392201512141024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك550اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميحيدر عزيز عبد الكريم ولي2393201511048061

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك549.5تركماني- ثانوية بارش للبنات علميماريا علي احمد محمد2394201512395104

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك549تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمؤيد صباح نامق مصطفى2395201511390052

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك549دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميبناز ايوب محمد حسن2396201512334031

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك549دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميمحمد شهاب محمد عثمان2397201511302114

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك549دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميشيماء عدنان احمد عزيز2398201512334167

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك549اعدادية نيركز للبناتعلميشادان عزيز عبد هللا عزيز2399201512103025

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك549دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميهيرو جليل عبد هللا احمد2400201512334220

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك548ثانوية مطلو للنازحاتعلميحنان عبد االمير يونس علي2401201512166025

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك548ثانوية االزدهار للبناتعلميزينب عرفان احمد محمد2402201512118064

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك548تركماني- ثانوية بارش للبنات علميهيرو نور الدين فتاح معروف2403201512395132

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك547كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميسيوه عادل ولي شريف2404201512331141

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك547دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميمحمد ادريس غفور احمد2405201511303175

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك547 اذار للبنات11اعدادية علميمروه برهان صابر صالح2406201512136043

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك547ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميشادان كمال فائق رحيم2407201512344050

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك546ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةعلميبناز جبار طاهر حسين2408201512346002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك546تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميعبد هللا صالح احمد عبد هللا2409201511390033

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك546ثانوية التقدم للبناتعلميايالف انور محمد عالو2410201512138015

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك546اعدادية ابن خلدون للبنينعلميمحمد صباح محسن حبيب2411201511009082

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك546اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميبيالن كاويز درويش قادر2412201512345026

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك545اعدادية الجهاد للبنينعلميمنذر خليل ابراهيم عواد2413201511003121

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك545تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميعبد هللا محمد حسين عمر2414201511390034
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك545ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةعلميالنه ناظم احمد محمد2415201512339009

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك544ثانوية الشهباء للبناتعلميغفران قاسم خلف علي2416201512106045

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك544ثانوية الحريري للبناتعلمياالء حسين رشيد حسين2417201512114011

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك543دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميتابان احمد صابر محمد2418201512334047

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك543ثانوية سروة للبناتعلميمرسى رستم ولي وهاب2419201512152010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك543كردية- ثانوية هوزان للبنات علميهه ريز قاسم عارف امين2420201512333048

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك543كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات علميساره مصطفى سفر شريف2421201512330021

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك542اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلمياحمد نشوان نوري رحيم2422201511048024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك542ثانوية الشهباء للبناتعلميشهد ظافر عبد الحسين عبد هللا2423201512106040

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك542اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميأريان قيصر هادي صادق2424201512345002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك541 نيسان للبنات9ثانوية علميهازه غالب حميد عمر2425201512101024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك541ثانوية النصر للبناتعلميسماح مطشر فليح طعمة2426201512137034

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك541ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميغدير حسن عبد الرزاق حسن2427201512398031

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك541ثانوية باغداكول للنازحاتعلمياحالم محمد عكله خلف2428201512162003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك541ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةعلميجرو احمد حميد حمه رشيد2429201512348006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك541دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميديالن دلشاد احمد حيدر2430201511303085

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك540دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينعلميدانيال علي محمد علي2431201511045028

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك540ثانوية االزدهار للبناتعلميزينب شوان غالب عمر2432201512118062

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك540دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميئاريان شكر خضر محمد2433201511302002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك540ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةعلميشنكه فرمان هيدايت محمد2434201512347011

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك539اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميهيرو عبد هللا حمادي خورشيد2435201512340121

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك539تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميشهاب حيدر علي حسن2436201511390028

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك539 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميجنار افندي كريم شاسوار2437201512341030

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك539ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةعلميعبد المجيد احمد عبد المجيد عمر2438201511309021

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك539ثانوية النصر للنازحاتعلمياسراء يوسف عبد هللا فرحان2439201512168003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك539اعدادية قونجه كول للبناتعلميفاطمه اسعد احمد محمد2440201512148018

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك539اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميمعن جواد زراو جواد2441201511002161

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك539ثانوية كركوك للمتميزاتعلميبنان نصر هللا فيض هللا محمد2442201512116028

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك539دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميميران خورشيد رشيد عزيز2443201511303205

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك538ثانوية المستقبل للنازحينعلمياسد هللا سليم ابراهيم علي2444201511061022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك538دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميئاويزان نيز محمد امين فرج2445201512334004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك538دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميدانا لقمان محمد حسين2446201511304092

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك538دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علمينالي جمعة محمد جوهر2447201511303207

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك538ثانوية اليقظة للبناتعلميجميله حمدي حسين عثمان2448201512134034
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك538ثانوية اليقظة للبناتعلمياسراء عرفان عبد القادر احمد2449201512134010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك538عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعلمياسماعيل عزيز اسماعيل قادر2450201511259014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك538اعدادية الجهاد للبنينعلميمثنى ميزر عواد سبع2451201511003093

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك538اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميبناز هاشم رشيد درويش جعفر2452201512345019

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك538اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلمينيشتمان رشيد مصطفى محمد2453201512340113

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك537ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةعلميبيالن محمد عمر سمين2454201512347004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك537اعدادية فلسطين للبناتعلميايمان عبد هللا خورشيد محمود2455201512140016

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك537اعدادية الفرات للبنينعلميعادل وعد هللا جاسم حميد2456201511007033

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك537اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمحمد باسم محمد رزاق2457201511048142

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك536اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميهيرو علي عبد هللا محمد امين2458201512345124

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك536ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميحاتم فاضل هادي دنان2459201511062160

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك536ثانوية طوب زاوة المختلطةعلميحنين احسان امين يونس2460201512215002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك536كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميسوزان حسن محمد عزيز2461201512331134

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك535اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميبناز مصطفى حميد احمد2462201512340019

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك535كردية- ثانوية هوزان للبنات علميروبار سردار محمد صالح عمر2463201512333014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك535اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتعلميهيفاء محمد خورشيد محمد2464201512124060

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك535ثانوية الدعاء للنازحاتعلميرسل علي داود حميد2465201512171044

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك535اعدادية منوليا للبناتعلميزينه احمد محمد كريم2466201512120024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك535اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميمروان فرات محمد صالح اسماعيل2467201511002144

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك534دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميئه لوه ند كاوه محمد عبد هللا2468201511304006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك534اعدادية يايجي للبنينعلميحسن احمد اكرم طه2469201511203008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك534عربية-اعدادية هه ورامان للبناتعلميإباء محمد علي عبد الغفور زين العابدين2470201512135002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك534ثانوية البيداء للبناتعلميشهد خالد عبد علي2471201512139055

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك533اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميانمار خليل مرهون سالم2472201511048032

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك533دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميالفه ارام عمر علي2473201512334184

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك533دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميكوردستان خورشيد رشيد محمد2474201512334180

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك533كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميرابعه صباح عبيد اسعد2475201512331097

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك533عربية-اعدادية هه ورامان للبناتعلميزينب ابراهيم جاسم محمد2476201512135024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك532.7تركماني- ثانوية بارش للبنات علمياسماء محمود نور الدين سليمان2477201512395015

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك532ثانوية حطين للبناتعلميريناز جمعه محمد فرحان2478201512133022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك532 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميبيخال ئاراز هادي داود2479201512341022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك532ثانوية ام البنين للبناتعلميوفاء ايدن عبد اللطيف محمد2480201512154022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك532كردية- ثانوية هوزان للبنات علميشيماء نوزاد جالل محمد2481201512333031

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك532اعدادية الجهاد للبنينعلميمدين ناظم وكاع محمد2482201511003112
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك531ثانوية ام البنين للبناتعلميدينا اسماعيل انور محمد2483201512154004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك531اعدادية داقوق للبنينعلميعماد جاسم محمد أحمد2484201511017040

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك531اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتعلميآمال غالب نجم الدين فرج2485201512124003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك531كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميمريم مقداد فاضل عثمان2486201512331188

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك530.8ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميمحمد سيروان شكر عباس2487201511399043

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك530.4تركماني- ثانوية بارش للبنات علمينور محمد عاصي عمر2488201512395124

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك530ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةعلميباكو كاظم عبيد كاكل2489201511309006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك530دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميهيوا احمد محمد امين ميرزا2490201511303230

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك530ثانوية اسماء بنت ابي بكر للنازحاتعلميضحى محمد الحج عبد هللا2491201512163024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك530كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميآفين عبد هللا سعيد غفور2492201512331007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك530اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميبشرى ابو بكر محمد سعيد2493201512340017

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك529ثانوية التقدم للبناتعلميرنا ياسين محمود امان هللا2494201512138040

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك529اعدادية الصدر للبنينعلميمحمد صباح محمد ابراهيم2495201511006087

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك529ثانوية الشهباء للبناتعلميضحى محمود مرهون سالم2496201512106044

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك529اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميمحمد كامران عمر صادق2497201511312102

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك528.5اعدادية كركوك المركزية للنازحينعلميمعتز خليل جمعه حسن2498201511065041

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك528دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميئاالن صالح ستار درويش كريم2499201511303004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك528ثانوية الجمهورية للبناتعلميساره خالد بكر حسن2500201512132032

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك527كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميبيام عدنان جواد محمد2501201512331045

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك527النازحونعلمياحمد فؤاد محمد عبد الوهاب2502201511500020

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك527 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميجاوان سردار محي الدين عمر2503201512341028

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك527اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمحمد امير هادي صمد2504201511001137

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك527ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلمياالء صالح نور الدين سلمان2505201512119005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك527ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةعلميهانا محمد حميد حمه رشيد2506201512348021

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك640.8ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميريدار فاتح رشيد كريم2507201511399020

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك640ثانوية كركوك للمتميزاتعلميبشرى عبد االمير عادل خضر2508201512116026

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك611ثانوية القلعة للبناتعلميهبه عماد عز الدين ولي2509201512104030

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك604اعدادية نيركز للبناتعلميشيماء عبد هللا محمد شريف2510201512103028

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك596اعدادية الواسطي للبناتعلمينور احمد يونس بكر2511201512102060

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك590ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميمؤمن شجاع صالح محمود2512201511399037

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك589ثانوية النصر للنازحاتعلميسرور سالم احمد عزيز2513201512168034

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك588ثانوية مطلو للنازحاتعلميشهد بشير محمد صالح خلف2514201512166049

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك586اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمصطفى فاروق حسيب توفيق2515201511048195

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك580.1تركماني- ثانوية بارش للبنات علميزبيده ايوب رفيق قادر2516201512395056
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التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك580اعدادية الهدى للبناتعلميشهد ناصر خليل علوان2517201512117037

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك578ثانوية التون صو للبناتعلميسيودا رشدي صابر هادي2518201512143021

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك577.7ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلمياياد غسان خالد حميد2519201511399012

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك575.1تركماني- ثانوية بارش للبنات علميعائشه طالل حسن علي2520201512395091

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك573كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميالنه جاسم حسن محمد صالح2521201512331181

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك568 اذار للبنات11اعدادية علميزينة عباس محمود امان هللا2522201512136023

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك568ثانوية ام البنين للنازحاتعلميمروى شجاع عصام عباس2523201512167037

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك567النازحاتعلميرقية عبد االمير محمد عبد اللطيف2524201512501043

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك566ثانوية دجلة للبناتعلمينور هالل جواد فدعوس2525201512109038

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك565ثانوية الصفوة للبناتعلميميس عادل احمد كريم2526201512125042

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك564اعدادية الخنساء للبناتعلميياسمين صالح مهدي صالح2527201512141059

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك563اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميده ريا برزان علي حمه حسين2528201512345048

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك560ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميساره حربي شكور قادر2529201512398023

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك557 نيسان للبنات9ثانوية علميزهراء احمد قره محمد2530201512101011

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك556ثانوية اليقظة للبناتعلميرانيا سيروان نجم الدين محمد2531201512134046

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك555ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميرواء ناظم سعدي كاظم2532201512344039

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك554اعدادية الهدى للبناتعلميفاتن باسم سالم ماهود2533201512117040

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك554اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتعلميسرى هادي خلف علي2534201512124038

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك553كردية- ثانوية هوزان للبنات علميفاطمة عباس عبد الباري حسين2535201512333034

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك553ثانوية النزاهة للبناتعلميزينب مؤيد جعفر محمد2536201512130018

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك552.4تركماني- ثانوية بارش للبنات علميزينب صاحب جاسم مردان2537201512395064

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك552.4تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميابراهيم ادريس ابراهيم حسن2538201511390001

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك551اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميالرا ازاد محمد أمين2539201512345103

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك679اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيديرين يوسف صابر سعيد2540201522340025

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك671ثانوية التقدم للبناتادبياسماء محمد حسن محمد2541201522138010

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك664اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيريناس ازاد فاضل قادر2542201522340030

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك654ثانوية سوالف للبناتادبيمرواري حسين صالح امين2543201522128020

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك654اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيفاطمة جمال عبد هللا محمد2544201522340042

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك653ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيسارة فاروق محمد سعيد2545201522347010

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك649كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيكوزين ازاد طاهر خورشيد2546201522333043

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك648.9تركماني- ثانوية بارش للبنات ادبيفاطمة عماد صفوان مجيد2547201522395024

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك645.5تركماني- ثانوية بارش للبنات ادبياسراء حلمي شوكت احمد2548201522395001

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك640الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتادبيهيرو شفيق نوري رضا2549201522338016

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك640اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيهاوزين خالد علي احمد2550201522340060
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التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك639كردية- ثانوية جرمو للبنات ادبيورده مصطفى سعيد رياش2551201522337021

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك636كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيدنيا كامران محمد محمود2552201522333016

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك635ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيارزو هيوا عبد هللا وهاب2553201522342004

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك634.8تركماني- ثانوية بارش للبنات ادبيمريم مؤيد محمد صالح عثمان2554201522395032

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك632اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيجراخان عبد هللا امين محمود2555201522340016

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك631اعدادية الصدر للبنينادبيمحمد وهاب احمد ولي2556201521006072

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك628اعدادية الواسطي للبناتادبيمريم كريم سعيد عزيز2557201522102028

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك624كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيزارا حسين عارف صالح2558201522333026

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك623دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبياسماء سيروان ياسين حمه2559201522334005

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك620تركماني- ثانوية بارش للبنات ادبيزينة اكرم قادر رضا2560201522395019

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك619.4تركماني- ثانوية بارش للبنات ادبيانجي احمد عبد القادر بكر2561201522395007

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك617اعدادية الواسطي للبناتادبيرغد ضياء مهدي حسين2562201522102010

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك615تركماني- ثانوية بارش للبنات ادبيزينب ايوب صالح طاهر2563201522395017

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك614الدراسة الكردية- ثانوية طوبزاوة المختلطة ادبياسراء صمد صديق شريف2564201522368002

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك614اعدادية منوليا للبناتادبيمينا محمد حسن عباس2565201522120023

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك613اعدادية منوليا للبناتادبيزينب حسين عمر عبد هللا2566201522120012

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك612 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيايمان تحسين حسين عبد الرحمان2567201522341006

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك609دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيايمان محمد احمد عزيز2568201522334010

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك607ثانوية سوالف للبناتادبيتاره منديل خورشيد رشيد2569201522128006

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك607كردية- ثانوية جرمو للبنات ادبينيشتمان امين علي ولي2570201522337017

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك607كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات ادبيديانا عامر ججني رستم2571201522330005

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك605ثانوية سوالف للبناتادبيسارا جمعه حسين علي2572201522128010

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك603ثانوية دجلة للبناتادبيمروه حارث عبد المحسن مهنه2573201522109027

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك603ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيدينا هواري عبد الصمد عباس2574201522121012

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك600دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيروشناء عفور جبار رجب2575201522335035

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك600ثانوية ام البنين للبناتادبيمريم عباس محمود عباس2576201522154011

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك600ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيده شني جالل رفيق قادر2577201522349006

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك599كردية- ثانوية شوان المختلطة ادبيئاواز جوهر عبد هللا صادق2578201522362001

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك599ثانوية كونل للبناتادبياسماء محمد احمد خضر2579201522113007

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك597ثانوية القلعة للبناتادبيشذى شاكر جاسم محمد2580201522104020

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك595.7تركماني- ثانوية بارش للبنات ادبيمروة اديب محمد رشيد2581201522395030

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك595.5تركماني- ثانوية بارش للبنات ادبيسارة محمد ادريس اسود2582201522395021

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك594دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيجومان شيرزاد حسن محمد2583201522334023

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك593ثانوية دجلة للبناتادبيآيه خالد علي رجب2584201522109002
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التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك593تركماني- ثانوية بارش للبنات ادبيبنار احسان بكر امين2585201522395011

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك591كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات ادبيكوفار صبحي عبد القادر محمد2586201522330015

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك590ثانوية السالمة للبناتادبيعبير مراد رحمان حسن2587201522155011

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك589ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبياسماء خالد محمد مصطفى2588201522344001

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك588دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيروشنا دارا علي مجيد2589201522334038

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك587دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيبرزين ادهم خواكرم كريم2590201522335012

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك587تركماني- ثانوية بارش للبنات ادبيسارة عباس صادق ابراهيم2591201522395020

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك586اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد خميس حسوني محمد2592201521009009

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك585ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيسويله نور الدين عمر قادر2593201522346014

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك584اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيلنجه ستار طه عز الدين2594201522340053

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك583اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيزينو فرياد وهاب رشيد2595201522340033

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك583ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيكول زار احمد عمر علي2596201522346024

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك583ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيسناريا جعفر ستار زينل2597201522342020

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك583ثانوية كونل للبناتادبيايهان عثمان محمود محمد2598201522113013

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك582ثانوية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيعلياء كاظم رحمه حسين2599201522282041

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك581اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيلنجه ممد عمر احمد2600201522340054

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك581الدراسة الكردية- ثانوية طوبزاوة المختلطة ادبيآالء عادل فاضل امين2601201522368001

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك581ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيروشنا فؤاد حميد فقى احمد2602201522332011

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك581الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتادبيهاوسه ر مصطفى غفور حمك2603201522338015

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك581ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبياسيا عبد العزيز محمد امين محمود2604201522342005

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك578اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيساكار صباح محمد عبد هللا2605201522340036

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك578ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيساردين نهاد محمد جالل مجيد2606201522332014

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك577 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيمهربان فائق رفيق علي2607201522341029

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك577اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبياحمد علي عثمان عبد هللا2608201521306014

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك576تركماني- ثانوية بارش للبنات ادبيفيدان علي احمد مصطفى2609201522395026

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك576اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيهاوناز عمر علي محمد2610201522340061

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك576اعدادية الخنساء للبناتادبيعهود حسن علي حميد2611201522141037

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك575دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيتابان ناصح محمد فاتح مال مالك2612201522335018

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك575ثانوية الفاروق المختلطةادبينور خليفة خلف فجوري2613201522201009

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك575كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيروزا محمد علي سيد2614201522333023

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك575كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيجرو دلشاد صالح الدين عزيز2615201522333011

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك575ثانوية الفاروق المختلطةادبيسارة داود سليمان احمد2616201522201005

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك573ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيمحمد احمد عبد هللا جميل2617201521200007

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك573اعدادية الهدى للبناتادبيمروه مهدي حسين فتاح2618201522117031
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التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك573 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيشنك اكرم غفور محمد2619201522341021

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك573اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيديار صابر امين شريف2620201521313025

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك572ثانوية جالل رضا افندي للبناتادبيميامي موفق محمد ذنون2621201522119036

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك571الدراسة الكردية- ثانوية طوبزاوة المختلطة ادبيسارا قاسم ياسين علي2622201522368003

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك571اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيزينه عبد الوهاب احمد عبد هللا2623201522124034

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك571اعدادية الواسطي للبناتادبيروى عطا هللا حمد حسن2624201522102013

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك570ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيبه سوز سيروان عمر محمد2625201522332006

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك568ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبيعبد السالم عادل عبد الغفور مجيد2626201521310008

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك568دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيجنان خليل ابراهيم محمد2627201522335021

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك567ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيجاوان واحد محمد كريم2628201522346003

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك566اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيايمان فاتح محمد فتاح2629201522340006

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك566ثانوية هاجر للبناتادبياسماء فالح حسن احمد2630201522150001

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك566ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيتافكه مرزا عزيز توفيق2631201522332007

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك566ثانوية سوالف للبناتادبيسندس نور الدين بهجت احمد2632201522128014

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك565تركماني- ثانوية بارش للبنات ادبيداليا كاظم اسود علي2633201522395014

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك565كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيبيمان دلشاد عبد هللا احمد2634201522331008

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك565كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيسوزان فاضل محمود سعيد2635201522333035

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك565ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيئافيستا يوسف مولود قادر2636201522332001

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك564ثانوية الجمهورية للبناتادبياسراء كريم نجم الدين مجيد2637201522132003

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك564ثانوية سوالف للبناتادبيبرزين حكيم معروف رشيد2638201522128001

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك564اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيمنى فالح صالح محمد2639201522124049

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك564كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيدنيا طيب طالب حمه خان2640201522333015

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك564الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتادبياسراء كامران رفيق رشيد2641201522338001

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك563ثانوية الفاروق المختلطةادبينور مهند مهدي عيدان2642201522201010

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك562كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة ادبيئاالن ازاد عزيز مام رشيد2643201522363003

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك562كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيهاوزين عبد البارى حسين عمر2644201522333048

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك562كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيشنه نور الدين احمد صالح2645201522331031

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك561كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيزيان حسين علي حسن2646201522333029

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك559ثانوية دجلة للبناتادبيهديل محمد محمود جياد2647201522109036

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك559ثانوية الفاروق المختلطةادبياالء قاسم محمد سليمان2648201522201002

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك559دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين ادبيئاوات تحسين قادر حسن2649201521304001

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك558دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيساره علي حاتم محمد2650201522335040

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك558ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيهاوناز كاوان سعدون عبد هللا2651201522144033

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك558دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبياالء آزاد حميد كريم2652201522334007
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التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك557ثانوية الدعاء للنازحاتادبيأماني هادي احميد نايف2653201522171001

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك557ثانوية اليمامة للبناتادبيزينه صاحب احمد عبد هللا2654201522108009

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك557كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيدنيا احمد قادر علي2655201522331019

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك557اعدادية الهدى للبناتادبيحنان نجده جاهد شاكر2656201522117009

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك557كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيماردين ادريس حميد هه رزانى2657201522333045

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك557ثانوية اليمامة للبناتادبيكحالء ياسر حمد سليمان2658201522108019

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك556اعداديه الرواد  للبنينادبيعمر عباس عبد الواحد صالح2659201521022048

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك556ثانوية المستقبل للنازحينادبيماجد خميس نهار طعيس2660201521061090

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك555ثانوية تركالن المختلطةادبيدينا مظفر تاج الدين رؤوف2661201522224004

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك555دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيافين عبد الرحمن احمد عبد القادر2662201522334006

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك555اعدادية المستقبل للبنينادبيكوران شيرزاد رشيد محمد2663201521011039

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك555ثانوية النصر للبناتادبينورا عادل عمر مردان2664201522137031

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك555ثانوية القلعة للبناتادبينورا مدحت علي بهجت2665201522104030

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك555كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيبه هره عبد هللا مجيد سعيد2666201522331007

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك555اعدادية منوليا للبناتادبيفضيلة عواد شهاب حمد2667201522120020

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك553اعدادية المستقبل للبنينادبيبابان شيرزاد رشيد محمد2668201521011012

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك553كردية- ثانوية جرمو للبنات ادبياسماء بهجت رضا شكر2669201522337003

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك553ثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةادبيجرا لطيف شريف امين2670201522370003

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك553ثانوية سوالف للبناتادبيدرون كامل عبد القادر عرب2671201522128007

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك552دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيايفان هيوا صالح قادر2672201522334009

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك552كردية- ثانوية جرمو للبنات ادبيكه نيان فائق شكر زينل2673201522337011

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك552ثانوية التقدم للبناتادبيحمية فخري مرهون محسن2674201522138023

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك552ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيتوجان عثمان محمد توفيق2675201522349002

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك552ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيساره محمد احمد محمد علي2676201522348005

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك552ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبيمحمد محمود صالح عزيز2677201521314027

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك549اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيايالف قاسم محمد رشيد2678201522124010

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك549كردية- اعدادية والت للبنين ادبياحمد شيرزاد عبد القادر مشير2679201521361001

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك548اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيكشاو عاصي علي محمود2680201522340046

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك547كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيشانو لقمان عبد الرحمن طه2681201522333038

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك547اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيكوران محمد سعيد عبد هللا2682201521307017

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك546.2تركماني- ثانوية بارش للبنات ادبيافنان علي عبد الحميد رشيد2683201522395004

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك546ثانوية الشهباء للنازحاتادبيمنى محمد عواد فياض2684201522165025

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك546ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيايه انور محمد دانوك2685201522121006

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك546اعدادية الواسطي للبناتادبيزينب علي فاضل محي الدين2686201522102016

152 من 79صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك546ثانوية سوالف للبناتادبيبريفان آزاد قادر نجم2687201522128003

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك545اعدادية يايجي للبنينادبيهشام فالح حسون طه2688201521203035

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك545اعدادية الهدى للبناتادبيكوثر شهاب احمد محمود2689201522117027

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك545دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينادبيفرهاد وهاب نامق حميد2690201521300019

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك544الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتادبيتافان طالب محمد احمد2691201522338005

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك544ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيزينة اكرم احمد رمضان2692201522347009

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك544دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيدنيا رمضان علي حكيم2693201522334030

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك543 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيكوالله جالل نامق حسين2694201522341026

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك542كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيميديا عمر حمه غريب نورى2695201522333047

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك541اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيديارى ياسين طاهر محمد2696201522340024

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك540ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيساكار ازاد خالد مجيد2697201522349009

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك540ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيالرا ناظم محمد كريم2698201522348012

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك540دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينادبياحمد هادي شاويس سعيد2699201521300002

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك540اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيسرمد سعدون حسن حنطاو2700201521002030

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك540اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي محمود حمد رحيل2701201521009066

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك539اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيكاروان كامران محمد وادي2702201521313058

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك539ثانوية مطلو للنازحاتادبيدنيا قصي سامي ياسين2703201522166007

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك539ثانوية المستقبل للنازحينادبيعبد البديع شاهر سلطان يونس2704201521061048

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك539اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيهيرو حسين شهاب قادر2705201522340062

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك538ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيزينو جنوب محمد امين ابراهيم2706201522349007

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك538ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيساره فتاح عمر محمد امين2707201522346011

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك538كردية- ثانوية كلور المختلطة ادبيديالن عثمان رحمان جوامير2708201522360003

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك537ثانوية دجلة للبناتادبيزبيده صباح مهدي اسماعيل2709201522109018

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك537الدراسة الكردية- ثانوية طوبزاوة المختلطة ادبينادية جاسم محمد عمر2710201522368005

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك536ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيفردوس زياد عبيد علي2711201522344019

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك536ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيهاوناز رشيد علي كريم2712201522349020

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك536اعدادية منوليا للبناتادبيزينب اركان خيري عبد هللا2713201522120011

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك536ثانوية غرناطة للبناتادبيحنين زياد احمد قادر2714201522100006

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك536ثانوية مطلو للنازحاتادبيزينب سعد دحام عبد2715201522166033

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك535دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيسوما عمر علي عثمان2716201522334048

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك535ثانوية تركالن المختلطةادبيمنتهى احمد فياض طالل2717201522224008

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك535كردية- ثانوية شوان المختلطة ادبيشرمين نجم الدين علي حسن2718201522362005

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك534دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيافين احمد خورشيد رشيد2719201522335008

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك534اعدادية داقوق للبنينادبيهيثم ثامر هندي علو2720201521017059
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التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك534دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينادبيهاوكار احمد عبد القادر محمد2721201521300026

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك534اعدادية الجهاد للبنينادبيوسام احمد علي داود2722201521003065

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيفرميسك نوزاد حسن يابه2723201522348011

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533ثانوية اليمامة للبناتادبيفاطمه يونس بكر عمر2724201522108018

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيريم زكي ابراهيم شالش2725201522062002

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533ثانوية المصلى للبناتادبياسراء لطيف محمد صالح حسون2726201522122001

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك532ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيسه يران محمود محمد رشيد2727201522349012

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك532اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيكردون محمد طاهر رشيد محمد امين2728201522340045

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك532ثانوية فلسطين للنازحاتادبيزهراء معاد عباس علي2729201522164030

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك532اعدادية الفرات للبنينادبيمصطفى قصي محمد خضر2730201521007064

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك532اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيالفين رشيد كريم عصاف2731201522340050

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيدالل رشيد مصطفى محمد2732201522340020

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531ثانوية النزاهة للبناتادبياال برهان نجم الدين محمد علي2733201522130007

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبياالء ازاد صدر الدين محمد2734201522344003

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيبيكرد صالح الدين احمد فرج2735201522335015

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530كردية-اعدادية سه رزي المختلطة ادبيسنية جودت جبار سعيد2736201522365011

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين ادبيكاوار برهان كاكل عبد هللا2737201521301012

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530اعدادية منوليا للبناتادبينوران بهجت فخر الدين رؤوف2738201522120025

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530ثانوية العبادات للبنينادبيعلي حسن فارس خلف2739201521027011

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530اعدادية الجهاد للبنينادبيفيصل غازي محمد مهدي2740201521003040

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530 اذار للبنات11اعدادية ادبياالء كمال نور الدين علي2741201522136004

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك529النازحونادبيفرحان مصلح مشوط كريم2742201521500224

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك529ثانوية التقدم للبناتادبيشهد محمد شهاب احمد2743201522138057

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك529ثانوية سوالف للبناتادبيساره منديل خورشيد رشيد2744201522128011

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك529ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيمحمد مطشر محمود سهيل2745201521230057

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك529كردية- ثانوية شوان المختلطة ادبيمحمد عمر حسن خضر2746201521362012

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك528اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيسوران فريدون نجم مجيد2747201521313044

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك528ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيشهين عارف اسماعيل محمد2748201522332017

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك528ثانوية باغداكول للنازحاتادبيرقية اسماعيل حسين بديوي2749201522162012

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك528اعدادية الهدى للبناتادبيهاجر محمد حسن صابر صالح2750201522117037

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك528ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيرعد جاسم محمد احمد2751201521200004

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك527اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيمريم عبد الكريم عبد هللا عمر2752201522340056

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك527 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيايمان ابراهيم محمد علي2753201522341005

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك527ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبيمحمد نور الدين كاكي شريف2754201521314029
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التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك527ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةادبياالن عبد الرحمن فتح هللا عبد هللا2755201521308006

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك527ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيليال نور الدين عمر قادر2756201522346025

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك527دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيسناء عاصي امين قادر2757201522335041

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك527اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيبه روا كاوه محمد عبد هللا2758201522340009

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك526اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبياياد عبدول محمد عزيز2759201521313010

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك526ثانوية غرناطة للبناتادبيزينب جمعه وسمي حسن2760201522100009

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك526اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيديالن نصر الدين محمد امين ميكائيل2761201522340026

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك526ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيئه فين كامران فاتح مير عزيز2762201522332003

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك525كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبيازاد محمد يادكار احمد2763201521364003

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك525اعدادية منوليا للبناتادبيساره بالل عدنان هاشم2764201522120016

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك525كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيشيماء علي ابراهيم طه2765201522331037

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك525ثانوية النصر للبناتادبيايالف عباس مصطفى محمد علي2766201522137004

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك524ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيبيكرد ابراهيم احمد محمد2767201522144011

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك524دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيبرزين فرهاد محمود حمه صالح2768201522335013

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيميديا خليل ابراهيم احمد2769201522335049

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبيبوال منصور محمد عزيز2770201521314011

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيمحمد ظاهر خلف سبع2771201521051024

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيحسين علي سلمان عباس2772201521032014

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523اعدادية فلسطين للبناتادبيهاوناز ساالر خورشيد رشيد2773201522140046

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك522دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيدلباك عادل نجم الدين محمد2774201522335027

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك522كردية-ثانوية ريباز المختلطة ادبيباسكال رشيد خورشيد شريف2775201521366002

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك522ثانوية اليمامة للبناتادبيزينب جمال ابراهيم محمود2776201522108007

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك522ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيخه الت علي حسن كريم2777201522346005

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك522كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيساكار صباح هدايت محمد2778201522331025

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك522كردية-اعدادية سه رزي المختلطة ادبيجوان مولوي محمد شيخه2779201522365007

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك521دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبياريان محمد رشيد محمد2780201522334004

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك521دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين ادبيجيا مصطفى رؤوف عارف2781201521304005

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك521ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةادبيدياري ستار عباس زوراو2782201521308014

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك521اعداديه الرواد  للبنينادبيحسن عمر نوري خلف2783201521022022

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبيبروسك مدحت حسن رشيد2784201521314009

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520اعدادية الجهاد للبنينادبيباسم بالل حبيب محمد2785201521003014

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520اعدادية الخنساء للبناتادبيهدى جعفر قادر صالح2786201522141053

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520اعدادية قونجه كول للبناتادبيزينب عباس عبد الهادي حسن2787201522148011

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك519اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيلنجه ابو بكر صابر حسن2788201522340052
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التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك519اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيبيريفان عبد القادر سليمان محمد2789201522340013

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك519اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيشوان كامران امين محي الدين2790201521313047

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة ادبيئاويزان نوزاد عبدي خورشيد2791201522363004

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيدلوفان عزيز يونس حكيم2792201522340021

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبيسنور جالل عبد العزيز محمد2793201522364006

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518ثانوية سوالف للبناتادبيبيكرد محمد حكيم احمد2794201522128005

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيشه هين سردار محمد علي نوري2795201522340040

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517النازحونادبيحواس ياسين الياس ياسين2796201521500073

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيجمعة جبار احمد امين2797201521313017

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517ثانوية الطيبات للبناتادبيرشا طالل خضر سليمان2798201522159003

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبياشتي طه حيدر سيروان2799201522340003

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبيحسين االزهر محمود محمد محمود2800201521016007

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيجومان صالح الدين عبد الملك قادر2801201522349003

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك516النازحونادبيسلطان عبد هللا سلطان احمد2802201521500111

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك516ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيفرمان يوسف ابراهيم كل محمد2803201521311057

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك516كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيديالن جهاد حمه امين رضا2804201522331020

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك515ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيشيماء فرهاد خالند اسود2805201522349014

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك515دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينادبيمحمد عمر عبد الوهاب علي2806201521300024

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك515اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيجوان اكرم قادر محمد2807201522340017

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك515كردية- ثانوية كلور المختلطة ادبيجراخان احمد غريب محي الدين2808201522360002

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك514كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيساره كامل قادر حميد2809201522331024

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك514كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيكازين عمر احمد محمد2810201522331038

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك514اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيتمارا عاصي مصطفى قادر2811201522340015

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك514اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيزينو قاسم حسن محمد صالح2812201522340034

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك514ثانوية سوالف للبناتادبيبرزين علي شكر احمد2813201522128002

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك514ثانوية الحريري للبناتادبيهدى محمد ستار صابر2814201522114047

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك514اعدادية الواسطي للبناتادبينبيلة يونس محمد ابراهيم2815201522102032

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك514اعدادية داقوق للبنينادبيمحمد عدنان خلف قادر2816201521017047

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك514دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين ادبيهاوبه ش وريا كاكه امين بايز2817201521301018

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمحمد فاروق طالب رشيد2818201521311075

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيشورش رحمان علي حمه خان2819201521311046

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513ثانوية حطين للبناتادبيسجى مزاحم شجاع ضاري2820201522133016

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513ثانوية التقدم للبناتادبيليزان كرمانج رحيم عبد هللا2821201522138077

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيبه رى خان نادر محمد عسكر جابر2822201522348002
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التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512كردية-اعدادية سه رزي المختلطة ادبيافين نوزاد عمر احمد2823201522365001

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512ثانوية النصر للبناتادبيسندس احمد محمد صالح2824201522137022

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينادبيشيفان رزكار شكر عبد الرحمن2825201521300015

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيبيكرد فاخر كرم حسن2826201522334015

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512الدراسة الكردية- ثانوية طوبزاوة المختلطة ادبيسحر عباس فاضل امين2827201522368004

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك511ثانوية ام البنين للبناتادبيحنان هدايت محمد ابراهيم2828201522154005

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك511ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيصالح احمد مطلك صالح2829201521062028

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك511كردية- ثانوية شوان المختلطة ادبيلياد حمه شين احمد عبد هللا2830201521362011

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك511دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيساره احمد علي عارف2831201522335039

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك510كردية-اعدادية سه رزي المختلطة ادبيئاكو سليمان احمد حمه صالح2832201521365001

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك510ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيختام محمد سليم بقايا2833201522121009

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك510عربية- ثانوية اختر المسائية للبنات ادبيهيفي ابو بكر عمر عبد الكريم2834201522281083

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك510اعدادية الجهاد للبنينادبيهيالن خليل زيدان خلف2835201521003064

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك510دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينادبيعلي نجم الدين محمد حميد2836201521300017

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك510ثانوية الدعاء للنازحاتادبيبيداء محسن طه طالب2837201522171007

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك509الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتادبيدنيا هيوا عبد هللا سعيد2838201522338009

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك509ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيدابان حسن محمد محمد خورشيد2839201521311024

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك509النازحونادبياحمد حمد اسود خلف2840201521500014

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك509ثانوية الشهباء للنازحاتادبيهدى محمد احمد جسام2841201522165027

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك509ثانوية النصر للبناتادبيمنال حسين محمد سليم2842201522137029

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك509اعدادية فلسطين للبناتادبينهلة اكرم احمد علي2843201522140040

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك509اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيآرام عمر عبد هللا نجم2844201521313001

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك508كردية- ثانوية جرمو للبنات ادبيشهله حاتم شكر زينل2845201522337009

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك508ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيشلير فرمان فاتح مير عزيز2846201522332016

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك508اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمصطفى عدنان اسماعيل ابراهيم2847201521009097

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك508كردية- ثانوية اختر المسائية للبنات ادبيسكاال رشيد محمد امين ابراهيم2848201522380017

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك508كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيسيران محمد توفيق امين2849201522331030

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك508ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيبروا لطيف مجيد عزيز2850201521311011

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507كردية- ثانوية جرمو للبنات ادبيئافان عمر محمد ولي2851201522337001

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيده ريا عمر نجم محمد2852201522334034

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507ثانوية النصر للبناتادبياسراء جاسم محمد حيدر2853201522137001

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507ثانوية النصر للبناتادبيزبيدة محمد نجاة علي غالب2854201522137012

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507ثانوية النصر للبناتادبيهند فاضل علي حميد2855201522137033

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507كردية- ثانوية شوان المختلطة ادبيده رباز رشيد محمد عزيز2856201521362006
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التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507ثانوية سوالف للبناتادبيشيماء ازاد مدحت توفيق2857201522128017

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507 اذار للبنات11اعدادية ادبيدياري حبيب عبدل رضا2858201522136021

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507ثانوية الفاروق المختلطةادبيسارة زكاع صكر خليل2859201522201006

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507اعدادية الخنساء للبناتادبيجنان عبد هللا حسين محمد2860201522141013

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507ثانوية دجلة للبناتادبيمينا عماد رشيد كريم2861201522109029

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507ثانوية الحريري للبناتادبيفاطمه خطاب ابراهيم رجب2862201522114036

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507اعدادية منوليا للبناتادبيامنه عبد هللا غائب حيدر2863201522120004

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507 اذار للبنات11اعدادية ادبيخندة ابراهيم صابر محمد2864201522136017

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبيعبد هللا وليد عبد هللا رشيد2865201521314019

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506ثانوية النصر للبناتادبيزينب فيض هللا فتح هللا عيدي2866201522137018

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبياخالص كريم ياسين نادر2867201522348001

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506ثانوية النزاهة للبناتادبيايه خالد مرير حمد2868201522130011

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506كردية- ثانوية شوان المختلطة ادبيئاسو محمود امين يسن2869201521362001

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506 اذار للبنات11اعدادية ادبينادين لقمان حمه ر ش درويش2870201522136043

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيبيكرد مصطفى محمد فريق احمد2871201522124018

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيماردين مقداد طه هللا ويردي2872201522334071

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيآشتى حسام الدين حسن احمد2873201522335002

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبيصالح عزيز عمر حكيم2874201521314017

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين ادبيهه ريم سواره نائف قادر2875201521301021

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين ادبيهاوكار كمال احمد رسول2876201521301020

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيصهيب صباح نوري حائط2877201521002037

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505ثانوية الشهباء للنازحاتادبيسحر اركان علي ماجد2878201522165005

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505ثانوية المصلى للبناتادبيزينب جودت عز الدين وهاب2879201522122012

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك504ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيدياري اسعد عمر رحيم2880201521311027

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك504كردية- ثانوية جرمو للبنات ادبيجرا اسماعيل ابراهيم لطيف2881201522337006

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك504ثانوية اليمامة للبناتادبياسراء فاضل ابراهيم مطر2882201522108002

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك504اعدادية الخنساء للبناتادبيهيرو ابراهيم محمد احمد2883201522141057

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك504اعدادية الجهاد للبنينادبيمنصور محمود حمود حسين2884201521003060

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك504كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيروزكار مولود احمد حمه صالح2885201522331022

الحويجة/التربية/جامعة كركوك525 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميايمان عبد الستار فاضل رحيم2886201512341016

الحويجة/التربية/جامعة كركوك525كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميسروين محمد فارس فرج2887201512331127

الحويجة/التربية/جامعة كركوك524اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميجرو شوان مصطفى عبد الرحمن2888201512340030

الحويجة/التربية/جامعة كركوك524ثانوية دار العلوم االهلية للبناتعلميرندة سالم بيات حبيب2889201512160008

الحويجة/التربية/جامعة كركوك524اعدادية الخنساء للبناتعلميهبه نزهان عيدان شكر2890201512141050
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الحويجة/التربية/جامعة كركوك523ثانوية فلسطين للنازحاتعلميافراح طه سلمان حسن2891201512164061

الحويجة/التربية/جامعة كركوك523ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةعلميهيام محي الدين محمد علي فرج2892201512347015

الحويجة/التربية/جامعة كركوك522ثانوية كركوك للمتميزاتعلميهدى ابراهيم عبد هللا محمد2893201512116152

الحويجة/التربية/جامعة كركوك521دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميمحمد سيروان رشيد علي2894201511304196

الحويجة/التربية/جامعة كركوك521اعدادية الحكمة للبنينعلميمحمد عبد الكريم احمد شريف2895201511004072

الحويجة/التربية/جامعة كركوك521ثانوية كركوك للمتميزاتعلميزهراء حسن مشير شكر2896201512116061

الحويجة/التربية/جامعة كركوك521ثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينعلمينوح محمود محمد حسين2897201511067086

الحويجة/التربية/جامعة كركوك520.1تركماني- ثانوية بارش للبنات علميلينا عامر حمه صديق كريم2898201512395103

الحويجة/التربية/جامعة كركوك519دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميدريا عمر علي عبد العزيز2899201512334072

الحويجة/التربية/جامعة كركوك519ثانوية شفق للبناتعلميجلر محمد هادي جمعه2900201512145010

الحويجة/التربية/جامعة كركوك519ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةعلميمحمد صدر الدين حسين مصطفى2901201511314031

الحويجة/التربية/جامعة كركوك519ثانوية الشهباء للبناتعلميضحى خالد سلطان علي2902201512106043

الحويجة/التربية/جامعة كركوك518ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميحنان محمد داود مجيد2903201512398011

الحويجة/التربية/جامعة كركوك518ثانوية النزاهة للبناتعلميرانية برهان علي كطاف2904201512130010

الحويجة/التربية/جامعة كركوك518 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميافين صالح الدين قادر حسين2905201512341011

الحويجة/التربية/جامعة كركوك517ثانوية باغداكول للبناتعلميشذى كاظم هاشم سليم2906201512111022

الحويجة/التربية/جامعة كركوك517النازحاتعلميحنان كمال محيميد مطر2907201512501029

الحويجة/التربية/جامعة كركوك517دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميلنجه كمال جالل محمد2908201512334191

الحويجة/التربية/جامعة كركوك517اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميريزين حسين محمد احمد2909201512345061

الحويجة/التربية/جامعة كركوك517عربية-اعدادية هه ورامان للبناتعلمياالء جنكيز صبحي عادل2910201512135010

الحويجة/التربية/جامعة كركوك515اعدادية الحكمة للبنينعلميبرهان كاطع نافع حافظ2911201511004020

الحويجة/التربية/جامعة كركوك514ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةعلميداليا محمد عبد الوهاب درويش2912201512347005

الحويجة/التربية/جامعة كركوك514النازحاتعلميخمائل محمود احمد تفاح2913201512501031

الحويجة/التربية/جامعة كركوك514ثانوية االسكندرونة المختلطةعلميمريم خميس ضاري تايه2914201512200002

الحويجة/التربية/جامعة كركوك513ثانوية النصر للبناتعلميسحر حميد طه محمود2915201512137030

الحويجة/التربية/جامعة كركوك513كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميساره عدنان زينل ميران2916201512331122

الحويجة/التربية/جامعة كركوك511ثانوية دار العلوم االهلية للبناتعلميزينة مهدي صالح وحيد2917201512160011

الحويجة/التربية/جامعة كركوك510.4تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميساهر محمد سعيد جالل2918201511390026

الحويجة/التربية/جامعة كركوك510ثانوية اليقظة للبناتعلمينفين فاضل محمد حسين2919201512134111

الحويجة/التربية/جامعة كركوك510دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميدشتي نوزاد محمد حسن2920201511303075

الحويجة/التربية/جامعة كركوك510كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميديالن رفعت صالح امين2921201512331094

الحويجة/التربية/جامعة كركوك509ثانوية البيداء للبناتعلميساره يوسف نجم الدين صادق2922201512139041

الحويجة/التربية/جامعة كركوك508اعدادية يايجي للبنينعلميباسم محمد علي حنشول2923201511203006

الحويجة/التربية/جامعة كركوك508ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميشهد مهيب عبد القادر شاهر2924201512169063
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الحويجة/التربية/جامعة كركوك508ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةعلميروزان فاتح محمود فرج2925201512346009

الحويجة/التربية/جامعة كركوك508دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميرويده صالح شريف علي2926201512334093

الحويجة/التربية/جامعة كركوك507ثانوية البيداء للبناتعلميلمياء خضر مهدي جواد2927201512139071

الحويجة/التربية/جامعة كركوك507ثانوية اليقظة للبناتعلميهاجر محمد عمر خلف2928201512134112

الحويجة/التربية/جامعة كركوك506.7تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمحمد نبيل نور الدين رشيد2929201511390071

الحويجة/التربية/جامعة كركوك506كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علمينورا غازي صالح محمد2930201512331198

الحويجة/التربية/جامعة كركوك506كردية-اعدادية سه رزي المختلطة علميزينو عثمان شكر احمد2931201512365020

الحويجة/التربية/جامعة كركوك506 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميشيماء كريم حيدر امين2932201512341078

الحويجة/التربية/جامعة كركوك505ثانوية النصر للبناتعلميرقية سليمان حسين حميد2933201512137019

الحويجة/التربية/جامعة كركوك505اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميابراهيم وزير انور عبد هللا2934201511001008

الحويجة/التربية/جامعة كركوك505اعدادية داقوق للبنينعلميأحمد شهاب أحمد سليمان2935201511017003

الحويجة/التربية/جامعة كركوك504اعداديه الرواد  للبنينعلميمحمد عمر عبد الرحمن احمد2936201511022055

الحويجة/التربية/جامعة كركوك503 اذار للبنات11اعدادية علمينيان كاوه عباس محمد امين2937201512136054

الحويجة/التربية/جامعة كركوك503ثانوية الجمهورية للبناتعلميشاجوان محمد سعيد خالد كريم2938201512132039

الحويجة/التربية/جامعة كركوك503ثانوية اتا بكلر للبنينعلميصفاء صباح عويد عليوي2939201511008024

الحويجة/التربية/جامعة كركوك503دراسة عربية- اعدادية آزادي للبنين علميبروسك نوزاد عبد هللا كريم2940201511053016

الحويجة/التربية/جامعة كركوك503اعدادية تازة للبنينعلميسجاد محمد علي حسين2941201511018024

الحويجة/التربية/جامعة كركوك502كردية- ثانوية هوزان للبنات علميالهام داود محمد علي2942201512333006

الحويجة/التربية/جامعة كركوك502اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميروزان عبد الرحمن رؤوف قادر2943201512345055

الحويجة/التربية/جامعة كركوك502اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةعلميعبد الرحمن برهان محمود عبد الرحمن2944201511307018

الحويجة/التربية/جامعة كركوك501ثانوية الحريري للبناتعلميهبه عماد عباس نوري2945201512114097

الحويجة/التربية/جامعة كركوك501اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتعلميايمان محمد صالح خضر2946201512124010

الحويجة/التربية/جامعة كركوك501ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةعلميساندرا صمد محمد كاكه2947201512348010

الحويجة/التربية/جامعة كركوك501ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةعلميديالن احمد امين محمد2948201511309012

الحويجة/التربية/جامعة كركوك500ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةعلميخه نده خالد ولي محمد2949201512346005

الحويجة/التربية/جامعة كركوك499ثانوية فلسطين للنازحاتعلمينور زاحم حارز داود2950201512164099

الحويجة/التربية/جامعة كركوك499ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميارزو فريدون قطب الدين حبيب2951201512344004

الحويجة/التربية/جامعة كركوك499اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلمييوسف طلعت احمد فخر الدين2952201511048222

الحويجة/التربية/جامعة كركوك499اعدادية الواسطي للبناتعلميغدير مهدي زين العابدين علي2953201512102047

الحويجة/التربية/جامعة كركوك499ثانوية مخيم يحياوة للنازحين المختلطةعلميعادل عماد سالم محمد علي2954201511229008

الحويجة/التربية/جامعة كركوك499ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةعلميماردين يوسف خضر وهاب2955201512346018

الحويجة/التربية/جامعة كركوك498اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمروان ثائر عزيز عبد الواحد2956201511048186

الحويجة/التربية/جامعة كركوك498دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميبخشان جبار حسن احمد2957201512334025

الحويجة/التربية/جامعة كركوك498ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةعلميافين اسعد محمد حسين2958201512342003
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الحويجة/التربية/جامعة كركوك498اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميعلي قاسم طه محمد2959201511048114

الحويجة/التربية/جامعة كركوك497 اذار للبنات11اعدادية علميسارا صابر عثمان عمر2960201512136025

الحويجة/التربية/جامعة كركوك497ثانوية التقدم للبناتعلميكلينة عثمان مصطفى جوامير2961201512138071

الحويجة/التربية/جامعة كركوك497ثانوية باغداكول للبناتعلميرحمة طلب حسين محمد2962201512111009

الحويجة/التربية/جامعة كركوك497ثانوية كركوك للمتميزاتعلميحنين طه محمد خضر2963201512116037

الحويجة/التربية/جامعة كركوك496كردية- ثانوية جرمو للبنات علميروشنا سعاد جبار توفيق2964201512337001

الحويجة/التربية/جامعة كركوك496اعدادية تازة للبنينعلمينور جهان شاه شوكت ساقي2965201511018066

الحويجة/التربية/جامعة كركوك496ثانوية الدعاء للنازحاتعلميايمان عبد الرحمن فرحان جاسم2966201512171005

الحويجة/التربية/جامعة كركوك495اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميسيف عزاوي صالح حسن2967201511002054

الحويجة/التربية/جامعة كركوك495النازحونعلميسلطان عبد هللا عباس محمد2968201511500117

الحويجة/التربية/جامعة كركوك495ثانوية المصلى النموذجية للبنينعلميمحمد فاضل صباح محمد2969201511010020

الحويجة/التربية/جامعة كركوك495ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةعلميالنه شمال حسن كريم2970201512346015

الحويجة/التربية/جامعة كركوك494ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميهازه ابو بكر نجم عبد هللا2971201512332051

الحويجة/التربية/جامعة كركوك494كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات علميبيالن حسن محمد شهوار2972201512330009

الحويجة/التربية/جامعة كركوك494دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميبيوند صبحي عثمان محمد2973201511304071

الحويجة/التربية/جامعة كركوك493الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتعلميكوله باغ غازي ياسين محمد2974201512338018

الحويجة/التربية/جامعة كركوك493كردية- ثانوية هوزان للبنات علميزريان عباس عبد هللا نجم2975201512333016

الحويجة/التربية/جامعة كركوك492اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميبه ري صالح محي الدين مردان2976201512345021

الحويجة/التربية/جامعة كركوك492اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميزيد شاكر حمود حسن2977201511002049

الحويجة/التربية/جامعة كركوك503كردية- ثانوية جرمو للبنات ادبيميديا نجاة جالل توفيق2978201522337014

الحويجة/التربية/جامعة كركوك502ثانوية االهالي المسائية للبنينادبياحمد فتاح عبد هللا محمد امين2979201521260002

الحويجة/التربية/جامعة كركوك502 نيسان للبنات9ثانوية ادبيلمى هاشم عمران حسين2980201522101015

الحويجة/التربية/جامعة كركوك502ثانوية دجلة للبناتادبيعذراء حسن محمد هذال2981201522109025

الحويجة/التربية/جامعة كركوك500ثانوية جالل رضا افندي للبناتادبياية علي نجم عبد هللا2982201522119005

الحويجة/التربية/جامعة كركوك500ثانوية حطين للبناتادبيهدي كريم حميد امين2983201522133037

الحويجة/التربية/جامعة كركوك499اعدادية الهدى للبناتادبياالء محمد حارس عبد هللا2984201522117001

الحويجة/التربية/جامعة كركوك498اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيبناز محمد عمر عثمان2985201522340008

الحويجة/التربية/جامعة كركوك497دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيرنكين علي رشيد محمد2986201522335033

الحويجة/التربية/جامعة كركوك497ثانوية المستقبل للنازحينادبيعلي جسام زيدان خلف2987201521061066

الحويجة/التربية/جامعة كركوك497ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيأي شان صالح الدين علي عمر2988201522121004

الحويجة/التربية/جامعة كركوك496النازحونادبيمحمود حسن هرون مخلف2989201521500268

الحويجة/التربية/جامعة كركوك495اعدادية الحكمة للبنينادبيعباس نعمه جابر عبد هللا2990201521004034

الحويجة/التربية/جامعة كركوك495النازحاتادبيهدير احمد جمعه محمد2991201522501098

الحويجة/التربية/جامعة كركوك494ثانوية الشهيد الصدر للنازحينادبيدلو سعيد محمود دلو2992201521068029
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الحويجة/التربية/جامعة كركوك494عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةادبييوسف عمر انور اسعد2993201521259116

الحويجة/التربية/جامعة كركوك493كردية-اعدادية سه رزي المختلطة ادبيمحمد مظفر رشيد حمد امين2994201521365012

الحويجة/التربية/جامعة كركوك493اعدادية المستقبل للبنينادبيابراهيم يونس احمد عبد هللا2995201521011003

الحويجة/التربية/جامعة كركوك493ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبيزهدي هدايت علي روستم2996201521310005

الحويجة/التربية/جامعة كركوك492ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبينامو كريم عزيز احمد2997201521311080

الحويجة/التربية/جامعة كركوك492اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد وحد الدين سعيد محمد2998201521313078

الحويجة/التربية/جامعة كركوك492ثانوية باغداكول للنازحاتادبيهديل خالد محمد عبد هللا2999201522162033

الحويجة/التربية/جامعة كركوك491ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيشهين ظاهر محمد نجم عبد هللا3000201522346018

الحويجة/التربية/جامعة كركوك491اعدادية فلسطين للبناتادبيجيالن رجب علي درويش3001201522140017

الحويجة/التربية/جامعة كركوك491النازحونادبيعهد محمد خلف عبد هللا3002201521500216

الحويجة/التربية/جامعة كركوك490ثانوية ام البنين للنازحاتادبينور مانع مناور محسن3003201522167044

الحويجة/التربية/جامعة كركوك488ثانوية كونل للبناتادبيزبيدة قدرت ايوب يونس3004201522113025

الحويجة/التربية/جامعة كركوك488ثانوية دجلة للبناتادبيآريج سلطان ذياب جدي3005201522109001

الحويجة/التربية/جامعة كركوك487ثانوية الشهباء للبناتادبيندى محمد سعيد جدوع3006201522106051

الحويجة/التربية/جامعة كركوك487اعدادية منوليا للبناتادبيسلوى عبد ابراهيم سلمان3007201522120017

الحويجة/التربية/جامعة كركوك487ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيمروه يونس جليل علي3008201522121030

الحويجة/التربية/جامعة كركوك487اعدادية داقوق للبنينادبيمحمد مهدي عبد هللا محمد3009201521017048

الحويجة/التربية/جامعة كركوك487ثانوية سوالف للبناتادبيشفاء شاوان خورشيد احمد3010201522128016

الحويجة/التربية/جامعة كركوك487ثانوية القلعة للبناتادبيزينب اياد خورشيد قادر3011201522104016

الحويجة/التربية/جامعة كركوك486اعدادية الواسطي للبناتادبينسيبه نجاة خضر قادر3012201522102034

الحويجة/التربية/جامعة كركوك486كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات ادبيليلى احمد لطيف ولي3013201522330017

الحويجة/التربية/جامعة كركوك485ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبيحسن حسام محمود احمد3014201521310002

الحويجة/التربية/جامعة كركوك485اعدادية داقوق للبنينادبيزياد حميد أحمد حسن3015201521017016

الحويجة/التربية/جامعة كركوك485ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيساره هدايت عبد القادر محمد3016201522342017

الحويجة/التربية/جامعة كركوك485دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيمزده ستار حميد حسين3017201522334072

الحويجة/التربية/جامعة كركوك485دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيبى ناز كرم عبد الرحمن محمد3018201522334013

الحويجة/التربية/جامعة كركوك484اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد ادريس حكمت حمه صالح3019201521313063

الحويجة/التربية/جامعة كركوك484اعدادية قونجه كول للبناتادبيفاطمه عز الدين لطيف خليل3020201522148020

الحويجة/التربية/جامعة كركوك484ثانوية السالمة للبناتادبيدمت عبد القادر محمد انور خليفه علي3021201522155005

الحويجة/التربية/جامعة كركوك483ثانوية باجوان المختلطةادبيصالح عبد خلف علي3022201521205006

الحويجة/التربية/جامعة كركوك483اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد جسام محمد عطيه3023201521009078

الحويجة/التربية/جامعة كركوك483كردية- ثانوية جرمو للبنات ادبينهان رحمان رشيد محمد3024201522337016

الحويجة/التربية/جامعة كركوك483 نيسان للبنات9ثانوية ادبيظبيه عزيز احمد خلف3025201522101011

الحويجة/التربية/جامعة كركوك483اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيشيالن احمد علي مولود3026201522340041
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الحويجة/التربية/جامعة كركوك482اعداديه الرواد  للبنينادبيعبد الرزاق عبد عواد عبد الرحمن3027201521022036

الحويجة/التربية/جامعة كركوك482اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعبد الكريم جمعة محمد نعمة3028201521009054

الحويجة/التربية/جامعة كركوك482ثانوية الشروق للبناتادبيزهراء نشأت خير الدين نوري3029201522149017

الحويجة/التربية/جامعة كركوك481ثانوية االرتقاء للنازحينادبيصالح احمد صالح سليمان3030201521069072

الحويجة/التربية/جامعة كركوك481اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمد فاروق توفيق عبد هللا3031201521004059

الحويجة/التربية/جامعة كركوك481ثانوية باغداكول للنازحاتادبيسوالف يوسف مطر عبد هللا3032201522162044

الحويجة/التربية/جامعة كركوك481اعدادية كرميان للبنينادبيفرمان لطيف واحد محمد3033201521047030

الحويجة/التربية/جامعة كركوك480كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيده رون فاتح امين حسين3034201522333017

الحويجة/التربية/جامعة كركوك480ثانوية شفق للبناتادبيزهراء كنعان ابراهيم سمين3035201522145006

الحويجة/التربية/جامعة كركوك480ثانوية فلسطين للنازحاتادبيشفاء سامي كامل كديمي3036201522164040

الحويجة/التربية/جامعة كركوك480اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه مولود محمد عمر3037201522141041

الحويجة/التربية/جامعة كركوك480كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيساره عز الدين درويش رسول3038201522333030

الحويجة/التربية/جامعة كركوك480اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيدلوفان خليل جالل رشيد3039201521313023

الحويجة/التربية/جامعة كركوك479النازحاتادبيكوثر نجم عبد هللا حمود3040201522501071

الحويجة/التربية/جامعة كركوك479ثانوية الصفوة للبناتادبيسيلدا عمر غازي نوري3041201522125026

الحويجة/التربية/جامعة كركوك478اعدادية المستقبل للبنينادبيابراهيم علي ابراهيم عبد3042201521011001

الحويجة/التربية/جامعة كركوك478ثانوية الجمهورية للبناتادبيعائشه محمد عواد حسن3043201522132023

الحويجة/التربية/جامعة كركوك478ثانوية التون كوبري للبنبنادبيهافال هادي محمد امين3044201521014019

الحويجة/التربية/جامعة كركوك478كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيهاوزين نجاة ياسين حامد3045201522331046

الحويجة/التربية/جامعة كركوك478ثانوية الطيبات للبناتادبيسلوى حسين علي حسين3046201522159004

الحويجة/التربية/جامعة كركوك478كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيجنار مناف محمد شريف كريم3047201522331013

الحويجة/التربية/جامعة كركوك477كردية- ثانوية جرمو للبنات ادبيسوزان جمال جالل محمد علي3048201522337008

الحويجة/التربية/جامعة كركوك477ثانوية باجوان المختلطةادبيصباح شامل احمد جمعه3049201521205007

الحويجة/التربية/جامعة كركوك477ثانوية الفرات للنازحينادبيناطق حامد اسماعيل محمود3050201521070031

اآلداب/جامعة كركوك526اعدادية الخنساء للبناتعلميرنا فاضل محمد عبد هللا3051201512141021

اآلداب/جامعة كركوك524كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة علميوفاء ارسالن بكر رسول3052201512363012

اآلداب/جامعة كركوك523دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين علميمسعود شاخوان عبد الكريم محي الدين3053201511301037

اآلداب/جامعة كركوك522دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميعبد الرحمن محمد صابر محمد3054201511303136

اآلداب/جامعة كركوك520ثانوية البيداء للبناتعلميمروه محمود عمر محمود3055201512139075

اآلداب/جامعة كركوك518كردية- ثانوية هوزان للبنات علميكنار يوسف عبد الخالق عبد هللا3056201512333037

اآلداب/جامعة كركوك516ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميسيالن احمد عباس محمد3057201512144028

اآلداب/جامعة كركوك516ثانوية الشهباء للبناتعلميايات رحيم خشان حاتم3058201512106008

اآلداب/جامعة كركوك516ثانوية اتا بكلر للبنينعلميجعفر نجم علي مردان احمد3059201511008018

اآلداب/جامعة كركوك515كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميشيماء يوسف علي محمد3060201512331158
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اآلداب/جامعة كركوك514.6تركماني- ثانوية بارش للبنات علميزينب قيس صباح صالح الدين3061201512395068

اآلداب/جامعة كركوك512اعدادية تازة للبنينعلميزين العابدين حيدر جنيد مهدي3062201511018023

اآلداب/جامعة كركوك509ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميته نيا ساالر حكيم حمه رش3063201512332017

اآلداب/جامعة كركوك509اعدادية الهدى للبناتعلميزينب متين عبد هللا عمر3064201512117027

اآلداب/جامعة كركوك509ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةعلميافين حسن احمد وادي3065201512347001

اآلداب/جامعة كركوك508ثانوية هاشم صادق للنازحينعلميابراهيم عدنان عبد هللا عبد الرحمن3066201511066001

اآلداب/جامعة كركوك507ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةعلميكوالن رضوان سعيد محمد3067201512342041

اآلداب/جامعة كركوك507اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلمياحمد خزعل درويش هناوي حسين3068201511002010

اآلداب/جامعة كركوك506ثانوية التقدم للبناتعلميدنيا جزاء حميد محمد امين3069201512138034

اآلداب/جامعة كركوك505ثانوية الصفوة للبناتعلميسازان عبد الكريم محمد عبد الكريم3070201512125022

اآلداب/جامعة كركوك608كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيهيرو مولود شريف مولود3071201522333049

اآلداب/جامعة كركوك503ثانوية التقدم للبناتادبيفاطمه سركوت رستم محمد3072201522138068

اآلداب/جامعة كركوك503ثانوية التقدم للبناتادبيمريم نجم صديق توفيق3073201522138079

اآلداب/جامعة كركوك503 اذار للبنات11اعدادية ادبيبيمان نجم الدين مجول عز الدين3074201522136013

اآلداب/جامعة كركوك502ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبياوميد نجم محمد محي الدين3075201521314007

اآلداب/جامعة كركوك502ثانوية دجلة للبناتادبيرحاب يونس علي جاسم3076201522109013

اآلداب/جامعة كركوك501ثانوية المعارف األهلية للبناتادبيسجى عامر محمود محمد3077201522123002

اآلداب/جامعة كركوك501اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيمحمد اياد خورشيد قادر3078201521002058

اآلداب/جامعة كركوك497اعدادية الواسطي للبناتادبيمنال صالح شحاذه محمد3079201522102029

اآلداب/جامعة كركوك497كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيخوله عثمان رشيد رحيم3080201522331017

اآلداب/جامعة كركوك497ثانوية القورية للبناتادبيسارة محمود صديق قادر3081201522110015

اآلداب/جامعة كركوك497ثانوية الشهباء للنازحاتادبيبشرى ابراهيم احمد محمود3082201522165038

اآلداب/جامعة كركوك497كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة ادبيهاوناز جميل جالل محمود3083201522363012

اآلداب/جامعة كركوك496دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيايمان عبد الكريم علي محمد3084201522335011

اآلداب/جامعة كركوك496اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيروند نجاة عبد الوهاب محمد3085201521306038

اآلداب/جامعة كركوك495اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعالء صباح مهدي صالح3086201521009058

اآلداب/جامعة كركوك495ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيكه نار سليمان ولي رسول3087201522346022

اآلداب/جامعة كركوك495اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيعلي اراس صالح مجيد3088201521306050

اآلداب/جامعة كركوك494اعدادية منوليا للبناتادبيرؤى حسين حمودي عبد3089201522120010

اآلداب/جامعة كركوك494اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيهيسان أحمد حسن رشيد3090201522124054

اآلداب/جامعة كركوك494دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيده رون عمر محمد محي الدين3091201522334032

اآلداب/جامعة كركوك493ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيفالح احمد صالح دخيل3092201521062157

اآلداب/جامعة كركوك493ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيشذى محمد عباس خميس3093201522144022

اآلداب/جامعة كركوك493اعدادية الجهاد للبنينادبيبحر رحيم جداع وهيب3094201521003015
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اآلداب/جامعة كركوك493اعدادية يايجي للبنينادبيسامي طه فاضل مضحي3095201521203007

اآلداب/جامعة كركوك493كردية- ثانوية كلور المختلطة ادبيشنكار عبد المعين صابر سعيد3096201522360009

اآلداب/جامعة كركوك493ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيهيفين رشيد احمد صابر3097201522346027

اآلداب/جامعة كركوك492كردية- ثانوية جرمو للبنات ادبياآلء عامر مظهر كاكه ره ش3098201522337004

اآلداب/جامعة كركوك492ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيصبا محمد عبد المجيد عبد الحميد3099201522144025

اآلداب/جامعة كركوك492ثانوية الفاروق المختلطةادبيوليد خالد جميل حسين3100201521201024

اآلداب/جامعة كركوك492ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيعبد الملك حسين محمد سعدون3101201521230051

اآلداب/جامعة كركوك492كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيبه ناز احسان رمضان احمد3102201522331006

اآلداب/جامعة كركوك491اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد حسين احمد محمد3103201521306062

اآلداب/جامعة كركوك491كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيكانياو نامق حمه رضا علي3104201522331041

اآلداب/جامعة كركوك491ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيديارى محمد عباس محي الدين3105201522346007

اآلداب/جامعة كركوك491اعدادية الجهاد للبنينادبيابراهيم عبد الرزاق محمد علي3106201521003002

اآلداب/جامعة كركوك491ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيكالي يوسف جوهر جوامير3107201522349015

اآلداب/جامعة كركوك490ثانوية الشهباء للنازحاتادبيدعاء نظير خلف ابراهيم3108201522165029

اآلداب/جامعة كركوك490ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبياحمد محمود غزي اضحوي3109201521062089

اآلداب/جامعة كركوك490كردية- ثانوية جرمو للبنات ادبينيَكار حربي سيف هللا علي3110201522337018

اآلداب/جامعة كركوك490ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيبيستون انور امين محمد3111201521311017

اآلداب/جامعة كركوك490اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبياالء صفر محمد كريم3112201522124007

اآلداب/جامعة كركوك489ثانوية التقدم للنازحاتادبيمنار مهدي صالح لفته3113201522170049

اآلداب/جامعة كركوك489ثانوية هاجر للبناتادبيزهراء ابراهيم عبيد جاسم3114201522150008

اآلداب/جامعة كركوك489ثانوية باغداكول للبناتادبيافراح عبد الواحد احمد عباس3115201522111006

اآلداب/جامعة كركوك489اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيدنيا نوزاد صابر جوامير3116201522340022

اآلداب/جامعة كركوك489اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيكه لى مبارك عبيد رضا3117201522340047

اآلداب/جامعة كركوك489ثانوية التقدم للبناتادبيزينه محمد سعيد كريم3118201522138045

اآلداب/جامعة كركوك488اعدادية الجهاد للبنينادبياحمد رفعت خضر عبد هللا3119201521003007

اآلداب/جامعة كركوك488اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيديار طالب محمد نجم3120201521306035

اآلداب/جامعة كركوك487ثانوية التون كوبري للبنبنادبيعلي ناظم حمه عبد هللا3121201521014010

اآلداب/جامعة كركوك487ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبياحمد خالد عبد هللا احمد3122201521062002

اآلداب/جامعة كركوك487ثانوية حطين للبناتادبيروان ادريس خلف احمد3123201522133011

اآلداب/جامعة كركوك487اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمريوان مولود خورشيد مصطفى3124201521306071

اآلداب/جامعة كركوك487ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيامل شحاذة جالج ازرك3125201522144005

اآلداب/جامعة كركوك486اعدادية منوليا للبناتادبيزينه زكي نوري خورشيد3126201522120015

اآلداب/جامعة كركوك486عربية-اعدادية هه ورامان للبناتادبيداليا عرفان روستم علي3127201522135014

اآلداب/جامعة كركوك486اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسن صباح كعود داود3128201521009026
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اآلداب/جامعة كركوك486اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمصطفى عبد الخالق شوكت حسن3129201521313080

اآلداب/جامعة كركوك486ثانوية الشهباء للنازحاتادبيايات غانم محمد سلطان3130201522165003

اآلداب/جامعة كركوك485 اذار للبنات11اعدادية ادبياية احمد خالد احمد3131201522136009

اآلداب/جامعة كركوك485ثانوية الشهيد الصدر للنازحينادبيمحمد حسين جدعان حماد3132201521068072

اآلداب/جامعة كركوك485اعدادية الهدى للبناتادبيبراء خليل ابراهيم جدوع3133201522117008

اآلداب/جامعة كركوك485ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيالجان كامل قادر عارف3134201522332025

اآلداب/جامعة كركوك485ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيداستان برهان هيدايت عزيز3135201522347007

اآلداب/جامعة كركوك484اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيعماد محمد سعيد عبد هللا3136201521307015

اآلداب/جامعة كركوك483دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين ادبيتوانا نظام رفيق حسين3137201521304004

اآلداب/جامعة كركوك483ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبيريباز محمد احمد علي3138201521314014

اآلداب/جامعة كركوك483دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين ادبيهرمان بيشكوت مدحت صابر3139201521304013

اآلداب/جامعة كركوك483كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبيعادل سردار توفيق محمد3140201521364014

اآلداب/جامعة كركوك483دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيبهار رزكار حمه جان رووه تي3141201522334012

اآلداب/جامعة كركوك483 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيبنار صباح اسعد امين3142201522341008

اآلداب/جامعة كركوك483دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين ادبيهزار عبد هللا مصطفى حسن3143201521304014

اآلداب/جامعة كركوك482ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيعمر ابراهيم رجب صالح3144201521062113

اآلداب/جامعة كركوك482النازحونادبياحمد علي خلف سليمان3145201521500025

اآلداب/جامعة كركوك482ثانوية النصر للنازحاتادبيتبارك توفيق عبود جمعة3146201522168012

اآلداب/جامعة كركوك482ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيعثمان عبد احمد حميد3147201521062143

اآلداب/جامعة كركوك481ثانوية التقدم للبناتادبيدنيا نجم عبد الجبار محمد3148201522138030

اآلداب/جامعة كركوك481اعدادية منوليا للبناتادبيزينه رمزي موسى سلمان3149201522120014

اآلداب/جامعة كركوك481ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيبفرين سليم كريم محمود3150201522349001

اآلداب/جامعة كركوك481ثانوية المصلى للبناتادبيساره عيدان عبد هللا طعمه3151201522122013

اآلداب/جامعة كركوك481دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيسوزان علي رفيق سعيد3152201522334046

اآلداب/جامعة كركوك481كردية- ثانوية كلور المختلطة ادبيريناس رمضان شريف رمضان3153201522360006

اآلداب/جامعة كركوك481ثانوية الشهيد الصدر للنازحينادبينوار عبد الخالق سليمان حمد3154201521068090

اآلداب/جامعة كركوك481اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيعبد هللا عادل عبد الحميد محمد3155201521306049

اآلداب/جامعة كركوك480ثانوية المستقبل للنازحينادبيالحارث جسام محمد عبد هللا3156201521061015

اآلداب/جامعة كركوك480ثانوية الفاروق المختلطةادبيايناس احمد خلف محمود3157201522201003

اآلداب/جامعة كركوك480اعدادية قونجه كول للبناتادبينوردان فالح نامق اسماعيل3158201522148021

اآلداب/جامعة كركوك480عربية-اعدادية هه ورامان للبناتادبيديانا ازاد حسن محمد3159201522135019

اآلداب/جامعة كركوك480دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيتافكه سيامند ابراهيم احمد3160201522335020

اآلداب/جامعة كركوك480كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيشيالن اسماعيل حمد امين شريف3161201522331035

اآلداب/جامعة كركوك479اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيبهار سيروان صمد حمه خان3162201522340011
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اآلداب/جامعة كركوك479دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين ادبيهاوكار انور عبد هللا صادق3163201521301019

اآلداب/جامعة كركوك479ثانوية ام البنين للنازحاتادبياسراء دحام خشم محيالن3164201522167001

اآلداب/جامعة كركوك479ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيبنار سليمان ولي رسول3165201522346002

اآلداب/جامعة كركوك479اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيهيوا امين ميردان سيروان3166201521306079

اآلداب/جامعة كركوك479دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبياشنا نجم الدين نوري كريم3167201522335007

اآلداب/جامعة كركوك479ثانوية الشهباء للبناتادبيهند الزم زيدان خلف3168201522106058

اآلداب/جامعة كركوك479اعدادية داقوق للبنينادبيإبراهيم عباس أسعد إبراهيم3169201521017001

اآلداب/جامعة كركوك478اعدادية كرميان للبنينادبيمظفر عبد الخالق حسيب محمد3170201521047045

اآلداب/جامعة كركوك478دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيشهين عمر محمد قادر3171201522335042

اآلداب/جامعة كركوك477اعدادية الصدر للبنينادبيابراهيم علي مطشر حسين3172201521006001

اآلداب/جامعة كركوك477ثانوية التقدم للبناتادبيشيماء ياسين عبد القادر سعيد3173201522138060

اآلداب/جامعة كركوك477ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيشه وبو حسن علي نجم3174201522346016

اآلداب/جامعة كركوك477ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيسازان لقمان خالد معروف3175201522344015

اآلداب/جامعة كركوك477دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين ادبيريباز حسن قادر حمد امين3176201521304007

اآلداب/جامعة كركوك477ثانوية باجوان المختلطةادبيياسين عمر عباس عالو3177201521205024

اآلداب/جامعة كركوك477ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيمبداء حسين محمد سعدون3178201521230059

اآلداب/جامعة كركوك477ثانوية النصر للبناتادبياينور يشار زين العابدين حسن3179201522137006

اآلداب/جامعة كركوك476اعدادية داقوق للبنينادبيشهيد علي عبد هللا حسن3180201521017022

اآلداب/جامعة كركوك476اعدادية الواسطي للبناتادبيندى احمد كامل مدحت3181201522102033

اآلداب/جامعة كركوك476ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيمحمد رشيد محمد احمد3182201521062124

اآلداب/جامعة كركوك476اعدادية قونجه كول للبناتادبيسراب حسين علي احمد3183201522148014

اآلداب/جامعة كركوك476ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبيهوكر ازاد حسين علي3184201521314033

اآلداب/جامعة كركوك476ثانوية دجلة للبناتادبيساره اياد احمد عبوش3185201522109022

اآلداب/جامعة كركوك476ثانوية ام البنين للبناتادبيساره ويسام مجيد رشيد3186201522154007

اآلداب/جامعة كركوك476 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيسيما هادي محمد علي3187201522341019

اآلداب/جامعة كركوك475ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيفؤاد خلف فرج جمعة3188201521062118

اآلداب/جامعة كركوك475ثانوية الطيبات للبناتادبينور محمود حسين مصطفى3189201522159008

اآلداب/جامعة كركوك475ثانوية الشهيد الصدر للنازحينادبيبسام يونس احمد محمد3190201521068019

اآلداب/جامعة كركوك475اعداديه الرواد  للبنينادبيصهيب صديق حسن حميد3191201521022033

اآلداب/جامعة كركوك475اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيرجعان ابراهيم مطر خلف3192201521051006

اآلداب/جامعة كركوك474دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين ادبيامانج ياسين ناصر قادر3193201521304003

اآلداب/جامعة كركوك474اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيئاكام برهان محمد عارف3194201521306003

اآلداب/جامعة كركوك474ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيداستان صمد احمد طاهر3195201522332010

اآلداب/جامعة كركوك474ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبينوفل احمد شكوري محمد3196201521062079
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اآلداب/جامعة كركوك474اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيبه لين كامل اجل شبيب3197201521306027

اآلداب/جامعة كركوك474دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيسيما جهاد احمد امين3198201522334050

اآلداب/جامعة كركوك474دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبينوكان بهروز عول بابا3199201522335051

اآلداب/جامعة كركوك474اعدادية ابن خلدون للبنينادبينهاد عمر بهاء الدين علي3200201521009105

اآلداب/جامعة كركوك473ثانوية العبادات للبنينادبيعدي محمد كاطع عالوي3201201521027010

اآلداب/جامعة كركوك473ثانوية الطيبات للبناتادبيشهد عبد هللا حميد محمود3202201522159005

اآلداب/جامعة كركوك473اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيرامي خلف طلب مصطفى3203201521002026

اآلداب/جامعة كركوك473اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيمصطفى تكبير غائب سمين3204201521002075

اآلداب/جامعة كركوك473ثانوية النصر للبناتادبيهاله هادي سلطان مخلف3205201522137032

اآلداب/جامعة كركوك473ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيفراس خميس حماد حايف3206201521230044

اآلداب/جامعة كركوك473اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيهازه ازاد رضا قادر3207201522340058

اآلداب/جامعة كركوك473ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيسارا نوزاد رفيق توفيق3208201522349008

اآلداب/جامعة كركوك473النازحونادبيمحمد رمضان زيدان محمد3209201521500248

اآلداب/جامعة كركوك473النازحونادبيطه محمد احمد طعمه3210201521500137

اآلداب/جامعة كركوك473ثانوية دجلة للبناتادبيوفاء حسن عبد الساده فدعم3211201522109039

اآلداب/جامعة كركوك472اعدادية الواسطي للبناتادبيمريم ابراهيم محمد ابراهيم3212201522102027

اآلداب/جامعة كركوك472ثانوية االرتقاء للنازحينادبيعصام ناظم حسين شومل3213201521069034

اآلداب/جامعة كركوك472ثانوية باغداكول للنازحاتادبيمالك لؤي فازع حسين3214201522162026

اآلداب/جامعة كركوك472ثانوية القورية للبناتادبيإسراء قحطان حمزة عباس3215201522110002

اآلداب/جامعة كركوك472ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيأحمد علي مهدي خزعل3216201521230005

اآلداب/جامعة كركوك472ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيساجده حسن عثمان صالح3217201522342016

اآلداب/جامعة كركوك472دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيشنو لقمان مجيد حميد3218201522334053

اآلداب/جامعة كركوك471اعدادية الحكمة للبنينادبيأنور محمد أسود تاج3219201521004011

اآلداب/جامعة كركوك471ثانوية التقدم للبناتادبيزينب حازم محمد اسماعيل3220201522138043

اآلداب/جامعة كركوك471ثانوية النزاهة للبناتادبيازهار غانم يونس خضير3221201522130002

اآلداب/جامعة كركوك471الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتادبيتريفه خالد عبيد حمه امين3222201522338006

اآلداب/جامعة كركوك471دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيهاودنك كريم احمد محمد3223201522334075

اآلداب/جامعة كركوك471دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينادبيبريا سيده ابراهيم علي3224201521300006

اآلداب/جامعة كركوك470ثانوية جالل رضا افندي للبناتادبيهبة علي محمد رجب3225201522119040

اآلداب/جامعة كركوك470ثانوية الفاروق المختلطةادبيمشتاق رمضان نجم عبد هللا3226201521201021

اآلداب/جامعة كركوك470ثانوية الشهباء للنازحاتادبياسراء نظير خلف ابراهيم3227201522165028

اآلداب/جامعة كركوك470ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيمحمد ابراهيم حسين عكلة3228201521062121

اآلداب/جامعة كركوك470ثانوية غرناطة للبناتادبيآالء ياسين شطي رمان3229201522100001

اآلداب/جامعة كركوك470اعدادية يايجي للبنينادبيفراس ثائر زينل قادر3230201521203021
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اآلداب/جامعة كركوك470ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيحنان علي محمد علي3231201522346004

اآلداب/جامعة كركوك470كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيسوالف فتاح محمد محمد شريف3232201522331027

اآلداب/جامعة كركوك470اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيعلي عباس علي محمد3233201521306052

اآلداب/جامعة كركوك470ثانوية ام البنين للنازحاتادبيياسمين حمود كودي سرحان3234201522167036

اآلداب/جامعة كركوك470ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيسميه محمد عزيز توفيق3235201522342019

اآلداب/جامعة كركوك470ثانوية الشهيد الصدر للنازحينادبيأحمد عبد محمود متعب3236201521068109

اآلداب/جامعة كركوك470اعدادية قونجه كول للبناتادبيدنيز شكر عسكر حسين3237201522148009

اآلداب/جامعة كركوك470ثانوية الشهباء للنازحاتادبياسراء ابراهيم خلف مطلك3238201522165019

اآلداب/جامعة كركوك469ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبياحمد عبد الرزاق حسين صالح3239201521062088

اآلداب/جامعة كركوك469ثانوية النصر للبناتادبيميديا علي عبد الوهاب كريم3240201522137030

اآلداب/جامعة كركوك469ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيسندس خليل احمد رسول3241201522347012

اآلداب/جامعة كركوك469ثانوية ام البنين للبناتادبيعائشه محمد صالح ساقي3242201522154009

اآلداب/جامعة كركوك469تركماني- ثانوية بارش للبنات ادبيمريم حسين محمد فاضل رؤوف3243201522395031

اآلداب/جامعة كركوك469النازحاتادبيميسم حسين زيدان دايح3244201522501086

اآلداب/جامعة كركوك469دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين ادبيمحمد حمه خورشيد محمد صالح معروف3245201521301014

اآلداب/جامعة كركوك468اعدادية الخنساء للبناتادبيحنان احمد عبد هللا علي3246201522141014

اآلداب/جامعة كركوك468ثانوية االوائل االهلية للبناتادبيشذى سرمد محمد سعيد مرهون3247201522131002

اآلداب/جامعة كركوك468كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبيسه الر ادريس محمد درويش3248201522364007

اآلداب/جامعة كركوك468كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبيسوزان عيدان كريم امين3249201522364008

اآلداب/جامعة كركوك468اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيريباز محمد سعيد نوري3250201521313030

اآلداب/جامعة كركوك468ثانوية القصواء المختلطةادبيسامي محمود محمد احمد3251201521226004

اآلداب/جامعة كركوك468ثانوية ام البنين للنازحاتادبيزهراء عبد الرحمن وهيب عبد3252201522167013

اآلداب/جامعة كركوك468اعدادية الجواهري للبنينادبيهشام حسين مخلف حسن3253201521015049

اآلداب/جامعة كركوك468ثانوية النصر للنازحاتادبيهند نور الدين حسين جعفر3254201522168044

اآلداب/جامعة كركوك468ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيخوزكه شيركو محمد حميد3255201522342012

اآلداب/جامعة كركوك468النازحاتادبيبيداء يحيى عبد الكريم مطلك3256201522501018

اآلداب/جامعة كركوك468ثانوية القورية للبناتادبيإسراء أيدن قادر صالح3257201522110001

اآلداب/جامعة كركوك468ثانوية غرناطة للبناتادبيايه فريدون محمود محمد3258201522100004

اآلداب/جامعة كركوك468ثانوية باغداكول للبناتادبيسيوكل قاسم كريم محمود3259201522111024

اآلداب/جامعة كركوك468ثانوية حطين للبناتادبيمنال حجي سالم عبد3260201522133030

اآلداب/جامعة كركوك468ثانوية الشهباء للنازحاتادبينوره فيصل غثوان مصلح3261201522165016

اآلداب/جامعة كركوك467اعدادية الجهاد للبنينادبيصالح علي حسين احمد3262201521003028

اآلداب/جامعة كركوك467اعدادية حمرين للبنينادبيروزكار روستم عباس كريم3263201521044018

اآلداب/جامعة كركوك467دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين ادبيديالن حميد محمد صالح3264201521304006
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اآلداب/جامعة كركوك467ثانوية هاجر للبناتادبيرأفه عبد الواحد عزيز خورشيد3265201522150006

اآلداب/جامعة كركوك467اعدادية قونجه كول للبناتادبياالء نبيل صالح الدين جمعه3266201522148002

اآلداب/جامعة كركوك467اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبياسماء صالح زيدان خلف3267201522124004

اآلداب/جامعة كركوك467كردية-ثانوية ريباز المختلطة ادبيتارا مسعود حمزه محمد3268201522366001

اآلداب/جامعة كركوك466 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيجنار نجم رضا قادر3269201522341012

اآلداب/جامعة كركوك466اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعبد هللا آزاد عاصي رشيد3270201521009055

اآلداب/جامعة كركوك466اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيرانيا عبد هللا نامق رشيد3271201522340028

اآلداب/جامعة كركوك466ثانوية النصر للبناتادبيزهرة جمال احمد محمد3272201522137014

اآلداب/جامعة كركوك466ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيقنديل عبد هللا حميد صالح3273201521377039

اآلداب/جامعة كركوك466دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيخيالن ازاد صالح كرم3274201522334027

اآلداب/جامعة كركوك466ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيديدار داود صابر محمد كريم3275201522344010

اآلداب/جامعة كركوك466ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبياكو كريم ولي عبد هللا3276201521314005

اآلداب/جامعة كركوك466ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيعلي خالد عبد خلف3277201521230055

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك482ثانوية مطلو للنازحاتعلميليلى احمد عبد الرحمن محمود3278201512166063

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك481اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةعلميزنار سردار شوكت ولي3279201511307011

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك480ثانوية السالمة للبناتعلمينشور امين خضر امين3280201512155014

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك478ثانوية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةعلميفرح محمد فاضل شوكت3281201512282032

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك478اعدادية يايجي للبنينعلميمحمد عبد اللطيف علي بكر3282201511203021

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك474اعدادية ابن خلدون للبنينعلميمنار ضياء مجيد موسى3283201511009095

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك473 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميبيريفان عثمان احمد محمد3284201512341023

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك471ثانوية التون كوبري للبنبنعلميمحمد اورهان فاتح شيخه3285201511014024

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك466الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتعلميميديا فرمان شكور مصطفى3286201512338020

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك464كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميهودا مجيد رحيم غفور3287201512331208

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك463ثانوية التقدم للبناتعلمياطياف مهدي عيسى شربان3288201512138008

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك463ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةعلميسهام فتح هللا محمد امين3289201512342030

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك463ثانوية الشهباء للبناتعلميزينب هاشم نور الدين محمود3290201512106028

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك462دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميزوان نجاة خضر صالح3291201512334101

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك462دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميهيرو سيروان خلف اسماعيل3292201512334221

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك462اعدادية قازي محمد للبنينعلميمصطفى فؤاد محمود أحمد3293201511012089

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك462ثانوية الشروق للبناتعلميحنين احمد فاروق زكي3294201512149009

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك462اعدادية تازة للبنينعلميحسن زهدي عبد الهادي حسن3295201511018008

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك462ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميمالك ياوز زكي باقر3296201512119059

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك462دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميساره عبد الخالق محمد حسن3297201512334119

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك462ثانوية الحريري للبناتعلميهند نجم عبد هللا حمادي3298201512114104
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الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك461دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميدانيال مصطفى عارف محمد3299201512334070

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك461دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميداليا سردار محمد قادر3300201512334069

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك460اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميشيدا ازاد عمر هرزانى3301201512340089

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك460ثانوية الشهامة المختلطةعلميعايد محمد عبد مسيحل3302201511225001

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك460اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميمحمد محمود خضر شاسوار3303201511312105

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك459ثانوية االزدهار للبناتعلميتقوى القلوب احمد عزيز عيسى3304201512118037

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك459دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميرائد كريم حيدر امين3305201511302054

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك459ثانوية اليقظة للبناتعلميهدى امجد جمال رؤوف3306201512134117

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك459ثانوية الصفوة للبناتعلمينور احمد حسين ابراهيم3307201512125045

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك458اعدادية الصدر للبنينعلمياثير عزيز خضر غرب3308201511006005

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك458اعدادية ابن خلدون للبنينعلميمعن عبد السالم عبد الرزاق شهاب3309201511009094

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك457ثانوية االزدهار للبناتعلميرغد فاضل علي مردان3310201512118053

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك457دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميسوما ادريس عسكر محمد3311201512334136

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك456عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعلميمهند فاضل عمر علي3312201511259105

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك456اعدادية الفرات للبنينعلميعثمان كامران علي عمر3313201511007046

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك456ثانوية دجلة للبناتعلميمريم جمال محمد علي3314201512109035

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك456دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميسارة محمد كريم حمد امين3315201512334116

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك455اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميسيفر لقمان رمضان نجم3316201511312065

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك455دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينعلميمحمد ناصح رشيد محمد3317201511045076

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك455اعدادية الحكمة للبنينعلميخلدون كمال عليوي علي3318201511004032

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك455اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميَكونا يوسف محمد حسن3319201512345101

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك454ثانوية الحريري للبناتعلمياالء زياد كمال علي3320201512114013

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك454ثانوية اليقظة للبناتعلميايناس عباس خليل قادر3321201512134023

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك454ثانوية الوثبة للبنينعلمييونس كنعان صديق توفيق3322201511013160

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك453ثانوية الشهباء للنازحاتعلميغفران حاضر قاسم حمد3323201512165034

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك453 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميهوري عمر طاهر قادر3324201512341101

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك452ثانوية التقدم للبناتعلميشهد اسماعيل ابراهيم حسين3325201512138062

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك452اعدادية داقوق للبنينعلمينزهان سمير مزهر شاهين3326201511017073

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك452اعدادية الجهاد للبنينعلميميثم هزاع ناجي علي3327201511003123

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك452ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلمينهايه يوسف ابراهيم رسول3328201512144038

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك452اعدادية توركمن ئيوي للبنينعلميعلي محمود عباس زين العابدين3329201511051016

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك452ثانوية الشهباء للبناتعلمينور ياسين عبد علي نزال3330201512106058

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك452اعدادية يايجي للبنينعلميخالد عبد محمد ابراهيم3331201511203011

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك452 نيسان للبنات9ثانوية علميكول جان جودت طالب غريب3332201512101020
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الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك452ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتعلميزينب قيس عبد هللا محمد3333201512121021

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك451.6تركماني- ثانوية بارش للبنات علميسارة جالل خليل سعيد3334201512395075

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك451اعدادية الجهاد للبنينعلمياحسان محمد حسين محمد3335201511003004

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك450اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميافين سيروان كريم سعيد3336201512340008

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك450ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميئافان جالل كريم كاكه خان3337201512344001

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك450 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميماردين حسين رحيم شهاب3338201512341088

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك450اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميكوثر خليل نوري اسماعيل3339201512345099

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك450ثانوية الجمهورية للبناتعلميالنه رمزي شكر قادر3340201512132041

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك450ثانوية اتا بكلر للبنينعلميمحمد ولي علي خليل3341201511008057

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك450اعدادية الصدر للبنينعلميعمر علي محمود ظاهر3342201511006071

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك450كردية- اعدادية الشورجة للبنين علميهه لكوت سامان طاهر عزيز3343201511305051

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك450ثانوية االرتقاء للنازحينعلميأحمد قاسم مزعل حمد3344201511069083

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك450النازحونعلميسعدون عدنان سالب حبيب3345201511500115

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك449ثانوية دجلة للبناتعلميايام سالم عبد االمير موسى3346201512109008

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك449ثانوية الوثبة للبنينعلمياسماعيل عواد اسود عباس3347201511013026

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك449دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميشيروان سيروان كاكه عبد هللا حيدر3348201511303128

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك448اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميجمال محمود احمد اسماعيل3349201511002035

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك448ثانوية الحريري للبناتعلميخولة عباس نائف محكان3350201512114028

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك447اعدادية الهدى للبناتعلميانجي عبد الخالق حسين عباس3351201512117009

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك447اعدادية ابن خلدون للبنينعلميمسعود علي حميد محمد3352201511009037

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك447اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميمحمد عماد علوان حسن3353201511005117

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك446.4تركماني- ثانوية بارش للبنات علمياسراء اديب حبيب سعيد3354201512395008

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك446.3تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمحمد علي نوري خلف3355201511390064

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك446اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمحمد نهاد زكي عبد هللا3356201511001163

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك446اعدادية الفرات للبنينعلميتيسير عبد الغني محمد سليمان3357201511007014

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك446 نيسان للبنات9ثانوية علميشنكول نهاد سمين رمضان3358201512101014

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك446ثانوية هاجر للبناتعلميهدير محمد قنبر خليفه مصطفى3359201512150024

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك445.4تركماني- ثانوية بارش للبنات علميكولر بهجت صديق بيرام3360201512395100

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك445ثانوية بابا كركر االهلية للبنينعلميمحمد خالد عبد الحكيم عبد المجيد3361201511021015

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك445ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميمروة قحطان جمال احمد3362201512119057

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك445 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميهاوزين علي صالح درويش3363201512341099

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك444.2تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمحمد عبد الستار علي اصغر خورشيد3364201511390061

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك444دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميبري نظام ناظم امين3365201512334028

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك444اعدادية قازي محمد للبنينعلميمحمد فريدون علي محمود3366201511012081
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الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك444ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةعلميمحمد آزاد انور حمد امين3367201511308010

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك444ثانوية مطلو للنازحاتعلميسلسبيل محمد ابراهيم محمد3368201512166044

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك444ثانوية الحريري للبناتعلميسارة هاشم عبد القادر حسن3369201512114057

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك444الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتعلميديمن طارق احمد خضر3370201512338013

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك444اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميصابرين صابر شكور محمد3371201512345092

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك443كردية- ثانوية هوزان للبنات علميشنكول نجم الدين نور الدين محمود3372201512333025

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك443اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةعلميهيمن سليم ابراهيم زينل3373201511307031

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك443دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميبرزي بهاء الدين انور احمد3374201511304052

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك443اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميسامر عماد نوري صالح3375201511002050

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك443اعدادية الخنساء للبناتعلمييمامه عدنان عزيز محسن3376201512141061

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك443اعدادية الفرات للبنينعلمياحمد مجيد حميد عبد3377201511007009

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك442.2تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمحمود مصطفى محمد عزت3378201511390077

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك442اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميشاَكول شاخوان محمد فتاح3379201512345085

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك442اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميشوخان خالد قادر احمد3380201512345090

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك577اعدادية الجهاد للبنينعلميسعدون احمد حمود عطية3381201511003052

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك574.4تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمحمد ياوز عز الدين حسين3382201511390075

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك560دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميشفان محمد ابراهيم سمين3383201511304142

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك556ثانوية االزدهار للبناتعلميساره عباس محمود محمد3384201512118072

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك551اعدادية الحكمة للبنينعلميأيوب محمود عبد الرحمن محمد3385201511004015

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك551ثانوية اليقظة للبناتعلميأمال خميس عبد هللا احمد3386201512134002

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك538ثانوية النزاهة للبناتعلميزينه حسن علي محمد3387201512130019

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك536اعداديه الرواد  للبنينعلميهيوا نبيل عادل زوراب3388201511022070

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك535.4تركماني-ثانوية بارش للبنينعلمييحيى حسين علي رضا3389201511390092

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك534اعدادية الفرات للبنينعلميوضاح صبحي مطلوب زعال3390201511007102

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك572اعدادية الجهاد للبنينادبياحمد جواد علي هللا ويردي3391201521003006

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك569اعدادية الجهاد للبنينادبيعمار عباس خورشيد جاسم3392201521003035

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك561ثانوية الفاروق المختلطةادبيعبد هللا صفوان جالل محمد3393201521201010

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك559اعدادية منوليا للبناتادبيامنه هيثم محسن طاهر3394201522120005

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك558اعدادية الفرات للبنينادبيمحمد صالح خلف زراو3395201521007056

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك555دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيديالن فرهاد فتاح احمد3396201522335031

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك551ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبيرزكار سعد هللا فتح هللا حسن3397201521314013

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك544ثانوية الشهيد الصدر للنازحينادبياحمد عواد صالح حسين3398201521068010

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك540ثانوية المستقبل للنازحينادبيعمر هيثم مناور شهوان3399201521061084

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك540ثانوية الفاروق المختلطةادبيسالم كريم ابراهيم عبد3400201521201006
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القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك539ثانوية دجلة للبناتادبينور عبد هللا ابراهيم عبد هللا3401201522109032

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك536اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيبرزان علي كمال محمد3402201521002016

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك534ثانوية اليمامة للبناتادبيايمان عثمان محمد صالح3403201522108003

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك533ثانوية النزاهة للبناتادبيساره سركوت محمود امين3404201522130018

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك532اعدادية الجهاد للبنينادبيمصطفى عباس جعفر محمد3405201521003057

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك531ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيهه وار اكرم احمد خضر3406201522332030

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك530اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسام ناظم ياس اسماعيل3407201521009025

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك526ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيابراهيم عكلة علي محمد3408201521062154

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك524اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيحسين ادريس محمود عبد القادر3409201521002021

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك519ثانوية حطين للبناتادبيمروه ناظم عمر طه3410201522133028

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك516الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتادبيبه زاره محمد يوسف انور3411201522338003

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك515ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمحمد حسن عبد الرحمن محي الدين3412201521311068

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك515ثانوية فلسطين للنازحاتادبيحنين علي رحيم مبارك3413201522164019

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك514اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيكنعان خليل كريم محمد3414201521306056

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك512ثانوية النزاهة للبناتادبياالء مؤيد علي احمد3415201522130008

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك512ثانوية المستقبل للنازحينادبيحيدر نعيم جواد كاظم3416201521061026

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك512ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيياسر عبد المالك عبود رجب3417201521062083

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك510اعدادية فلسطين للبناتادبيدلفين نجاة عبد هللا فارس3418201522140020

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك508ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةادبياالن لقمان ناصر رشيد3419201521308007

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك508ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيغسان عباس صالح حميدي3420201521062144

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك507اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيعلي رضا علي ياسين3421201521002050

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك504ثانوية النصر للبناتادبيايالف اسماعيل جالل سعيد3422201522137003

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك503كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيبيرى أزاد كاك امين محمد3423201522333007

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك503ثانوية القلعة للبناتادبيذكرى احمد خلف حسن3424201522104013

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك503ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةادبيهاودنك جبار مجيد صالح3425201521308030

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك502ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيمحمد مخلف موسى خلف3426201521062067

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك501ثانوية التقدم للنازحاتادبيسهى اسماعيل ابراهيم موسى3427201522170041

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك501ثانوية باغداكول للبناتادبيهدى وليد خالد مصطفى3428201522111041

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك500ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيجنار اكو عبد العزيز طاهر3429201522342010

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك499كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبيهيمن صديق شريف رحمان3430201521364025

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك499كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيالنه كاكل محمود اسماعيل3431201522333044

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك498اعدادية المستقبل للبنينادبييوسف جالل محمد كرم3432201521011059

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك498اعدادية الحكمة للبنينادبيقادر محمد قادر عارف3433201521004046

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك498دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبياالء محمد عادل محمد3434201522335009
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القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك497.6تركماني- ثانوية بارش للبنات ادبيزينب زين العابدين علي محمود3435201522395018

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك497دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيسارا حميد احمد محمد3436201522335038

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك497ثانوية القورية للبناتادبيزينب عدنان عثمان رشيد3437201522110012

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك497اعدادية الهدى للبناتادبيزينب حسن رضا فالمرز3438201522117014

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك497اعداديه الرواد  للبنينادبيمحمد مهدي محمود احمد3439201521022064

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك497اعدادية الهدى للبناتادبيشهد عباس عبد الرزاق مجلي3440201522117022

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك497اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد أمين ياوز يوسف3441201521009077

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك496اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيعلي عبد الجبار عبد هللا سعيد3442201521313054

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك496اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد حسين ياسين احمد3443201521009008

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك496عربية-اعدادية هه ورامان للبناتادبيرؤى بدري عبد الوهاب اسماعيل3444201522135021

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك496اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيطلحة عمر ياسين طه3445201521002038

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك496كردية- ثانوية شوان المختلطة ادبيجنكى فتاح مجيد رفيق3446201521362004

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك495اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعمر حسين رشيد احمد3447201521009069

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك495دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيكه شاوه عبد هللا قادر فتاح3448201522334063

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك495ثانوية النزاهة للبناتادبينورهان نجم الدين قاسم رشيد3449201522130029

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك495ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبيبرهم عبد هللا مجيد سعيد3450201521314008

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك494ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيجسام خليل عبود رجب3451201521062019

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك494النازحونادبيابراهيم علي غانم زوبع3452201521500007

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك494ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبينياز طارق ياسين حمة كريم3453201522349019

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك493كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيريؤاس عباس عمر محمود3454201522333025

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك492ثانوية همسة للبناتادبيبيكرد فيصل شاكر شكور3455201522157003

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك492 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيسمر مصطفى علي جمعة3456201522341018

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك492ثانوية ام البنين للنازحاتادبيهدى ياسين غازي عبد هللا3457201522167035

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك491ثانوية الفاروق المختلطةادبيكريم صدام حسين عباوي3458201521201015

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك491كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيزريان احمد نجم الدين امين3459201522333027

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك491اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيرشيد خميس ابراهيم عبد هللا3460201521051007

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك490ثانوية المستقبل للنازحينادبيصباح محمد صالح مطر3461201521061042

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك490ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبياحمد محمد احمد قاسم3462201521377005

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك489ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيكلينه جمعة سيده محمد3463201522344020

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك489ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيعلي خالد حسن عبود3464201521062043

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك489ثانوية الصفوة للبناتادبيتوناي كنعان علي رضا3465201522125007

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك489اعدادية الخنساء للبناتادبيلينا شالل حبيب مصلح3466201522141044

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك489اعدادية المستقبل للبنينادبييوسف عبد السالم رحيم محمود3467201521011060

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك488ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيخالد حامد فليح حسن3468201521200003
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القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك488اعدادية الهدى للبناتادبيايالف اميد حكمت شاكر3469201522117005

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك488اعدادية قونجه كول للبناتادبيبلكين فالح نامق اسماعيل3470201522148007

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك487ثانوية الشهيد الصدر للنازحينادبيمصطفى عمران سليمان عمر3471201521068086

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك487اعدادية الجهاد للبنينادبيعبد هللا حيدر خليل ابراهيم3472201521003032

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك487ثانوية اليمامة للبناتادبيجيالن نجاه مدحت صالح3473201522108004

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك487ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيطارق رافد احمد حسين3474201521230038

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك486اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبياسراء عبد الرحمن كريم يحيى3475201522124055

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك486كردية- ثانوية شوان المختلطة ادبيجاالك عمر حسن خضر3476201521362003

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك486اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمد عبد هللا سعيد عريان3477201521004057

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك486ثانوية الطيبات للبناتادبيفاطمه علي احمد سليمان3478201522159006

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك486ثانوية تركالن المختلطةادبيمحمد شوكت عبد هللا شهاب3479201521224024

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك485ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبيمحمد نجم الدين احمد صالح3480201521314028

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك485كردية-اعدادية سه رزي المختلطة ادبيكيابه ند عارف محمد طاهر3481201522365016

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك485اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد مجيد احمد شكر3482201521009087

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك485اعدادية المستقبل للبنينادبيهيمن نوزاد علي احمد3483201521011057

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك485اعداديه الرواد  للبنينادبيمصطفى ابراهيم جبار صالح3484201521022070

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك484ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيهلكوت جبار عبد القادر محمد3485201521311088

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك484اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيمحمد مهدي مؤيد حمزة عباس3486201521002071

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك483ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيمريم حسين رشيد عزيز3487201522332027

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك483ثانوية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيمرال عبد الباسط يونس عبد هللا3488201522282027

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك530ثانوية التقدم للبناتعلميبشرى احمد اديب حسيب3489201512138021

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك529.4تركماني- ثانوية بارش للبنات علميسوسن خالد محمود عثمان3490201512395086

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك526اعدادية فلسطين للبناتعلميميالن علي حسين ابراهيم3491201512140077

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك525ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميايمان عزيز برقي محمد3492201512119013

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك522ثانوية الوثبة للبنينعلمياحمد ابراهيم فرمان امه خان3493201511013007

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك520ثانوية دار العلوم االهلية للبنينعلميمحمد خان نجدت برهان صالح3494201511030011

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك516ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميفيان مصطفى خليل حسن3495201512332039

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك516اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميعلي نور الدين علي نيازي3496201511001114

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك516اعدادية الهدى للبناتعلميبثينه حسين خليل ابراهيم3497201512117016

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك545اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد يلماز محمد نوري3498201521009016

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك511ثانوية التقدم للنازحاتادبيزينب محمد عايد احمد3499201522170032

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك503ثانوية النصر للبناتادبيبان يونس محمد ابراهيم3500201522137008

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك497كردية- ثانوية جرمو للبنات ادبيمهربان نوزاد رحيم علي3501201522337013

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك494كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيبهناز رمزى عبد هللا حمه ره ش3502201522333006
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العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك489ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيزريان عرفان محمد جان حسن3503201522346009

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك489ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيكوجه ر نوري شريف رشيد3504201522346023

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك483كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبيكوران نجم الدين محمد فرج3505201521364018

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك482اعدادية فلسطين للبناتادبياسراء ملكو نوري سعيد3506201522140003

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك482كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيشادان محمد عبد الكريم عزيز3507201522333037

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك482ثانوية جالل رضا افندي للبناتادبياماني محسن حميد محمود3508201522119003

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك481دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيهاله يوسف علي محمد3509201522335053

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك481دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيمروه عبد الوهاب عبد هللا محمد3510201522335048

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك480ثانوية ام البنين للنازحاتادبيمريم عبد الستار عبد الجبار سليمان3511201522167031

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك480ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبيدانا ازاد مدحت توفيق3512201521310003

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك480ثانوية الصفوة للبناتادبيرنا جاسم محمد علي3513201522125014

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك480اعدادية قونجه كول للبناتادبيسهلة حسن علي ابراهيم3514201522148016

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك478دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيده ريا باهر حسن محمد علي3515201522334033

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك478اعدادية الواسطي للبناتادبيفردوس محمد علي جمعه3516201522102024

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك477النازحونادبيمؤيد حسن شحاذة سلطان3517201521500236

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك477دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين ادبيمحمد هاشم جبار محمد3518201521301017

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك476ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيامانج غفور نامق امين3519201521311010

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك476ثانوية جالل رضا افندي للبناتادبيعائشه خالد كنعان نجاتي3520201522119024

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك476اعدادية المستقبل للبنينادبيايمن طالب ناجي مجيد3521201521011011

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك476اعدادية المستقبل للبنينادبيعلي عادل سيف هللا كريم3522201521011032

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك475كردية- ثانوية كلور المختلطة ادبيشيركو احمد عريب محي الدين3523201521360002

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك474اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيسواره جهاد نجم الدين احمد3524201521313041

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك474ثانوية تركالن المختلطةادبياسماعيل قادر اسماعيل بكر3525201521224004

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك474دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيجرو محمد عثمان عبد الرحمن3526201522334018

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك474اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد عبد السالم رحيم محمود3527201521011048

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك474ثانوية دجلة للبناتادبينوره علي شخير حمود3528201522109033

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك474ثانوية هاشم صادق للنازحينادبياياد خلف حسين عبد3529201521066039

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك473ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيئيفان عثمان علي محمد3530201522342003

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك473اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبياحمد رزكار صالح الدين سامي3531201521002005

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك473اعدادية الخنساء للبناتادبيدنيا خالد كريم ولد3532201522141022

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك473دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيريزين صباح حسن محمد3533201522335036

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك473النازحونادبيحسين فهمي مصطفى عباس3534201521500067

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك473ثانوية المستقبل للنازحينادبيعمر قاسم محمد عبد هللا3535201521061079

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك473ثانوية شفق للبناتادبيجنان قيس قاسم علي3536201522145003
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العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك472اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيساره زبن قادر جمعه3537201522124037

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك472ثانوية االرتقاء للنازحينادبيعبد هللا عماد طه ياسين3538201521069029

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك472اعدادية الجواهري للبنينادبيغيث زيدان محمد خلف3539201521015028

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك471ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيسوزان عمر محمد امين محمد علي3540201522344016

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك470ثانوية دجلة للبناتادبينورهان جبار مصطفى محمد3541201522109034

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك470اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيريناس شريف سيده كنجه3542201521313033

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك470ثانوية التقدم للبناتادبينبأ عادل عيسى فتاح3543201522138083

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك470ثانوية الجمهورية للبناتادبيرجاء رجب علي عبد القادر3544201522132015

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك469ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمحمد احمد رحيم محمد3545201521311067

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك469ثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةادبيئاره زو غازي خورشيد رمضان3546201522370001

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك469ثانوية الصفوة للبناتادبيساره ضامر خضر حسين3547201522125022

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك469ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيجالل مزهر محمد عواد3548201521200002

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك469كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبيده ريا حمه صالح احمد شريف3549201521364008

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك467ثانوية الفاروق المختلطةادبيمسلم كمال عليوي علي3550201521201020

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك467اعدادية الصدر للبنينادبيحمزة عماد عمر حسام الدين3551201521006029

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك466اعدادية الجواهري للبنينادبيضياء حسن عليوي علي3552201521015018

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك466عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةادبيسرور فؤاد طاهر محمد3553201521259043

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك466ثانوية التقدم للبناتادبيساره عبد الرحمن عثمان صوفي3554201522138047

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك466اعدادية الصدر للبنينادبيايفان رائد علي احمد3555201521006016

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك465دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيسارا عبد الجبار عمر عبد الكريم3556201522334043

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك465دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيشوخان عباس علي عمر3557201522335044

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك465ثانوية النزاهة للبناتادبيساره باصم حسين جواد3558201522130017

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك465ثانوية التقدم للبناتادبيرغده عبد الستار عبد حميد3559201522138038

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك465كردية-اعدادية سه رزي المختلطة ادبيتركجان صباح وهاب شهاب3560201522365006

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك464دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيريزنه نوزاد قاله فتاح3561201522334039

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك464عربية-اعدادية هه ورامان للبناتادبيشه بول كاوه ابو بكر سعيد3562201522135028

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك464دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيدياري علي عثمان محمد3563201522335029

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك464اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد نجاة عرب سعيد3564201521313077

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك464اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيآالن احمد حسن عزيز3565201521313002

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك464النازحونادبيسعد خلف خليل علي3566201521500102

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك463دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيجيالن سيروان عزيز كاكي3567201522335023

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك463اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمد كامران محمد أمين رسول3568201521004060

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك463اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعبد العزيز عبد الكريم أنور ناصر3569201521009053

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك463ثانوية النصر للبناتادبيدالل احمد صالح شيخ3570201522137011
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العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك463اعدادية الجهاد للبنينادبياحمد نائب غائب غفور3571201521003009

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك463اعدادية المستقبل للبنينادبياثير علي حسن عبيد3572201521011004

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك463ثانوية الشهباء للبناتادبيابتسام شهاب احمد مظهور3573201522106002

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك463اعدادية الهدى للبناتادبيايبك جهاد نجم حسين3574201522117004

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك463ثانوية النزاهة للبناتادبيسماح فاضل فليح حسن3575201522130022

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك463كردية- ثانوية جرمو للبنات ادبينزيره علي سعيد رياش3576201522337015

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك462اعدادية الخنساء للبناتادبيعذراء حكيم جليل عزيز3577201522141036

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك462ثانوية غرناطة للبناتادبيهوازن طالل محمد عطيه3578201522100017

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك462ثانوية دجلة للبناتادبيزينب فرحان يونس مغامس3579201522109020

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك462اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيبيام رفيق محمد صالح3580201521313015

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك462اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيأديان طالب ولي جاسم3581201522124001

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك462ثانوية النصر للبناتادبيهند محمد اسود حسين3582201522137034

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك462ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيرؤيا بهجت عبد هللا محمد3583201522121013

الطب/جامعة واسط685ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميايالف علي امين محمود3584201512398008

العلوم/جامعة واسط574ثانوية الجمهورية للبناتعلميدينا برزان فرحان حسين3585201512132018

العلوم/جامعة واسط559دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميكوران صباح محمد صالح3586201511304177

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط543ثانوية التقدم للبناتعلميايمان عزيز بكر سمين3587201512138017

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط536اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميعباس نوزاد علي محمد3588201511312073

الهندسة/جامعة سامراء655ثانوية بابا كركر االهلية للبنينعلميمعتصم ضرار مولود جابر3589201511021016

الهندسة/جامعة سامراء654اعدادية نيركز للبناتعلمينيكار ابراهيم كريم احمد3590201512103034

الهندسة/جامعة سامراء646ثانوية التقدم للنازحاتعلميسماهر نزهان دحام كواد3591201512170028

الهندسة/جامعة سامراء643ثانوية االزدهار للبناتعلميبسمه صفاء الدين فؤاد احمد3592201512118034

الهندسة/جامعة سامراء641اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميعلي عبد العظيم علي رضا3593201511001108

الهندسة/جامعة سامراء638ثانوية االزدهار للبناتعلميطيبه اسعد عبد هللا أحمد3594201512118092

الهندسة/جامعة سامراء637ثانوية دار العلوم االهلية للبناتعلميايناس جالل خورشيد عليان3595201512160003

الهندسة/جامعة سامراء635دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علمييوسف محمد خان رشيد فتاح3596201511303242

الهندسة/جامعة سامراء635ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميمروه جمعة محمد فتاح3597201512398039

الهندسة/جامعة سامراء626اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميحاتم ابراهيم خلف احمد3598201511048048

الهندسة/جامعة سامراء621ثانوية االرتقاء للنازحينعلميانمار احمد حسين عطيه3599201511069095

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء662دراسة عربية- ثانوية ارارات للبناتعلميغيداء ناجي احمد خلف3600201512105010

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء628ثانوية التقدم للنازحاتعلميزينه احمد صالح عبد3601201512170024

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء625ثانوية الشهيد الصدر للنازحينعلميماهر محمد جبار طه3602201511068089

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء612اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميعلي جبار علي صالح3603201511048104

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء605ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميشهد ثائر ضامن عباس3604201512169018
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العلوم التطبيقية/جامعة سامراء593النازحونعلميمحمد احمد صابر سكر3605201511500242

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء590ثانوية التقدم للنازحاتعلمياية عماد عبود غزال3606201512170053

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء580اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتعلميهبه ذياب صالح محمد3607201512124057

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء579ثانوية مطلو للنازحاتعلميهاجر كامل رشيد فاضل3608201512166075

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء575ثانوية الحريري للبناتعلميريام حسين علي محمد3609201512114040

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء574ثانوية الدعاء للنازحاتعلميضحى ماجد مطلك مزهر3610201512171021

االثار/جامعة سامراء486ثانوية التقدم للنازحاتعلميريهام وسام اسماعيل طه3611201512170020

االثار/جامعة سامراء458ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميفاطمه زهير بحر رحيم3612201512169069

االثار/جامعة سامراء427النازحونعلميبرهان عامر برهان واسم3613201511500050

االثار/جامعة سامراء426ثانوية التون صو للبناتعلميشوخان ادريس طاهر كريم3614201512143024

االثار/جامعة سامراء422ثانوية االرتقاء للنازحينعلميمحمد قصي وجيه عتوي3615201511069085

االثار/جامعة سامراء457ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيبراء سامر جاسم محمد3616201521230031

االثار/جامعة سامراء445ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيعماد حمد خلف حسن3617201521230040

االثار/جامعة سامراء436ثانوية التقدم للنازحاتادبيهدير مجيد حميد محمود3618201522170082

االثار/جامعة سامراء433ثانوية الدعاء للنازحاتادبيريام قاسم محمد مهدي3619201522171011

االثار/جامعة سامراء428ثانوية باغداكول للنازحاتادبيابتسام عبد المالك احمد حسن3620201522162001

االثار/جامعة سامراء423اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمهند فهد عبد الكريم عبد الرحمن3621201521009101

االثار/جامعة سامراء422ثانوية التقدم للنازحاتادبيختام عبد العزيز وهيب مجول3622201522170021

العلوم االسالمية/جامعة سامراء473النازحاتعلميانوار خضير عباس شلتاغ3623201512501015

العلوم االسالمية/جامعة سامراء434اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميمسلم سنان رشيد بهجت3624201511002145

العلوم االسالمية/جامعة سامراء433ثانوية المستقبل للنازحينعلميمصطفى احمد عبد حسن3625201511061103

العلوم االسالمية/جامعة سامراء431ثانوية االوائل االهلية للبناتعلميدنيا حسن ساقي رضا3626201512131008

العلوم االسالمية/جامعة سامراء428ثانوية القلعة للبناتعلميزبيده ابراهيم علي يوسف3627201512104012

العلوم االسالمية/جامعة سامراء425 نيسان للبنات9ثانوية علميدنيز اياد عبد الكريم رفيق3628201512101008

العلوم االسالمية/جامعة سامراء422ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةعلمياسماعيل محمد مخلف دواس3629201511230015

العلوم االسالمية/جامعة سامراء466ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيفائق طاهر محجوب ياسين3630201521230046

العلوم االسالمية/جامعة سامراء451ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبينمر احمد حمدي حسين3631201521230058

العلوم االسالمية/جامعة سامراء445ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيوجدان عبد السالم صالح محمد3632201522230015

العلوم االسالمية/جامعة سامراء441ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيسعد مولود علوان حسين3633201521230037

العلوم االسالمية/جامعة سامراء441ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيرنا حمود عبد هللا حسين3634201522230011

العلوم االسالمية/جامعة سامراء440ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيأحمد رحيم محمد جاسم3635201521230003

العلوم االسالمية/جامعة سامراء439ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيطيف اجاويد طه خلف3636201521230070

العلوم االسالمية/جامعة سامراء438ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيخلدون شهاب احمد علي3637201521230012

العلوم االسالمية/جامعة سامراء432ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيبدر الدين عبد الغني رمضان عبد هللا3638201521062091
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العلوم االسالمية/جامعة سامراء424ثانوية المستقبل للنازحينادبيضياء جمعه حسوني احمد3639201521061156

العلوم االسالمية/جامعة سامراء424ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيإبراهيم فالح حسن عبد3640201521230001

العلوم االسالمية/جامعة سامراء424ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيعبد الحميد فرحان جاسم علي3641201521230042

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء662ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتعلمينجالء محمد خليل حسن3642201512121044

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء611ثانوية الشهباء للنازحاتعلميمريم يونس محمد هندي3643201512165024

الطب/جامعة نينوى681.8ثانوية كركوك للمتميزاتعلميمارية ازاد كريم توفيق3644201512116113

الطب/جامعة نينوى676كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميايمان سعود محمود مام علي3645201512331030

الطب/جامعة نينوى676تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمؤمن سليمان زكي محمد3646201511390050

الطب/جامعة نينوى675ثانوية كركوك للمتميزاتعلميداليا شيت ابراهيم هزاع3647201512116041

الطب/جامعة نينوى674ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميايبك وليد محمود توفيق3648201512119009

الطب/جامعة نينوى672دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينعلميمحمد عبد الرحمن دحام محمد3649201511045073

الطب/جامعة نينوى671اعدادية الجواهري للبنينعلميحسن أحمد حسن علي3650201511015022

الطب/جامعة نينوى670.4اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميعبد العزيز طيب محمد خليل3651201511001087

الطب/جامعة نينوى670اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميحسيبة نجم الدين فخر الدين عز الدين3652201512340034

الطب/جامعة نينوى670ثانوية االزدهار للبناتعلميمالك جودة جاهد شاكر3653201512118115

الطب/جامعة نينوى670اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمحمد علي جاسم محمد3654201511048161

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى622اعدادية الخنساء للبناتعلميساره خالد سمار محمد3655201512141026

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى615عربية-اعدادية هه ورامان للبناتعلميمنار حسن أحمد عبد3656201512135043

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى614ثانوية ام البنين للنازحاتعلميزينب عبد السالم عبد الجبار حامد3657201512167020

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى608اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميديالن عبد هللا احمد محمد3658201511312049

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى597ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلمييوسف علي سمين عباس3659201511399058

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى557ثانوية مطلو للنازحاتعلميشهد ايدن اسماعيل عبد الكريم3660201512166048

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى551اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميسيف محمد نايف دلو3661201511001069

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى548اعدادية الجواهري للبنينعلميابراهيم احمد طعمه محمد3662201511015005

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى531ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميابراهيم نايف ابراهيم ياسين3663201511062147

الطب/جامعة الفلوجة677ثانوية التقدم للبناتعلميفاطمة رعد ابراهيم جاسم3664201512138069

الطب/جامعة الفلوجة675ثانوية باغداكول للنازحاتعلمياوراد خليل محمود خليل3665201512162006

القانون/جامعة الفلوجة511النازحونادبيليث علي سمران علي3666201521500233

العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة630عربية-اعدادية هه ورامان للبناتعلميآمنة مفيد صادق محمد3667201512135003

العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة429ثانوية تركالن المختلطةعلميمروان عثمان احمد علي3668201511224023

العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة477ثانوية ام البنين للنازحاتادبيبشائر محمد عبيد دايح3669201522167009

العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة432اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيميعاد مبدر خليفه جاسم3670201522124050

التمريض/جامعة تلعفر554ثانوية فلسطين للنازحاتعلمياسماء عبد الجبار نعمان زينل3671201512164059

التمريض/جامعة تلعفر520ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميريم صالح خليف تمر3672201512169012
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التمريض/جامعة تلعفر504ثانوية النصر للنازحاتعلميعائشه عبد الرحمن زين العابدين خلف3673201512168043

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميئاهه نك عثمان امين عباس3674201512331002

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668ثانوية البيداء للبناتعلمينور بهاء الدين نوري جاسم3675201512139084

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميسارة عبد السجاد علي اكبر جمعة3676201512119039

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.8ثانوية العراق للمتميزينعلميعلي محمد نجاة نوري3677201511050021

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665ثانوية ام البنين للنازحاتعلميدنيا عدنان سليمان حسن3678201512167012

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميفاروق جمعة مطرود عباس3679201511001130

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665اعدادية داقوق للبنينعلميمهند أحمد حسين حسن3680201511017071

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665ثانوية االزدهار للبناتعلميسجى تحسين توفيق جاسم3681201512118076

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665ثانوية االزدهار للبناتعلميحنين حاتم دليان سليمان3682201512118044

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتعلميمنال عبد هللا محمد مراد احمد3683201512124046

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664ثانوية اليقظة للبناتعلميزينب تاجر بكر حسين3684201512134059

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علمياالء لقمان كريم صالح3685201512334015

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664ثانوية كركوك للمتميزاتعلميزبيده احمد كاظم موسى3686201512116059

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمحمد عمر فاروق خليل3687201511001152

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659ثانوية هاشم صادق للنازحينعلميمهند محسن حسين حموش3688201511066045

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628اعدادية الفرات للبنينعلميزياد خلف محمود خلف3689201511007024

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية625ثانوية اتا بكلر للنازحينعلميبيرق مهدي عويد رحيم3690201511064029

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.1النازحاتعلميافاضه عرفان خزعل علي3691201512501009

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية603اعدادية داقوق للبنينعلميضياء حمود جاسم عبد هللا3692201511017027

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية596ثانوية ام البنين للنازحاتعلميهدير شهاب احمد مصطفى3693201512167051

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية596اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمشتاق طالب حسين يوسف3694201511048187

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية591النازحونعلميموفق حمد غضبان خلف3695201511500313

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570ثانوية تركالن المختلطةعلمييحيى قيس صابر حسين3696201511224026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538ثانوية باغداكول للنازحاتعلميحفصه عيسى دهش حميد3697201512162055

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520ثانوية النصر للنازحاتعلمياسيل زياد طارق عزت3698201512168007

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية512ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةعلميهبه حامد سرهيد محمد3699201512230017

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية511ثانوية الحريري للبناتعلمينورجان بهجت مجيد جمعة3700201512114096

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية511ثانوية التقدم للبناتعلميتاره حبيب نجم الدين محمد3701201512138023

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية500ثانوية باغداكول للنازحاتعلميسفانه زياد ماهر احمد3702201512162038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية498اعدادية الخنساء للبناتعلمينضال عدنان صالح حسن3703201512141047

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية497ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةعلميسارا بهجت عبد هللا احمد3704201512346010

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651ثانوية االزدهار للبناتعلميايالف زياد فريق وحيد3705201512118024

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميباوان آزاد عثمان عبد هللا3706201511312025
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية633دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميعمر حميد عمر محمد3707201511303153

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين علميشوان عبد الرحمن محمود امين3708201511301021

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميهيوا يحيى مجيد عبد هللا3709201511303233

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميآالن عدنان كاكه خان كرم خان3710201511303011

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622اعدادية داقوق للبنينعلميبارق أيوب حمد محمد3711201511017011

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619ثانوية الوثبة للبنينعلميوليد خالد فائق حسن3712201511013153

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618ثانوية االزدهار للبناتعلميبان عباس علي قاسم3713201512118033

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميعبد القادر حردان افنش محمد3714201511048092

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية612.6تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميهيفا جوتيار مظهر حسين3715201511390090

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية612ثانوية الشهيد الصدر للنازحينعلميليث خلف احمد علي3716201511068087

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية611.8ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميياسر صهيب سيف الدين عادل3717201511399055

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية611ثانوية كوزلو بابا للبنينعلميعبد الحميد سليمان محمد طاهر عبد القادر3718201511032007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية610ثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينعلميمصطفى عادل غضبان صالح3719201511067082

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية606اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةعلميأراز حويز خورشيد محي الدين3720201511307002

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية605دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميصديق جبار عثمان صديق3721201511303132

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية600اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةعلميوشيار محمد رشيد كريم محي الدين3722201511307032

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية600اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميريكار نور الدين ابراهيم عبد هللا3723201511312053

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية599ثانوية ابن خلدون للنازحينعلميأيمن صالح عبد الرزاق دلف3724201511063002

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية599اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميرضا فرهاد رضا صالح3725201511002045

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587ثانوية البيداء للبناتعلميسعديه محمد فاضل صابر3726201512139045

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585ثانوية كركوك للمتميزاتعلميندى موسى حسن خلف3727201512116134

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583ثانوية تركالن المختلطةعلميرقية صباح حماد علي3728201512224002

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علمينيكار يوسف محمد علي محمد3729201512334210

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559ثانوية الدعاء للنازحاتعلميازهار سلمان عطيه علي3730201512171047

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.5تركماني- ثانوية بارش للبنات علميجيهان محمد حسن عسكر3731201512395038

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميايمان عبد الكريم حسن عبد الكريم3732201512340014

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميسه رده شت برهان عبد هللا عزيز3733201512340074

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميرويار ارسالن خضر محمد امين3734201512331106

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551اعدادية الهدى للبناتعلميملك لقمان عثمان شريف3735201512117047

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551ثانوية شفق للبناتعلمياسيا احمد مسيب جمعه3736201512145003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546ثانوية فلسطين للنازحاتعلميراوية شهاب احمد ندا3737201512164016

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536ثانوية التقدم للبناتعلميحنان كريم خلف عطيه3738201512138028

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.2تركماني- ثانوية بارش للبنات علمياي نور حسين رشيد حسين3739201512395022

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميروزان علي كرم بهرام3740201512345056
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميئه ستيره احمد شريف امين3741201512345007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525ثانوية حطين للبناتعلميهدى حمد عواد عبدهللا3742201512133055

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525ثانوية باغداكول للنازحاتعلميأسراء غائب اكرم هادي3743201512162056

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525ثانوية جه مي ريزان للبناتعلميمريم سلمي جليل عباس3744201512156013

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميروشنا محمد علي عزيز3745201512334092

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522ثانوية التقدم للنازحاتعلميزهراء عبد المنعم خليل ابراهيم3746201512170021

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميبناز عمر مولود احمد3747201512331040

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةعلميشادان رفعت علي قادر3748201512348012

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية521ثانوية االوائل االهلية للبناتعلميسراب عباس اسماعيل زينل3749201512131015

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية521ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميئاال كمال علي رشيد3750201512344003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية521ثانوية البيداء للبناتعلميهبه علي حمود ابراهيم3751201512139087

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520ثانوية الدعاء للنازحاتعلميهند مؤيد صالح احمد3752201512171032

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية519اعدادية الخنساء للبناتعلمياديبه سامال رفعت محمد3753201512141003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية516كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميجيافان شكر قادر مصطفى3754201512331065

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية512ثانوية مطلو للنازحاتعلمينور جمال احمد ابراهيم3755201512166072

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية591ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةعلميأثير محمد جاسم محمد3756201512230009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581ثانوية الدعاء للنازحاتعلميشيماء سعد اسماعيل محمد3757201512171020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميداود سالم احمد عطية3758201511062162

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579ثانوية النصر للنازحاتعلميعهود شهاب احمد علي3759201512168046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574ثانوية فلسطين للنازحاتعلميهديل علي سعد حميد3760201512164093

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574ثانوية االرتقاء للنازحينعلميمحمد سطام جنعان مسعود3761201511069061

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميعبد العزيز محمد احمد نجم3762201511062221

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةعلميعقيل طه عبد يوسف3763201511230008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565ثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينعلميعمر جاسم محمد مصلح3764201511067062

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.5ثانوية المستقبل للنازحينعلميزياد حسين احمد حسن3765201511061132

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميمحمود محمد ابراهيم مهدي3766201511062205

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559اعدادية الجهاد للبنينعلميعبد هللا حسين جبار جدوع3767201511003066

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557اعدادية الفرات للبنينعلميجاسم جمعة نصيف جاسم3768201511007015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552ثانوية اتا بكلر للنازحينعلميهاني محمد رديني محسن3769201511064026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلمينجم سبعاوي حمد خلف3770201511062229

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميمحمد عبد هللا محمد رومي3771201511062118

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548ثانوية مطلو للنازحاتعلميرونق ايسر فارس حمادي3772201512166089

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميعبد الحسين عبد هللا شاكر علي3773201511001082

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575اعدادية يايجي للبنينعلميرافد حاتم محمد حسن3774201511203012
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الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميصفاء دنيز حسن مصطفى3775201511048085

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574اعدادية الفرات للبنينعلميمحمود خالد حميد سليمان3776201511007092

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573اعدادية داقوق للبنينعلميسيف سليل أحمد طارش3777201511017023

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميابراهيم عبد الرحمن محمد حسين3778201511048003

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572ثانوية بابا كركر االهلية للبنينعلميفاتح ناصح سعيد قادر3779201511021013

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميعمر محمد عبد الستار عبدالجبار3780201511048124

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميعمر عادل مصطفى محمد3781201511002092

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينعلميمثنى محمد مرعي حسن3782201511016036

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميمصطفى غالب محمود عزيز3783201511062130

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميمحمد عبد الرحمن نامس عطية3784201511062201

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564النازحونعلميداود خضر احمد محمد3785201511500090

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561ثانوية اتا بكلر للنازحينعلميحذيفة عبد العظيم مجيد عبد الكريم3786201511064006

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميهه فال ابراهيم محمد رشيد3787201511312130

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557النازحاتعلميحنين مخلص جويش طعمة3788201512501117

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554اعدادية قازي محمد للبنينعلمياميد حمه كريم محمد3789201511012020

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينعلميصالح عبد هللا طعمة حسن3790201511016022

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينعلميايمن حقي اسماعيل حمودي3791201511016009

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553ثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينعلميمحمد عادل غضبان صالح3792201511067075

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553اعدادية الصدر للبنينعلميكرار حيدر علي سلمان3793201511006076

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميشادي محمد نصر الدين محمد امين3794201511304138

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعلميابراهيم خلف محمد خلف3795201511259003

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلمييوسف اسماعيل سالم خلف3796201511005153

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلمينجم الدين فاخر صابر عبد الكريم3797201511312115

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547ثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينعلميسفيان سامي علي محمد3798201511067033

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلمينشأت حمد محمود خضر3799201511312117

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمصعب طوفان قادر فتحي3800201511048204

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية651.2ثانوية العراق للمتميزينعلميمحمد خليل قاسم مصطفى3801201511050029

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية639ثانوية الشهباء للبناتعلميرواء فاضل محمود حوران3802201512106020

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية625ثانوية هاشم صادق للنازحينعلميمحمد رجب محمد علي خضر3803201511066030

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593عربية-اعدادية هه ورامان للبناتعلميزهرة محمد قنبر صالح3804201512135023

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية591دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين علميشه يدا حميد محمد محمد علي3805201511301020

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية590ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةعلميعلي غفور سعيد حمه خان3806201511309022

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية587ثانوية اتا بكلر للنازحينعلميضياء توفيق سالم عبيد3807201511064010

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية586ثانوية طوب زاوة المختلطةعلمياحمد عادل فاضل امين3808201511215003
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الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية584اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميتغلب محمد جمعة رجب3809201511005039

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية583اعدادية الجهاد للبنينعلميابراهيم حسن احمد حسن3810201511003002

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية582اعدادية الخنساء للبناتعلميسعاد حسين حماد حايف3811201512141032

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية581ثانوية اتا بكلر للنازحينعلميمحمد سالم عليوي علي3812201511064019

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية581اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةعلميأمير سالم شكور عباس3813201511307003

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية579اعدادية الفرات للبنينعلميسمير غانم احمد حنش3814201511007028

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية573دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميهاوكار محمد ابراهيم قادر3815201511304241

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية573اعدادية الحكمة للبنينعلميدودح قحطان جاسم محمد3816201511004033

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية572دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علمياحمد لقمان رضا محمد3817201511303027

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية571دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميده رون صديق محمود احمد3818201511303078

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية570ثانوية التون صو للبناتعلميمالك منصور مصطفى محمد3819201512143029

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلمينور نجم عبد هللا حمد3820201512144044

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميبهره محمد صابر ميرزا3821201512334035

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.2ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميعلي رائد ابراهيم سعيد3822201511399028

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567اعدادية الصدر للبنينعلميمحمد عباس قادر نادر3823201511006089

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية565ثانوية اتا بكلر للبنينعلميوليد عامر منصور حسين3824201511008070

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية564دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميجينر عبد الوهاب محمد ولي3825201511303064

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية564ثانوية اتا بكلر للبنينعلميفيصل مشعل احمد دهام3826201511008040

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية564ثانوية قبة الصخرة المسائية للبنينعلميوسام حسن ابراهيم عطيه3827201511256043

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية564اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميعبد القادر جاسم حامد مولود3828201511005070

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية563.7تركماني- ثانوية بارش للبنات علميايالف حسين جالل خالد3829201512395026

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية563اعدادية كركوك المركزية للبنينعلمياحمد موفق محمد رشيد محمد أمين3830201511001029

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية563ثانوية الجمهورية للبناتعلميزهراء هادي علي مهدي3831201512132027

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية563دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميبه نا محمد قادر احمد3832201511303053

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية563اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمصطفى حبيب صمد مجيد3833201511001177

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية562اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميسولين عبد المجيد رؤوف عبد الرحمن3834201512340080

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية562ثانوية الحريري للبناتعلميرند ضياء سرحان خلف3835201512114038

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية560اعدادية ابن خلدون للبنينعلميكمال صباح شنان حسين3836201511009071

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتعلميسندس ناظم فاضل رفيق3837201512338015

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةعلمينزهان نجاة عبيد احمد3838201511309037

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية556ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميجنار عز الدين محي الدين عزيز3839201512344024

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية555اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميوسام محمود نجم عبوش3840201511005149

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية555 اذار للبنات11اعدادية علميهيفين تحسين رشيد صالح3841201512136059

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية554ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميعلي حسن علي عواد3842201511062177
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الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية552اعداديه الرواد  للبنينعلميابراهيم محمد سعدون احمد3843201511022003

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية551ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةعلميمحمد احمد حمد امين حسن3844201511309029

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية550.8تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمحمد نجاح عمر صالح3845201511390072

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية550دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميمحمد اركان صابر ناصر3846201511302101

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية549دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميرابه ر زياد كريم محمد3847201511304105

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية548اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميعمر جاسم محمد مرعي3848201511048118

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية546اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميوضاح صباح غدير عبوش3849201511048217

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية545ثانوية همسة للبناتعلميشانو عطا هللا شاحوذ جاسم3850201512157009

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية544تركماني-ثانوية بارش للبنينعلمياحمد عدنان خورشيد ابراهيم3851201511390009

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية540دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علمياحمد حسام الدين محمد هادي3852201511304014

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية540اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميعماد عواد جاسم محمد3853201511048116

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية526دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميشهين نظام الدين محمد سعيد محمد امين3854201512334158

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية525اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميسرود كمال نور الدين صالح3855201511002051

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية523اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةعلميئاسو طيب حميد احمد3856201511307001

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية523اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميصدام عطا هللا خلف زيدان3857201511001075

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية519ثانوية االرتقاء للنازحينعلميمصطفى صالح خليف تمر3858201511069072

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية647ثانوية النصر للبناتعلميايمان مجيد جمعه عباس3859201512137008

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية646ثانوية الحريري للبناتعلميرواء طارق بريسم عبد الجليل3860201512114039

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية643اعدادية الهدى للبناتعلميمريم عصام عسكر حسن3861201512117045

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية643اعدادية قازي محمد للبنينعلميمحمد نوزاد رشاد مال ويس3862201511012085

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية643اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميهاني ابراهيم حسين قادر3863201511048213

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية643دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميمحمد رزكار فتح هللا عبد هللا3864201511303181

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية642 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميبتول محمد يوسف علي3865201512341019

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية641.7تركماني- ثانوية بارش للبنات علمياسراء نائب عثمان عمر3866201512395012

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية641اعدادية فلسطين للبناتعلميايالف قاسم عدوان موسى3867201512140013

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية641اعدادية الخنساء للبناتعلميرؤيا نياز حسين علي3868201512141019

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية640اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمعمر جاسم خلف اسماعيل3869201511001195

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية639تركماني- ثانوية بارش للبنات علميدنيا سداد رمزي صالح3870201512395050

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية639اعدادية الهدى للبناتعلميشه هين فالح محمد نجم عبد هللا3871201512117036

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية638ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلمياسراء نبيل عبد القادر علي3872201512398003

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية638ثانوية البيداء للبناتعلميزهراء ماجد عبد الساده نعمه3873201512139033

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية638دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميارام اياد صالح الدين عزيز3874201511304033

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية636ثانوية الصفوة للبناتعلميهدى عبد الحسين جاسم حسن3875201512125053

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية636ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميبيمان عمر محمد امين محمد علي3876201512398009
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كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية636كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميده رون محمد عبد اللطيف شريف3877201512331089

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية636ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةعلميكالى ناصح عبد هللا علي3878201512348016

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية635كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات علميكويستان نوري وهاب عباس3879201512330027

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية634ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتعلميمجده يحيى قادر محمد3880201512121035

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية634دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميداستان محمد علي محمد3881201511303072

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية633.2اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميأنس نبيل أدور ناصر3882201511001002

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية633اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمحمد سعود محمد وهاب3883201511048152

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية633دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميزريان محمو توفيق سعيد3884201512334098

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية633ثانوية كركوك للمتميزاتعلميتارا نوزاد عمر علي3885201512116030

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية632.8ثانوية كركوك للمتميزاتعلمياروى علي فاتح عمر3886201512116009

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية632ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلمينور جاسم عثمان عارف3887201512398044

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية632ثانوية النصر للبناتعلميسحر عبد المجيد جميل محمد3888201512137031

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية631اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميمحمد نبيل محمد زكي عبد هللا3889201511005123

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية631ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةعلميكازين ستار امين خورشيد3890201512342039

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية630دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميمحمد قادر محمد جبار3891201511304211

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية629.9تركماني- ثانوية بارش للبنات علميسارة عمران عزيز محمود3892201512395078

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية628دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميبهره فاضل عمر محمد3893201512334034

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية628دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميبيوند سمين خورشيد كريم3894201511303056

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية627.5تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميعباس حسين ألياس حسن3895201511390031

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية627ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةعلميهيريفان فرهان جالل توفيق3896201512349022

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية626كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميجاوكال جبار محمد صادق3897201512331060

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية626كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميآزين آرام محمد قادر3898201512331006

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية626اعدادية الخنساء للبناتعلميمروه قاسم محمد صالح3899201512141044

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية626دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميهبه هونه ر عبد هللا صديق3900201512334216

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية626ثانوية كركوك للمتميزاتعلميملك نبيل انور صالح3901201512116129

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية626دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميسوزان ستار احمد وهاب3902201512334134

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية625اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلمياحمد اوندر خالد محمد3903201511048007

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية625دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميعلي عزيز كريم محمد3904201511304161

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية625ثانوية الوثبة للبنينعلميبلين محسن حسين قنبر3905201511013029

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية625دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميمحمد نعمان هاوار محمد3906201511304222

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية625ثانوية الصفوة للبناتعلمياطياف عبد الوهاب بريسم عبد الجليل3907201512125004

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية624.8تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميثامر يوسف عبد اللطيف احمد3908201511390021

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية624.6اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمعن نجم حبيب جبل3909201511001196

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية624اعدادية تازة للبنينعلميعلي نجم الدين محمد رضا3910201511018042
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كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية624دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميهيام مؤيد عبد الكريم محمود3911201512334219

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية623دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميمحمد اسماعيل غفور حسن3912201511303176

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية623ثانوية الشهباء للبناتعلميزينب سليمان ساجد حسن3913201512106025

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية623ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميايه علي جاسم جبر3914201512119016

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية623ثانوية االزدهار للبناتعلمييلدز عالء الدين كمال مصطفى3915201512118132

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية623اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميسيف عبد الرحمن نجم سعيد3916201511048081

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية622.4تركماني- ثانوية بارش للبنات علميفاطمة عادل صادق اسماعيل3917201512395096

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية621اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلمياحمد عدنان احمد سليمان3918201511048016

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية621ثانوية االزدهار للبناتعلميسندس محمد عزيز امين3919201512118080

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية621ثانوية كركوك للمتميزاتعلميبسمة عدنان خليل ابراهيم3920201512116025

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية621ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميشيماء احسان محمود حسن3921201512344056

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية621ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميشه ونم فؤاد اسماعيل ميكائيل3922201512344053

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية620.7ثانوية اليقظة للبناتعلميبرزين عبد هللا محمد سعيد3923201512134026

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية620اعدادية نيركز للبناتعلميبه هار كوثر انور حمه رشيد3924201512103014

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية620اعدادية نيركز للبناتعلميايمان عاصي احمد صالح3925201512103008

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية620ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةعلميهانا بكر محمد توفيق3926201512349020

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية620دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميمحمد احمد محمد كريم3927201511303174

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية618ثانوية التقدم للبناتعلمينيكار عثمان مصطفى جوامير3928201512138091

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية618ثانوية حطين للبناتعلميته نيا بختيار مجيد كريم3929201512133012

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية617دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميجينر برهان محمد شاسوار3930201511303063

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية616دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميعلي محمد نامق شريف3931201511302087

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية616اعدادية الهدى للبناتعلميفرح حميد بنيان صخي3932201512117043

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية616اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمحمد لطيف محمد غريب عبد الرحمن3933201511001157

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية616ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةعلميئازاد يابه سعيد حسن3934201511314002

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية616ثانوية دجلة للبناتعلميلميس سعدي احمد خلف3935201512109032

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية615اعدادية المستقبل للبنينعلميسرمد خالد فاتح محمد3936201511011033

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية615ثانوية االسكندرونة المختلطةعلميسلسبيل محمد علي سليم3937201512200001

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية614.4تركماني- ثانوية بارش للبنات علمينور محمد جاسم سليم3938201512395123

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية614اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميعمر ثامر فهد نجم3939201511002089

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية613دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميابراهيم رعد سليم يوسف3940201511304007

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية612.8ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميساره محمد صابر رؤوف3941201512398025

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية612ثانوية الوثبة للبنينعلميمهند طه ياسين صالح3942201511013144

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية612دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينعلميمصطفى علي حسين علي3943201511045086

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية612دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علمينارين عبد الكريم عبد القادر حاجي مال3944201512334202

152 من 116صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية612الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتعلمينور صباح خسرو علي خان3945201512338021

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية611اعدادية الهدى للبناتعلميعائشه عادل عثمان اسماعيل3946201512117039

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية611 نيسان للبنات9ثانوية علميزينه صبحي على حسن3947201512101013

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية610ثانوية كركوك للمتميزاتعلميشيماء محمود عمر عبد هللا3948201512116093

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية608.6اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميفالح حسن علي محمد3949201511001131

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية607كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميهه وري ازاد عثمان عبد هللا3950201512331207

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية606ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةعلمياالن هاشم محمد شريف محمد3951201512348002

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية605.8ثانوية كركوك للمتميزاتعلميفنار جنكيز رمضان حسين3952201512116108

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية605.4تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمحمد نمير يونس عباس3953201511390073

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية605دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميبه لين عز الدين رسول علي3954201511303052

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية604اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميمريم كريم رشيد محمد3955201512345109

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية604اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميمحمد أتيال كمال طاهر3956201511005104

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية603اعدادية المستقبل للبنينعلمياحمد عبد القادر سمين مجيد3957201511011008

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية603ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتعلميجيهان ييلماز رضا رشيد3958201512398010

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية603ثانوية مار افرام للبنينعلميراني امير رفو زورا3959201511039006

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية603دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميمحمد رزكار صابير احمد3960201511303180

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية603دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميساره عزيز عمر محمد3961201512334122

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية602دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين علمينزار عادل عبد هللا فرج3962201511301039

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية602ثانوية البيداء للبناتعلميكاني حسن رحيم ابراهيم3963201512139068

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية602دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميشه بول عثمان شكور فارس3964201511303127

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية602كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميدروون عمر طاهر محمد3965201512331080

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية601ثانوية الحريري للبناتعلميزبيدة عبد المطلب رضا حيدر3966201512114043

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية601النازحونعلميعبد العزيز احمد عبد هللا علي3967201511500149

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية600.4تركماني- ثانوية بارش للبنات علميمروه محمود جمال خضر3968201512395108

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية600ثانوية الدعاء للنازحاتعلميشهد عبد الكريم صالح خميس3969201512171019

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية600اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميسهذد ساالر مام ابراهيم علي3970201511048079

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية600اعدادية الواسطي للبناتعلميمها محمد عبد الزهره بهار3971201512102057

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية599.4ثانوية العراق للمتميزينعلميصادق رعد عزيز كاظم3972201511050012

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية599.2تركماني- ثانوية بارش للبنات علمياسراء ياور هللا ويردي امين3973201512395013

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية599ثانوية النصر للبناتعلميزهراء عدنان شوكت محمد3974201512137023

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية599اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميسارا ازاد فتاح احمد3975201512345067

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية599اعدادية الخنساء للبناتعلميندى عبد العزيز عبد الجبار صالح3976201512141046

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية598ثانوية التقدم للبناتعلميايناس طيب زوراب حويز3977201512138018

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية598ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينعلميمصطفى حميد طه محمود3978201511016047
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كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية598دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميسارا نوري غفور فرج3979201512334113

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية598دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميهه لشو صالح جالل محمود3980201511304252

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية598ثانوية اتا بكلر للبنينعلميمحمد سعد رؤوف مردان3981201511008045

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية598ثانوية الشروق للبناتعلميسجى فيصل عثمان محي الدين3982201512149018

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية597ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميوالء سعد خليل سعدي3983201512119074

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية597ثانوية الحريري للبناتعلميهدى كامران رشيد محمد3984201512114099

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية596دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميشاخي حاتم قرباني حسن3985201511303123

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية596دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميآنوش صباح جالل سعيد3986201511303012

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية596ثانوية اليقظة للبناتعلميعلياء سلمان داود اسماعيل3987201512134080

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية595 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميئاال سلمان خالد معروف3988201512341004

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية595اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتعلميالفين احمد صابر كريم3989201512124043

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين علميقانع قادر ابو بكر محمد امين3990201511301029

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتعلميجوفيان ازاد عبد هللا عمر3991201512338009

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علمياسراء عدنان عبد الرحمن محمد3992201512334010

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميئافان مزهر عاصي علي3993201512334002

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594ثانوية الحريري للبناتعلميمريم علي شهاب حمد3994201512114089

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593.8ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلمياحمد احسان ابراهيم علي3995201511399003

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميديلمان شوان خليل كريم3996201512331096

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةعلميمحمد فاضل فتح هللا احمد3997201511309034

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593ثانوية حطين للبناتعلميصابرين قاسم عبد هللا حماد3998201512133039

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593ثانوية العراق للمتميزينعلميهاشم جميل هاشم جميل3999201511050044

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميخنده شوان مجيد خورشيد4000201512334062

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين علميشاالو عمر عبد هللا حسن4001201511301018

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلمياالء علي محمد جميل4002201512119006

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية592دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميمحمد صابر كاكه شين صادق4003201511304199

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية592ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميامنة عماد عبد القادر عزت4004201512119007

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية592كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميرحاب فالح احمد محمد امين4005201512331099

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية592ثانوية كركوك للمتميزاتعلميفاطمة الزهراء نجيب عباس جعفر4006201512116103

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية483ثانوية الحريري للبناتعلميسارة قصي عبد هللا مليك4007201512114054

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية438اعدادية قازي محمد للبنينعلميعلي بكر حمه خوله4008201511012053

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435ثانوية الشهيد الصدر للنازحينعلميعبد القادر محمد أمين عبد القادر4009201511068129

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية كركوك المركزية للنازحينعلميمصطفى فاضل ياسين جاسم4010201511065038

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية ابن خلدون للبنينعلميعبد الرحمن خلف غني هذال4011201511009046

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405اعدادية ابن خلدون للبنينعلميسرمد سامي احمد جاسم4012201511009036
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية402دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميايمان صمد محمد بابير4013201512334021

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية364 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميشنو رزكار مجيد صالح4014201512341071

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية526دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين علمياالن معتصم عودل غريب4015201511301003

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية525اعدادية الصدر للبنينعلميمهدي عبد الهادي حسين محمد4016201511006108

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية508اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميمحمد احمد عبد محمد4017201511312085

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية506دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين علميره نج عثمان صابر حسن4018201511301012

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية502اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميامين نبيل عبد الكريم عبد المجيد4019201511005030

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية502اعدادية قازي محمد للبنينعلميهمداد عبد الرحمن نعمان محمد4020201511012095

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية501ثانوية شفق للبناتعلميبلقيس حسن جعفر صادق4021201512145009

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية501اعدادية الصدر للبنينعلميعبد هللا محمد فرج حاجي4022201511006050

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية500ثانوية كركوك للمتميزاتعلميآالء ثامر جاسم محمد4023201512116002

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية498 نيسان للبنات9ثانوية علميوسن عقيل صبري علوان4024201512101025

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية497دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميروا محمد صابر محمد4025201511303094

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية497ثانوية حطين للبناتعلميزيالن شمال محمد صالح ولي4026201512133025

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية497اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميئامراز محمد بكر رفيق4027201512340002

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية496ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميايالف احمد عمر صديق4028201512119011

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية495اعدادية كركوك المركزية للبنينعلمياسماعيل عبد سهيل نجم4029201511001033

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية494اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلمياياد ابراهيم قادر خليل4030201511048038

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية493دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينعلميسيفر يوسف نجم الدين فتح هللا4031201511045034

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية493ثانوية الشهباء للبناتعلميزينب عمر عبد االمير جالل4032201512106026

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية493ثانوية اليقظة للبناتعلميمروه صباح احمد مصطفى4033201512134093

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية492ثانوية شفق للبناتعلميزهراء عباس محمد علي درويش كاظم4034201512145013

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية491اعدادية الصدر للبنينعلميحسين صباح عبد الحميد عبد المجيد4035201511006026

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية490اعدادية فلسطين للبناتعلميدانيه شمس الدين عثمان عمر4036201512140033

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية490ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميسوزان قهرمان احمد محمد4037201512332032

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية489.8ثانوية اليقظة للبناتعلميكوزين فرهاد عبد الخالق احمد4038201512134089

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية489دراسة كردية- ثانوية ارارات للبنات علميكونا كامران نائف جمعه4039201512336007

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية489دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميعزيز عبد هللا عزيز بيرداود4040201511304157

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية488ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةعلميبرى حكيم سليم محمد امين4041201512348003

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية488اعدادية يايجي للبنينعلميحسين احمد اكرم طه4042201511203009

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487.7ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميانشا هللا رحمة هللا احمد محمد4043201511399011

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميئاالن صالح احمد محمد4044201512331001

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487ثانوية ام البنين للنازحاتعلميمنه هللا باسل ماهر عبد اللطيف4045201512167042

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487كردية- اعدادية الشورجة للبنين علميمحمد سامان لطيف توفيق4046201511305035
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كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486ثانوية البيداء للبناتعلميمنى سعد الدين محمد فتح هللا4047201512139079

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486ثانوية الشهباء للبناتعلميسوسن عصام عبد الملك بكر4048201512106038

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486ثانوية الوثبة للبنينعلميمحمد صايغن عبد هللا عمر4049201511013113

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية485اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميعلي عبد الباسط بشير بيرداود4050201511001107

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية484ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةعلميايمان مطر محمد جاسم4051201512230013

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية484ثانوية اتا بكلر للبنينعلميامجد جالل احمد حمدي عباس4052201511008014

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية482اعدادية فلسطين للبناتعلميفيان فيض هللا مجيد مصطفى4053201512140068

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية482دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميعبد هللا عماد تبارك جبار4054201511303141

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية481.6تركماني- ثانوية بارش للبنات علميايسان حسين احمد محمد4055201512395025

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية481اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميحسين خليل ابراهيم كوثر4056201511005047

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية479عربية-اعدادية هه ورامان للبناتعلميدعاء رشيد قادر خورشيد4057201512135017

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية479دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين علميهاورى كمال احمد رسول4058201511301042

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية479ثانوية النزاهة للبناتعلميساره نجدت امجد نجم الدين4059201512130021

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية477كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميبياره جعفر عسكر قادر4060201512331044

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية477ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةعلميبه شدار كريم طه طاهر4061201511314012

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية476اعداديه الرواد  للبنينعلميبهاء حسين صالح احمد4062201511022016

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية476ثانوية الشروق للبناتعلميرؤيا سداد احمد قادر4063201512149011

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية476كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميشيماء طارق شفيق رجب4064201512331156

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية475اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمحمود كاظم عبد الحسين زين العابدين4065201511001171

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية474اعداديه الرواد  للبنينعلميخالد حكمت عبد الوهاب محمد4066201511022025

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية474اعدادية الواسطي للبناتعلميساره نور الدين خورشيد غائب4067201512102037

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية474كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميروبار صديق صالح عبد هللا4068201512331101

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية473دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علمياريان نوزاد محمد فاتح نجم4069201511303034

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية472دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميامانج مجيد صالح امين4070201511304044

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471ثانوية الصفوة للبناتعلميياسمين خالد بدر فرحان4071201512125054

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينعلميجينه ر شامل حميد رشيد4072201511045021

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علمياالء محمد ميرزا سعيد4073201512341012

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علمياوات سفر عمر صالح4074201511304047

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471اعدادية الواسطي للبناتعلميمروه فاتح ناصح محمد4075201512102050

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471اعدادية قازي محمد للبنينعلميسامان صباح عمر حمه علي4076201511012037

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية470دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميجوتيار عدنان عثمان احمد4077201511304079

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية470ثانوية النصر للبناتعلميسهى جاسم محمد جالب4078201512137035

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية470 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميجنار كمال مصطفى جالل4079201512341031

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية469ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميئاال قادر محمد فرج مجيد4080201512332003
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كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية468ثانوية هاشم صادق للنازحينعلميبرزان محمد ناصر حسين4081201511066009

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية468ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميئافان عبد الكريم عثمان كريم4082201512332002

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية468دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميفرميسك قادر احمد اسعد4083201512334174

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية467دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميمحمد قاسم رحمان امين4084201511302127

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية467دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميديبر فرهاد علي عبيد4085201511304103

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية467اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميمحمد باسم عبد الرحمن احمد4086201511002109

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية466اعدادية المستقبل للبنينعلميكوران عبد هللا محمد عزيز4087201511011074

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية465دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميدلشاد جعفر محمد رشيد4088201511303076

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية464.9تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميحسين ايدن محمود اكبر4089201511390024

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية464اعدادية قونجه كول للبناتعلميفاطمه عمران محمد مولود4090201512148025

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية464ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميابتهال جمعة علي مجيد4091201512144003

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية463ثانوية كركوك للمتميزاتعلميياسمين عبد الواحد خليل حسن4092201512116158

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية463اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميسوسن هاشم رؤوف علي4093201512340078

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية463اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميسندس هادى محمد عزيز4094201512345077

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية463كردية- اعدادية الشورجة للبنين علميريباز عبد الرحيم محمد نادر4095201511305020

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية462اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميجنيد صالح الدين عبد الهادي عزت4096201511005041

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية462اعدادية ابن خلدون للبنينعلميهيثم علي محسن عبد4097201511009099

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية462اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلمينيان سامان محمد علي4098201512345115

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية462اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميحسين علي شكور احمد4099201511048055

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية462اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميمؤمن عماد الدين احمد مصطفى4100201511005099

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميعمر موفق عبيد سليمان4101201511005091

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461ثانوية الوثبة للبنينعلميمصطفى مهدي حميد احمد4102201511013141

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461اعدادية الحكمة للبنينعلميأحمد عيسى انصيف جاسم4103201511004005

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461ثانوية الشهباء للبناتعلميساره علي عاصي موسى4104201512106032

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميسهيلة احمد محمد صالح4105201512340075

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميسوران مجيد محمد كريم4106201511303117

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية460اعدادية قونجه كول للبناتعلميفاطمه حسين حسن عسكر4107201512148022

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية460كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميتريفه وهاب محمد امين محمود4108201512331057

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية460دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميبشرى ساالر حمه علي محمود4109201512334030

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية460اعدادية الصدر للبنينعلميمحمد عثمان شيره سلمان4110201511006091

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية459.1تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميمبين شاهين ابراهيم احمد4111201511390053

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية459كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميجاوان سامي عمر رفيق4112201512331059

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية459ثانوية اتا بكلر للبنينعلميمحمد علي موسى محمد4113201511008052

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458.1تركماني- ثانوية بارش للبنات علمياساور اياد فاضل سعيد4114201512395006
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كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458كردية- اعدادية الشورجة للبنين علميعمر ده سكو لطيف خواكرم4115201511305030

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458ثانوية الوثبة للبنينعلميحسين علي عواد يوسف4116201511013033

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميشه ونم صباح لطيف عزيز4117201512345089

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةعلميبيالن عبد هللا محمد حمد امين4118201512348005

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلمياحمد ابراهيم محمد صالح4119201511005007

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458ثانوية المصلى النموذجية للبنينعلميعبد هللا جمال محمود حسن4120201511010010

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية457اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميمحمد فتح هللا محمد صديق4121201511002127

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية457دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميايمان خضر بايز رضا4122201512334020

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية457 اذار للبنات11اعدادية علميكلشاه جمال احمد زينل4123201512136041

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية456.5تركماني- ثانوية بارش للبنات علميسلمى فاروق نامق حميد4124201512395081

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية456كردية-اعدادية سه رزي المختلطة علميجرا يوسف خالد محمد4125201512365011

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية456اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمصطفى علي حسن علي4126201511001187

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455.8تركماني- ثانوية بارش للبنات علمياسن حسن علي عزيز4127201512395016

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455ثانوية دجلة للبناتعلميالحان عدنان لطيف جاسم4128201512109005

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميهونه ر جليل عبد هللا حسن4129201511304259

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميرواء عدنان خورشيد خالد4130201512340050

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية454.7تركماني- ثانوية بارش للبنات علميجهان رياض عبد الرزاق شوكت4131201512395032

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية454اعدادية فلسطين للبناتعلميروخوش احمد قادر خورشيد4132201512140044

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية454دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علمييادكار طه عبد القادر محمد4133201511303238

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية454كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميروا نوزاد محمد علي حاجي كريم4134201512331100

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية454ثانوية التقدم للبناتعلميهيداء فارس شريف اسماعيل4135201512138093

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية454اعدادية فلسطين للبناتعلميايالف اكرم حميد غني4136201512140011

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية454ثانوية الصفوة للبناتعلميسوسن عباس هللا وردي حيدر4137201512125024

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية453ثانوية الحريري للبناتعلميهند مصطفى عبد هللا محمود4138201512114103

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية453دراسة عربية- اعدادية آزادي للبنين علميابراهيم محمد سعيد فقى حسين4139201511053006

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية453اعدادية الصدر للبنينعلميمحمد حسين جمعه ياسين4140201511006083

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميكيوان حميد خورشيد علي4141201511304180

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452اعدادية الحكمة للبنينعلميثامر خالد زنيل درويش4142201511004023

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةعلميسوما نوزاد رؤوف عبد الكريم4143201512346012

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميشه بول حسن عبدل محمد4144201512334149

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451ثانوية االزدهار للبناتعلمياالء عبد الرضا علي حسين4145201512118018

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451اعدادية الحكمة للبنينعلميميسر محمود خضر بكر4146201511004088

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451ثانوية الحريري للبناتعلميداليا اياد صالح محمد4147201512114029

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميسازان صباح عبيد اسعد4148201512340063
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كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميحياة جمعه احمد عبد الرحمن4149201512345035

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميده رون نجاة عمر حمه علي4150201512331090

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميسامان نوزاد كاكل حميد4151201511302067

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية450ثانوية اتا بكلر للبنينعلمييوسف جنكيز حسن مصطفى4152201511008074

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية450دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميتوانا عبد الخالق عبد القادر محمد امين4153201511304074

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية450 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميخه نده عبد العزيز جميل محمد امين4154201512341036

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية450ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميمحمد صالح حسن محمد4155201511062116

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية450اعدادية ابن خلدون للبنينعلميعالء سلمان داود سلمان4156201511009059

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449اعدادية الصدر للبنينعلميخالد خليل ابراهيم رفيق4157201511006031

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميبيخال يوسف اسود فتح هللا4158201512334041

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميراميار ستار جبار فيض هللا4159201511304109

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمحمد طالل كمال خضر4160201511001149

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمحمد صادق حمدي قوبالي حمدي4161201511048156

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447اعداديه الرواد  للبنينعلميمحمود ناظم محمود محمد4162201511022057

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447كردية-اعدادية سه رزي المختلطة علميسمية سامان احمد قادر4163201512365023

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلمياحمد نوزاد رشيد ولي4164201511312018

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتعلميبنار احمد جهاد صالح4165201512121008

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446اعدادية منوليا للبناتعلميايالف احمد جمال صبغه هللا زينل4166201512120007

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446كردية- اعدادية الشورجة للبنين علمييوسف حسين احمد حسين4167201511305057

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات علميايمان عبد الخالق شريف فتح هللا4168201512330006

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميمحمد بشير خلف علي4169201511002111

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علمياالن قادر عزيز محمد4170201512331024

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميشه يدا ساالر يادكار ستار4171201512334151

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446اعدادية قازي محمد للبنينعلميهوكر خليل ابراهيم علي4172201511012096

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينعلميهاوري ضياء أمين محي الدين4173201511045094

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميمحمد امجد محمد عبد الصمد4174201511002107

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445ثانوية الوثبة للبنينعلميمحمود كمال محسن حسن4175201511013131

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميلينا نور الدين شريف حسين4176201512334197

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445كردية- ثانوية شوان المختلطة علميعارف ناصح عارف شريف4177201511362009

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلمييوسف عادل محمدعلي عبد هللا4178201511048224

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445اعدادية تازة للبنينعلميحسين فخر الدين سليمان علي4179201511018016

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية444اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلمياحمد هاشم اكبر محمد4180201511005026

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية444ثانوية العرفان للبنينعلميمحمد ساجد كمال رؤوف4181201511057023

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية444كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميكارزين صباح حيدر حميد4182201512331169

152 من 123صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية444ثانوية االزدهار للبناتعلميدولت عبد الباسط بشير بيرداود4183201512118047

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية443ثانوية اسماء بنت ابي بكر للنازحاتعلميفاطمه غسان داود مجيد4184201512163030

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية443اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةعلميمحمد عدنان مجيد حسن4185201511307021

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية443ثانوية القلعة للبناتعلميهديل سيف الدين غيب هللا عمر4186201512104033

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية443دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميديرين صالح قادر خدا كرم4187201512334081

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية443دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميزينو عبد الكريم حسن صديق4188201512334107

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442اعدادية فلسطين للبناتعلميشنو احمد حسين امين4189201512140057

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميارجان عدنان توفيق قادر4190201511005027

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442ثانوية االوائل االهلية للبناتعلميشاناي عرفان صالح عبد الرحمن4191201512131016

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442اعدادية نيركز للبناتعلميايمان محمد رشيد حميد رضا4192201512103010

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميافان طارق شريف علي4193201512332007

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةعلميهه الله شامل عابد خورشيد4194201512346020

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةعلميشوبو رسول محمد قادر4195201512348013

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442كردية- اعدادية والت للبنين علميبه لين كريم محمد حمدى4196201511361003

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميايمان علي محمد ناصح احمد4197201512334023

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميشهله خليل عبد الكريم توفيق4198201512334153

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442اعداديه الرواد  للبنينعلميعبد العزيز نور الدين عزيز محمد معروف4199201511022037

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميبريسو عماد عبد الكريم عثمان4200201511304056

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية441.6تركماني-ثانوية بارش للبنينعلمياحمد جمال محمود محمد4201201511390006

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية441دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميمحمد صباح نوري حسن4202201511304201

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية441اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميايمان جمعة نصر الدين محمد امين4203201512340012

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية441ثانوية االزدهار للبناتعلميروزه عباس فاتح اسماعيل4204201512118055

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية441ثانوية الشهباء للبناتعلميفاطمه خالد كمال جمال4205201512106046

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية441ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميمريم اياد حسن عثمان4206201512119058

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية440اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميمصطفى مدحي زين العابدين أمين4207201511002158

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية440دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينعلميمصطفى فهمي فتاح احمد4208201511045089

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية440دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميسرباز عبيد محمد عبد الرحمن4209201511302069

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية440كردية- ثانوية شوان المختلطة علميبه لين ازاد محمد علي4210201511362003

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية440ثانوية دجلة للبناتعلميريهام احمد عبد هللا احمد4211201512109017

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية440اعدادية ابن خلدون للبنينعلمياحمد نجم حميد محمد4212201511009018

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية439ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميأيالف جليل مصطفى احمد4213201512144002

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية439دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميمحمد نجم الدين صالح محي الدين4214201511304221

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية439اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلمييوسف نوري طعمة خلف4215201511005156

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية439اعدادية الجهاد للبنينعلميمحمد اكبر سلمان صالح4216201511003094
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كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية439دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميخنده احمد سليمان حسين4217201512334061

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية439 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميامينة محمد حسين علي4218201512341013

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية439دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميرامال عمر عباس محمد4219201511304106

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية439دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميراويز جميل محمد شريف4220201511304110

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية439كردية- ثانوية هوزان للبنات علميكوجر لقمان ستار مصطفى4221201512333038

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية438ثانوية شفق للبناتعلميفاطمه ايوب ابراهيم كاظم4222201512145023

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية438ثانوية اتا بكلر للبنينعلميمحمد عادل عمر رشيد4223201511008047

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية438اعدادية الواسطي للبناتعلمينورجان خنكار ولي قهرمان4224201512102063

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية438ثانوية الذهب األسود اإلهلية للبنينعلميحسين موفق مهدي حسن4225201511031004

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية438ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةعلميماردين جالل رشيد نامق4226201512346017

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437ثانوية التون صو للبناتعلميجنار عز الدين كوخه مصطفى محمود4227201512143012

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437كردية- ثانوية هوزان للبنات علميهيفين عماد عز الدين محمد4228201512333049

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437ثانوية الصفوة للبناتعلمياالء يشار ساقي فاضل4229201512125007

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437ثانوية البيداء للبناتعلميسراب طارق فائق توفيق4230201512139043

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين علميباغه وان عبد هللا حبيب محمود4231201511301004

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437ثانوية العرفان للبنينعلميبالل نبيل مصطفى حسن4232201511057003

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437اعدادية الصدر للبنينعلميايمن عبد الجبار ظاهر طاهر4233201511006019

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميليزمه محمد عزيز كريم4234201512344068

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميهاوتا بهروز احمد خورشيد4235201511304238

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437ثانوية النصر للبناتعلميحنان حسين يحيى محمود4236201512137012

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437ثانوية دار العلوم االهلية للبنينعلمياسامة سالم عبد السالم حمد4237201511030003

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين علميعبد الرحمن كمال احمد رضا4238201511301024

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437ثانوية التقدم للبناتعلميسارة عباس عبد الكريم عبد هللا4239201512138049

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةعلميفيان محمود اسماعيل احمد4240201512349018

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميبهاء زيدان خلف احمد4241201511005038

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.4تركماني-ثانوية بارش للبنينعلمياحمد جزمي يوسف زينل4242201511390005

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميالرا كامران ابراهيم احمد4243201512334183

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميئه زين سامي احمد محمود4244201512331010

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميشاكول عبد هللا كاكه خان احمد4245201512341068

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميالنه ابراهيم حسن غريب4246201512341086

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436كردية-اعدادية سه رزي المختلطة علميزانيار قاسم علي مراد4247201511365010

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436ثانوية حطين للبناتعلميشروق حميد عطيه عابد4248201512133036

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436ثانوية حطين للبناتعلميزهراء عباس مراد علي4249201512133023

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميعمر شهاب احمد محمد امين4250201511005086
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كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436كردية- اعدادية الشورجة للبنين علميمحمد لطيف نامق حسين4251201511305039

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436ثانوية اتا بكلر للبنينعلمياحمد رشيد شهاب احمد4252201511008007

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلمينور محمد موسى عبد الرزاق4253201512119069

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية الفرات للبنينعلميعلي محمد علي خنجر4254201511007055

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435ثانوية اتا بكلر للبنينعلميعمر نجاة حسيب فرج4255201511008038

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435دراسة عربية- اعدادية آزادي للبنين علميهيوا وريا عزيز رضا4256201511053055

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميدنيا فاخر جبار توفيق4257201512345044

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435ثانوية اليقظة للبناتعلميأفين اسماعيل صابر محمد4258201512134001

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435ثانوية االزدهار للبناتعلميشهد فاضل علي مردان4259201512118088

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435ثانوية الشيخ رضا الطالباني المختلطة دراسة كرديةعلميليلى طاهر بكر محمد4260201512369011

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميشوخان صباح رشيد محي الدين4261201512334159

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميالرا سردار فاتح احمد4262201512340098

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميمحمد زكي نوري خورشيد4263201511005109

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميعمار علي عنه عبد هللا4264201511005085

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434كردية- اعدادية الشورجة للبنين علميمهند لطيف نامق حسين4265201511305046

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية تازة للبنينعلميمحمد جمال حسين عسكر4266201511018050

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميشيالن غيدان مجيد حميد4267201512334165

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميموسى احمد عبد هللا احمد4268201511048208

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434ثانوية دار العلوم االهلية للبنينعلميسالم اياد عواد عبد4269201511030007

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433.8تركماني- ثانوية بارش للبنات علميسلوى نهاد محمد جمعة4270201512395082

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433اعدادية الواسطي للبناتعلميهبه سهيل حيدر عمر4271201512102066

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميايمان فخر الدين شاكر احمد4272201512344011

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميسارا فقي طيب محمد4273201512334112

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433ثانوية الوثبة للبنينعلميسعد عدنان جراد خليل4274201511013045

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميسروه ابو بكر صديق قادر4275201512345075

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.8تركماني- ثانوية بارش للبنات علمياسراء ازاد عزيز سعيد4276201512395009

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432اعدادية ابن خلدون للبنينعلميمحمد كريم عزيز جرو4277201511009085

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميبيالن قادر كاكه رش أسعد4278201512331047

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميعلياء سعود شكور فنش4279201512119053

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميمحمد عبد الخالق عبد الواحد حسين4280201511302117

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432اعدادية الجواهري للبنينعلميابراهيم عبد هللا حسين علوان4281201511015009

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431ثانوية النصر للنازحاتعلميسنار موالن علي محمد4282201512168037

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية الجهاد للبنينعلمياسامة نجم عبد علي4283201511003017

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة علميروبار طه رفيق حسين4284201512363004
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كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميره وه ند اسعد صالح امين4285201511304112

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةعلميايمان ابراهيم احمد طه4286201512349004

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية توركمن ئيوي للبنينعلميمحمد عباس محمد علي درويش4287201511051020

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميره نجده ر نوزاد عثمان حسين4288201511303089

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميسرهنك سامان فاتح كريم4289201511304127

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430تركماني- ثانوية بارش للبنات علميزهراء عبد االمير جليل شهاب4290201512395058

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمصطفى مسعود بهجت جوهر4291201511048200

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميبيام ولي جبار حسن4292201512345024

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430ثانوية اليقظة للبناتعلمينور صبحي جهاد قاسم4293201512134106

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430ثانوية ام البنين للبناتعلميشاهيناز جهاد محمد علي4294201512154010

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية الخنساء للبناتعلميجوان ابراهيم محمد احمد4295201512141016

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين علميكاويز خالد اجل كاويز4296201511301030

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429ثانوية اتا بكلر للبنينعلميوقاص محمود خلف محمد4297201511008069

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميابراهيم احمد يونس رشيد4298201511002003

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميمحمد عماد غافل عواد4299201511002124

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةعلميجرو مجيد احمد محمود4300201512346004

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية الخنساء للبناتعلميشيماء حسين محمود حسين4301201512141034

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةعلميلينافا عبد الرحمن حميد محمد4302201512346016

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةعلميساره خليل سمين امين4303201512339007

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429ثانوية الوثبة للبنينعلميمصطفى محمد عز الدين محمود4304201511013139

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية428دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علمينه به رد صالح ستار درويش4305201511303210

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية428ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلمياريان عادل كمر خان محي الدين4306201512332005

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية428ثانوية النزاهة للبناتعلميوسن نجاة حمه صالح درويش حسن4307201512130035

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية428كردية-اعدادية سه رزي المختلطة علميده شني يوسف محمد عثمان4308201512365014

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية428ثانوية النزاهة للبناتعلميفيان عبد هللا خليل يونس4309201512130026

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.4تركماني- ثانوية بارش للبنات علميزينة جواد نصر هللا خير هللا4310201512395072

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية427ثانوية الحريري للبناتعلميايمان نبيل حسين محمد صالح4311201512114022

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية427دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميبيمان جوهر كريم محمود4312201512334044

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية427دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميبشدار عمر عثمان صديق4313201511304057

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.2تركماني- ثانوية بارش للبنات علمينورجان حيدر نجف صالح4314201512395127

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية قونجه كول للبناتعلميزينب احمد حسن عسكر4315201512148009

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية426ثانوية العرفان للبنينعلميمحمد سامي غفور محمد4316201511057024

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية426كردية- ثانوية شوان المختلطة علميبه يان امين محمد علي محمد غريب4317201512362003

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية426كردية- ثانوية شوان المختلطة علميمشخل رفعت احمد عز الدين4318201511362011

152 من 127صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية426دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميحيدر صباح حيدر حميد4319201511304082

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية426 اذار للبنات11اعدادية علميهاوزين عزيز محمود علي4320201512136057

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية الصدر للبنينعلميعمر سامي نجم عبد هللا4321201511006068

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميداليا صباح توفيق محمد4322201512345038

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلمينور شيرزاد عزيز رضا4323201512345114

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية425عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعلميمحمد عارف عثمان محمد4324201511259089

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية425دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميبيان ناظم مصطفى عبد هللا4325201512334039

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية424دراسة عربية- اعدادية آزادي للبنين علميريباز كامل درويش خضر4326201511053024

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية424اعدادية قازي محمد للبنينعلميمحمد فخر الدين ياسين كريم4327201511012080

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية424كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميدريا شوان قادر صالح4328201512331081

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية424اعدادية داقوق للبنينعلميمؤمن زين العابدين علي فاضل4329201511017053

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية424ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةعلميسارا صباح محمد صالح احمد4330201512342028

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية424ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةعلميئاوات محمد امين عبد العزيز4331201511314003

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية424اعدادية فلسطين للبناتعلميبنار جليل فائق حسين4332201512140020

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.6تركماني- ثانوية بارش للبنات علميدمت محمد تاتار قادر4333201512395048

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية ابن خلدون للبنينعلميعدي جمال اسود حسن4334201511009055

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية423اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلمياحمد قاسم طه محمد4335201511048017

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية423ثانوية اليقظة للبناتعلمياحالم عباس فتاح علي4336201512134006

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميكارمه ند فريق ياسين عمر4337201511312081

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميعمر جمال فائق رضا4338201511001119

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية423دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميمحمد خسرو مولود شيخه4339201511302109

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية422عربية-اعدادية هه ورامان للبناتعلميبنار نعمان جبرائيل طه4340201512135014

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية422ثانوية القصواء المختلطةعلميفالح عبد هللا فاضل عواد4341201511226006

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميماريا فارس ياسين محمد علي4342201512340103

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية422تركماني- ثانوية بارش للبنات علميملك جودت عمر محمود4343201512395114

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية422دراسة عربية- اعدادية آزادي للبنين علميعلي فريا علي حميد4344201511053032

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية422 اذار للبنات11اعدادية علميداليا كمال جالل داود4345201512136013

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.5تركماني-ثانوية بارش للبنينعلميحسين اياد عبد السالم شاكر4346201511390023

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.2تركماني- ثانوية بارش للبنات علميرؤيا عباس هاشم قادر4347201512395053

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية ابن خلدون للبنينعلميياسين كاظم علي سعيد4348201511009102

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية421دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميهه ريم حسن محمد محمد امين4349201511304249

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية420ثانوية اتا بكلر للنازحينعلميبكري حسين خضر دعيل4350201511064004

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية420دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميأكام يوسف درويش كريم4351201511302023

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.5تركماني- ثانوية بارش للبنات علميمريم نجيب فيصل عزيز4352201512395113
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كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية باغداكول للبناتعلميسعاد عبد هللا خيزران سلمان4353201512111018

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية فلسطين للبناتعلميريزين فاتح محمود احمد4354201512140045

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتعلميمينا صالح طاهر علي4355201512124048

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميبناز عاصي علي حسن4356201512345018

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية419دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميشوانا عاصي محمد علي4357201511304145

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميديالن نوري رشيد محي الدين4358201511312050

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية419دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين علميسيروان حميد محمد محمد علي4359201511301016

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية اليقظة للبناتعلميبيريفان خضر عبد الرحمان خليل4360201512134027

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية باغداكول للبناتعلمينور الهدى احسان شاكر حسين4361201512111035

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية419دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميريبين محمد احمد رضا4362201511303104

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.7تركماني- ثانوية بارش للبنات علمياسماء ارتكين كاكل اسماعيل4363201512395014

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية االزدهار للبناتعلميرسل عبد الستار خضر عبد هللا4364201512118052

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية418دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميمحمد عبد الصمد احمد رشيد4365201511304204

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميمحمد مشكور شاكر محمد علي4366201511002131

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميروشنا عدنان خورشيد خالد4367201512340053

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميبناز محمود محمد ولي4368201512344017

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةعلميبيريفان محمد نوري امين4369201512342011

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية418دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميسيفه ر مجيد رفيق عزيز4370201511302072

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية قونجه كول للبناتعلميفاطمه جاسم جهاد فتحي4371201512148021

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية417دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميمحمد رفيق فائق محمد4372201511302110

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية417عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعلميعالء خالد حمزة عبادي4373201511259068

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية اليقظة للبناتعلميايالف زكي محمد جليل4374201512134020

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميسكاال رضا علي محمد4375201512340067

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية الجهاد للبنينعلميمحمد عماد بشير رشيد4376201511003102

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلمييحيى سامي محمد علي عبد هللا4377201511005150

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةعلميسوالف كاوه احمد حسين4378201512342035

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميسيفان نور الدين فائق كريم4379201512345082

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية416اعداديه الرواد  للبنينعلميعمر جليل صديق رؤوف4380201511022043

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةعلمييوسف ابراهيم محمود خضر4381201511309043

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميكونا حكمت قادر محمد4382201512344064

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية كركوك للمتميزاتعلمينور ليث جميل جرجيس4383201512116142

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية الحكمة للبنينعلميمحمد ياسر محمد حسين4384201511004078

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية مار افرام للبنينعلمييوسف نعمت عبد الرحيم ججو4385201511039016

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية كوزلو بابا للبنينعلميعبد الكريم ازاد عبد الكريم علي4386201511032009

152 من 129صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية414كردية- اعدادية الشورجة للبنين علميرزكار جالل حسين عزيز4387201511305019

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية414كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميالفان احمد محمد نوري4388201512331178

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية قازي محمد للبنينعلميبشدار خالد كاكه ويس محمد4389201511012027

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية الفرات للبنينعلميصالح صباح صالح سليمان4390201511007030

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميساره انور حسن يوسف4391201512119042

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية413 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميبيمان ياسين نامق علي4392201512341024

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية الوثبة للبنينعلميعمر فكرة بكر واحد4393201511013084

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية قازي محمد للبنينعلميمحمد أياد عبيد فقي محمد4394201511012066

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية تازة للبنينعلميمحمد قدرت جعفر صادق4395201511018056

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية ابن خلدون للبنينعلميعبد السالم غالب دحام ابراهيم4396201511009049

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميكشاو دلشاد عثمان محمد4397201512340095

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية الشهباء للبناتعلميانجي محمد ابراهيم كريم4398201512106007

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية الشيخ رضا الطالباني المختلطة دراسة كرديةعلميزيان عزيز كريم امين4399201512369006

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية412 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميريزين لقمان مجيد حميد4400201512341051

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية الفرات للبنينعلميعبد المهيمن محمد سلمان داود4401201511007044

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميابراهيم بوتان ابراهيم أحمد4402201511002005

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميأيمان شيرزاد احمد محمد4403201512331011

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميعلي عمر محمد علي محمد صالح4404201511312075

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علمييوسف رزكار شريف رشيد4405201511304269

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميشهالء رمضان خورشيد محمد4406201512341075

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميجاوان عبد هللا قادر حسن4407201512344022

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410ثانوية الصفوة للبناتعلميبيمان صالح الدين حمه فرج علي4408201512125010

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية409اعدادية ابن خلدون للبنينعلميتوانا نجات أنور أمين4409201511009023

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية الجهاد للبنينعلميمحمد حردان نصيف حسن4410201511003098

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408ثانوية التون صو للبناتعلميايالف عماد عطاء هللا عزيز4411201512143008

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408كردية- ثانوية شوان المختلطة علميهالت فيض هللا عبد هللا فرحان4412201512362010

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميزنيره احمد محمد جمعه4413201512345064

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميتوانا فائق حمه رضا علي4414201511312037

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية الحكمة للبنينعلميأرجان شاهين فاروق جبار4415201511004009

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميامير عبد القادر عباس محمد4416201511005029

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميامجد جميل كريم خسرو4417201511304045

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية الفرات للبنينعلميمهند محمد قادر عثمان4418201511007097

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميمحمد علي حسين توفيق4419201511001151

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةعلميشنك قادر عبد هللا محمود4420201512342037
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كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية البيداء للبناتعلميافراح هادي صالح محمود4421201512139010

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميمحمد خالد حمد امين رشيد4422201511312092

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407 اذار للبنات11اعدادية علميفيان عادل نوري محمد4423201512136039

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلمياحمد ثامر احمد نوري4424201511005009

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية ابن خلدون للبنينعلميابراهيم محمود موسى رشيد4425201511009008

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية الجهاد للبنينعلميبالل بالسم حميد حسن4426201511003026

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية تازة للبنينعلميحسين علي حسين زنيل4427201511018014

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.3تركماني- ثانوية بارش للبنات علميضحى حسين علي رشيد4428201512395090

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405اعدادية نيركز للبناتعلميكانياو خورشيد رشيد محمد4429201512103032

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميمحمد سامناك عبد الخالق عبد الرحمن4430201511005110

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405ثانوية مار افرام للبنينعلميرينان سعدي حنا بيا4431201511039009

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتعلميزهراء كنعان الياس عباس4432201512124025

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميرامين نوزاد محمد رحيم عزيز4433201511302056

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علمييوسف حسن محمد كريم4434201511303241

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلمياحمد نوري سعيد فتاح4435201511002020

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميمحمد محمد احمد مصطفى4436201511302129

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403اعدادية الحكمة للبنينعلميأحمد إحسان تحسين مصطفى4437201511004002

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403كردية-اعدادية سه رزي المختلطة علميفاطمة عثمان خالند علي4438201512365029

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين علمينهرو نور الدين محمد امين4439201511301041

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية402اعدادية الجهاد للبنينعلميمحمد ايوب محمد صالح فيضي4440201511003096

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية402دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميشه بول كاوه حسين احمد4441201511302080

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميمحمد عبد الصمد محمد شكر احمد4442201511302118

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميسندس هيوا قادر محمد4443201512345078

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401ثانوية الوثبة للبنينعلميعاصم عصمت بكتاش حسين4444201511013060

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميلنجه عبد القادر جبار احمد4445201512344067

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميعمر عدنان عزيز شكر4446201511005088

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية400دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميمحمد ياسين عمر هوار4447201511304227

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية400كردية- اعدادية الشورجة للبنين علميمحمد حسن محمد علي فرج4448201511305033

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية400عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعلميقتيبة عبد نجم عبد هللا4449201511259078

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية400ثانوية القصواء المختلطةعلميقصي احمد محمد حسين4450201511226007

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية400اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميهالله عز الدين نجم علي4451201512340119

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399ثانوية البيداء للبناتعلمينرمين نهاد أحمد محمد4452201512139082

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية ابن خلدون للبنينعلميعلي محمد حسين محمود4453201511009065

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلمياحمد صباح عثمان توفيق4454201511302012
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كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميشنه با فاتح محمد خورشيد4455201512345088

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلمياري صالح امين احمد4456201511302020

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميريباز عباس محمد امين قادر4457201511302060

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية397اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميابراهيم عالء ابراهيم يونس4458201511001004

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية397ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةعلميسوالف كامران جبار حسين4459201512342034

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية397دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميفيان رمضان سعيد محمد4460201512334176

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية397ثانوية المصلى النموذجية للبنينعلميفراس مهدي صالح حمزة4461201511010016

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية396دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميمحمد ازاد حكيم محمد علي4462201511302102

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية396اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميميديا صالح الدين عبد الستار كرم4463201512345112

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية396اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميمحمد كنعان عزيز محمود4464201511002128

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية396اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميقصي قيس ناجي خزعل4465201511005097

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علمياحمد حكمت محمد امين كريم4466201511304015

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية الجهاد للبنينعلميبرهان مذري سلوم حمد4467201511003024

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية426دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميشفان جليل درويش خضر4468201511302079

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية ابن خلدون للبنينعلميعمر هشام احمد صالح4469201511009070

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية394كردية-اعدادية سه رزي المختلطة علميتاره كاكه مد حسن محمد4470201512365010

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية394دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميليلى كاكا برا ولي رسول4471201512334195

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية393اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميهفيل نوزاد ستار رفيق4472201512340118

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية393دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميآمينه طالب سيده قاسم4473201512334009

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية393الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتعلميبروين شيركو برزو نصر الدين4474201512338007

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية391اعدادية ابن خلدون للبنينعلميمحمد خلف عبد خلف4475201511009078

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية390ثانوية الوثبة للبنينعلميفاروق عمار سهيل اسود4476201511013088

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية390ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينعلميمحمد غازي خضير احمد4477201511016040

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية384اعدادية الواسطي للبناتعلميبيالن احمد حبيب محمد4478201512102021

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية383اعدادية الجواهري للبنينعلميساجد احمد عليوي علي4479201511015033

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية379كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علمياسماء صفدر موسى امام علي4480201512331016

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية376ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميكه زه نك عمر رمضان نادر4481201512332042

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية357ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةعلميشوخان يونس شريف اسماعيل4482201512348014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية496اعدادية كركوك المركزية للنازحينعلميزيد فنر عبد العزيز جياد4483201511065016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية476ثانوية التقدم للنازحاتعلميمشاعل لطيف عبيد خلف4484201512170038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية465النازحونعلمياركان خلف محمد اسماعيل4485201511500026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية460ثانوية الدعاء للنازحاتعلمياسماء كسار غثوان كتاب4486201512171003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية456ثانوية التقدم للنازحاتعلميمارين حمد عالوي جار هللا4487201512170067

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية453ثانوية الشهيد الصدر للنازحينعلميمنذر ناجي محمد جواد4488201511068117
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية444ثانوية طارق بن زياد للنازحاتعلميريم زياد جميل منديل4489201512169011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية438ثانوية فلسطين للنازحاتعلميحفصة حسن طه علو4490201512164068

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437ثانوية الحريري للبناتعلميايه موفق صبري وهيب4491201512114024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430ثانوية الفرات للنازحينعلميمؤيد احمد يوسف حسن4492201511070016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية420ثانوية فلسطين للنازحاتعلميسميرة غالب علي جبل4493201512164078

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية الخنساء للبناتعلميطيبة غانم صابر سويد4494201512141037

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية476كردية-اعدادية سه رزي المختلطة علميفاطمة علي محمود عبد هللا4495201512365030

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية473ثانوية الحريري للبناتعلميرقية محمد حسين علي4496201512114037

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية462اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميحسام ابراهيم نايف ناصر4497201511005044

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية461ثانوية المستقبل للنازحينعلمياحمد خميس طلب عباس4498201511061004

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية450ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةعلميشفان كاوه امين محمد4499201511309018

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية449اعدادية ابن خلدون للبنينعلميعزيز صالح حميد خضير4500201511009057

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية448اعدادية كركوك المركزية للنازحينعلمياحمد عودة احمد عبد4501201511065005

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية424ثانوية الحريري للبناتعلميصفاء عواد محمود خلف4502201512114071

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية424ثانوية التقدم للنازحاتعلميميساء عيسى صالح عبد العزيز4503201512170065

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية437دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميشيروان شيرزاد كمال محمد4504201511304147

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية488ثانوية الفرات للنازحينادبياركان عيد حمد خليف4505201521070003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية460اعدادية الصدر للبنينادبيمصعب حكمت جمعة عواد4506201521006081

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية458ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيئاراس واحد احمد امين4507201521311001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية حمرين للبنينادبيحمزه احمد عبد الكريم شريف4508201521044013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد هيوا محمد عبد هللا4509201521306070

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيفرمان قادر نامق قادر4510201521313055

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيعبد القادر عبد الوهاب احمد حمد4511201521002043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيزينه صباح محمد سعودي4512201522124032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيغزاله احمد عبد المجيد خضر4513201522332018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات ادبيحنان صباح رحيم رشيد4514201522330004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيزه مو محمد حميد غفور4515201522334041

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية حمرين للبنينادبيبالل مهدي رشيد ولي4516201521044008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية كرميان للبنينادبيسفين حسن عبد الكريم محمد4517201521047019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيساكار فؤاد عمر عباس4518201522347011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية قونجه كول للبناتادبيسمره عباس فليح حسن4519201522148015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيمحمد لقمان عمر احمد4520201521377045

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبياحمد شيرزاد عبد الوهاب محمد4521201521306013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيبيمان ياسين علي هزام4522201522344006
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبيدابان محمد كريم محمد4523201521364006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات ادبيصابرين الهام مبارك حميد4524201522330013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة ادبيزياو همزة محمد كاكه ويس4525201522363007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية فلسطين للنازحاتادبيبشرى صالح عبد هللا محمد4526201522164016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية باجوان المختلطةادبيانس منذر حسين نزال4527201521205004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيشاهو علي احمد فارس4528201521311042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيره نجده ر نوشيروان شور اغا شفيق4529201521377024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية الخنساء للبناتادبياسراء حازم احمد طعمه4530201522141003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيامل مصطفى جميل عمر4531201522144006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410اعداديه الرواد  للبنينادبيناظم حسن علي عبود4532201521022073

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيزيان محسن ياسين مولود4533201522344013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409ثانوية المستقبل للنازحينادبيعبد الغفور لطيف غفور عبد4534201521061163

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيبه يام كاوه عبد هللا حسين4535201522344004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبيهيمن ادريس محمد درويش4536201521364024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402ثانوية باغداكول للبناتادبيندى سامي درباس سلطان4537201522111034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيسيما كريم حسن احمد4538201522344017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيجرو عبد هللا بشير حسين4539201522334017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394ثانوية القورية للبناتادبيدنيا وسام علي احسان4540201522110008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيزينب عبد الكريم عبد هللا عمر4541201522340031

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيشهله عبد الرحمن حسن فتاح4542201522342024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394اعدادية الهدى للبناتادبيمروه حسين نشأة نوري4543201522117030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392ثانوية الشهباء للبناتادبياسراء كمال نوري احمد4544201522106003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيفالح امين احمد محمد4545201521313056

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388ثانوية الجمهورية للبناتادبينماء دليل ياسين درويش4546201522132028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387النازحونادبياسماعيل ابراهيم حديد مديد4547201521500041

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ثانوية مطلو للنازحاتادبيرواء زيدان سميط صالح4548201522166012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378ثانوية كونل للبناتادبينور كريم حسن خلف4549201522113050

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424ثانوية مطلو للنازحاتعلمياالء زين العابدين حسين عمر4550201512166009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية361كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميشهالء صادق محمد توفيق4551201512331150

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية حمرين للبنينادبيشكار حسين كريم حسين4552201521044026

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية الفرات للنازحينادبيزياد خلف جمعة نخيالن4553201521070042

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414كردية- ثانوية اختر المسائية للبنات ادبيده ريا روؤف محمد طاهر4554201522380010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيمهربان حسين علي عبدل4555201522334073

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبياثير صباح ابراهيم غايب4556201521230029
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384النازحونادبيثامر خليفه حسين علي4557201521500057

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370ثانوية باغداكول للبناتادبياسن اسود عز الدين اسعد4558201522111004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية498ثانوية البيداء للبناتعلميافراح باسم زبار كسوب4559201512139009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية494ثانوية اتا بكلر للنازحينعلميمصطفى ياسين ابراهيم مطلك4560201511064024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية494ثانوية الشهباء للبناتعلميإباء شامل يونس حاجم4561201512106001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية491الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتعلميديانا صباح جاسم محمد4562201512338012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية489اعدادية ابن خلدون للبنينعلميمحمد صباح كامل سبتي4563201511009081

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية488ثانوية شفق للبناتعلمينجود طاهر علي احمد4564201512145029

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية487دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميدانيال ابراهيم ادهم علي4565201511303073

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية483اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميأسراء سامان ولي محي الدين4566201512345003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية482ثانوية ام البنين للنازحاتعلمينور خالد محمد حمود4567201512167047

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية481عربية-اعدادية هه ورامان للبناتعلميسازان جليل بالل رضا4568201512135030

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية473ثانوية الصفوة للبناتعلميشيماء نافع حسن عبد هللا4569201512125027

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية473اعدادية فلسطين للبناتعلميتابان جمال حسين ابراهيم4570201512140022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية472ثانوية االوائل االهلية للبناتعلميمنال ابراهيم يونس جميل4571201512131020

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية472اعدادية تازة للبنينعلمينور الدين احمد مراد خضر4572201511018065

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية471اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميابراهيم محمد احمد ساقي4573201511005004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية471ثانوية المستقبل للنازحينعلميحسن طارق ابراهيم نايف4574201511061128

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية468ثانوية مطلو للنازحاتعلمييسرى نشأت مجيد حسن4575201512166080

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية468اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمقداد قاسم صفر اسماعيل4576201511048205

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية463ثانوية الشهامة المختلطةعلميمردان سرحان صلبي ظاهر4577201511225005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية461ثانوية االزدهار للبناتعلميزينب علي موسى يادكار4578201512118066

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية460ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميهدى عز الدين محمد علي فرج4579201512119072

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية458.5تركماني- ثانوية بارش للبنات علمينور فرهاد رضا صالح4580201512395122

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية458ثانوية المستقبل للنازحينعلميعبد هللا رزاق حسين عاشور4581201511061145

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية458ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةعلمياسيا قابل رضا نجيب4582201512346001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية458كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علمياسماء علي عبد هللا فارس4583201512331017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية456دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميسنور صمد حسن حيدر4584201512334132

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية455ثانوية اسماء بنت ابي بكر للنازحاتعلميرقيه فوزي علي محمد4585201512163018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية453اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلمييوسف محمد صالح حسين4586201511048226

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية452دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميخانزاد محمد حميد غفور4587201512334060

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية450 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميشنياز بهاء الدين عزيز كاكه وه يس4588201512341072

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية450اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميعالء حسين عاشج حسن4589201511002069

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية449اعدادية فلسطين للبناتعلميسوسن علي كريم محمود4590201512140054

152 من 135صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية449اعدادية ابن خلدون للبنينعلميهاني عدنان خميس غربي4591201511009097

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية448دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميريناز رضا صالح محمود4592201512334096

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية448اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميصالح داود سليمان صالح4593201511001073

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية447اعدادية الحكمة للبنينعلميأوس صالح احمد صالح4594201511004012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية443اعدادية ابن خلدون للبنينعلميمحمد احمد علي عباس4595201511009075

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية442 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميفاطمه عمر مصطفى رحمان4596201512341081

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية441اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميرياض جواد كاظم شمال4597201511002046

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية440دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميروشنا ابراهيم قهرمان فتاح4598201512334090

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية439اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينعلميسيف غازي سعدون صالح4599201511002055

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميئاال عمر محمد سرحد4600201512345001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438كردية- ثانوية هوزان للبنات علميفاطمة ثائر عبد هللا شهاب4601201512333033

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةعلميتابان محمود كريم خورشيد4602201512342014

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية436.1تركماني- ثانوية بارش للبنات علميزينب صالح الدين بهاء الدين صالح4603201512395065

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية ابن خلدون للبنينعلمياحمد سوعان خلف راشد4604201511009009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية435ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةعلمياوس خضير محمد علول4605201511230001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية434ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةعلميياسمين خضر محمد علول4606201512230006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية433اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتعلميسميره صبحي اسماعيل محمد4607201512124039

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية433كردية- ثانوية هوزان للبنات علميهازه عبد الباسط علي محمد4608201512333046

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية433اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميكشاو سعد نور الدين علي4609201512340096

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية432اعدادية فلسطين للبناتعلميشهين ناصح محمد قادر4610201512140059

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية432ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميفرميسك شريف عبد هللا مصطفى4611201512344060

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية432 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميافين حسين علي عمر4612201512341010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية430ثانوية الشروق للبناتعلمينوراي ابراهيم خليل احمد4613201512149044

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةعلميعالء علي خلف عبد4614201511230040

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428ثانوية الجمهورية للبناتعلمينينورتا شموئيل شليمون كندل4615201512132046

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميخه نده عبد الصمد احمد عبد الكريم4616201512331071

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلميبه يام محمد حسين محمود4617201512332015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعداديه الرواد  للبنينعلمياحمد اركان حسن احمد4618201511022006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميهاوزين اسعد محمد عزيز4619201512345119

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتعلميدلياك نهاد ابراهيم حسين4620201512124017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميريزان محمد توفيق امين4621201512331108

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علمينيكار انور امين محمد4622201512334209

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421ثانوية الشهباء للبناتعلميزينه كمال عبد الملك محمد نوري4623201512106030

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميزينب عمر محمد عالو4624201512334104
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420ثانوية الشروق للبناتعلمينورهان عدنان حسيب فتح هللا4625201512149045

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420ثانوية البيداء للبناتعلميساجده طه ياسين ابراهيم4626201512139039

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلمينيناس نوزاد شفيق محمد4627201512345117

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية االوائل االهلية للبناتعلميهدى كريم حسين مخلف4628201512131028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية الشروق للبناتعلميشريهان عدنان حسيب فتح هللا4629201512149025

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةعلمينورا طالب كريم كامال4630201512332049

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية حطين للبناتعلميافين جبار محمد صالح عبد هللا4631201512133002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410ثانوية كركوك للمتميزاتعلميوسن ابراهيم خضير محمود4632201512116156

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409ثانوية الشروق للبناتعلميالنه انور حسن اسعد4633201512149032

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408ثانوية ام البنين للنازحاتعلميغفران عمران محمود احمد4634201512167062

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407كردية- ثانوية جرمو للبنات علميهناء صباح صالح جمعه4635201512337007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلمينيهايه تحسين محمد علي4636201512345118

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميمروه نجات سعيد ولي4637201512331187

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395ثانوية الوثبة للبنينعلميعلي خليل لطيف شويخ4638201511013070

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميسوزان شاهين صبحي محمد فاتح4639201512119047

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393اعدادية قازي محمد للبنينعلميهاوري ازاد محي الدين سعيد4640201511012094

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلمياحالم محمد خسرو محمد4641201512345010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينعلميتوانا دارا صالح كريم4642201511302041

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علميئاراس جالل عز الدين علي4643201511303001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392ثانوية باغداكول للبناتعلميزينب عبد الخالق توفيق عبد هللا4644201512111011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميسه ركه وت معروف مجيد احمد4645201511304131

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391اعدادية قونجه كول للبناتعلميسيوجان علي حسين سعدون4646201512148015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390كردية- ثانوية هوزان للبنات علميحنان صالح الدين شكور رحمان4647201512333010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389اعدادية الصدر للبنينعلميعبد الرحمن موفق مصطفى خورشيد4648201511006048

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميئه فين صباح كريم صفر4649201512345008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميساكار جليل حمه خورشيد رشيد4650201512334128

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميسناريا سعيد عمر قادر4651201512334131

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميمصطفى شكور عبد الكريم محمد4652201511005136

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةعلميهاني ابراهيم محمود خضر4653201511309038

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380ثانوية الشروق للبناتعلميسروه حسن حكيم نادر4654201512149020

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ثانوية الوثبة للبنينعلميصالح صباح جهاد احمد4655201511013055

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378كردية- اعدادية جوارجرا للبنات علميسازان فريدون غازي صالح4656201512331125

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميهاوزين عبد الخالق عبد الكريم عزيز4657201512341097

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376ثانوية جالل رضا افندي للبناتعلميذاكرين نجف حسن رضا4658201512119024
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376كردية- ثانوية جرمو للبنات علميوفاء محمد مجيد عثمان4659201512337009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميدنيا عارف مولود رسول4660201512344031

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات علميمهناز عباس محمود خضر4661201512334201

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةعلميسجى عمر حسن عبد الرحمن4662201512345074

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةعلميمصطفى حسين حمدي احمد4663201511259101

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميزيتون فرهاد حسين عبد هللا4664201512344041

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية359اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميمريم رشيد علي رجب4665201512340106

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356اعدادية المستقبل للبنينعلمياحمد عادل رشيد عزيز4666201511011007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلمياحمد محمد عبد هللا مرتضى4667201511005020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية468ثانوية غرناطة للبناتادبيرؤيا صالح ابراهيم حسين4668201522100007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية460كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيمدنيه ساالر حسين علي4669201522331044

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية459اعدادية الخنساء للبناتادبيهدى عبد الواحد محمد ابراهيم4670201522141054

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية458ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيكويستان جوهر محمد سعيد كره بيت4671201522332023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية458كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة ادبيالهام هادي خورشيد سعيد4672201522363006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية457ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيجيمن طارق احمد حسين4673201522349004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية456ثانوية النصر للبناتادبيسالي وليد شاكر شكور4674201522137020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية456ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمحمد آراز احمد مصطفى4675201521311066

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية454اعدادية الحكمة للبنينادبيأمير سيده عطار أحمد4676201521004010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية454اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيبرزان حساب هللا مجيد احمد4677201521313012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية454دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين ادبيتوله عاصي علي محمد4678201521301004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية453ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيروشنا كاظم عارف شريف4679201522332012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية453ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيفيان عبد العزيز احمد طه4680201522332019

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية452اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيجيهان زكي بهاء الدين رؤوف4681201522124022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية452اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيئاريز لقمان محمد رمضان4682201521306002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية448اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبياحمد سردار فاتح احمد4683201521306011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية447ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيالنه مندان علي حمد امين4684201522144026

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية446كردية-اعدادية سه رزي المختلطة ادبيايمان لقمان خورشيد رسول4685201522365005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية446ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيهه الله بهاء الدين ستار امين4686201522349021

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية446دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينادبيعبد الباسط عبد الكريم علي كريم4687201521300016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية445النازحونادبيانس جمعة عبد حسين4688201521500049

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية444ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيكول زين خير هللا احمد محمد عزيز4689201522332022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية444ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيهه ريم نصر الدين احمد خورشيد4690201521311091

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية444اعدادية حمرين للبنينادبيكامل ابراهيم بايز محمد4691201521044034

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية444اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد احمد امين محمد4692201521011042
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية443كردية- ثانوية شوان المختلطة ادبيهيمداد رشيد محمد يار احمد4693201521362013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية443اعدادية الخنساء للبناتادبيهدى محمد صالح طالب4694201522141055

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية442دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيئاسكه قادر احمد كريم4695201522335001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية441اعدادية حمرين للبنينادبيمحمد حسن مصطفى محمود4696201521044037

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية440دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينادبييوسف محمد مجيد لطيف4697201521300028

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية440ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبياحالم نوري حمه رشيد صالح4698201522332005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينادبيفرهاد هنر عبد هللا مجيد4699201521300018

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيمتاب عماد عبد هللا شكور4700201522144027

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيموفق عاصي عثمان محمد4701201521311079

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين ادبيسروت نايف عبد اللطيف عبد الكريم4702201521301007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيبروا قادر احمد محمد4703201521306024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية436ثانوية ام البنين للبناتادبيالمعه قاسم الهان قاسم4704201522154010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية436ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيهيمن محمد رشيد محمد4705201521311101

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية436كردية- ثانوية جرمو للبنات ادبيآمان ابراهيم درويش ابراهيم4706201522337002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية435ثانوية بابا كركر االهلية للبناتادبيإستبرق مؤيد حسين سليمان4707201522153001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية435ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيدانيه احمد ماجد فرج4708201522121010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية حمرين للبنينادبيسرهنك جمال فتاح رحيم4709201521044022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية435ثانوية حطين للبناتادبيمروه احمد عثمان محي الدين4710201522133026

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية434ثانوية التون صو للبناتادبيسارة محمد مجيد كاظم4711201522143020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية434عربية-اعدادية هه ورامان للبناتادبيارزو عبد الحميد فقي احمد محمد علي4712201522135002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية فلسطين للبناتادبيزريان عثمان صابر حسن4713201522140024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية434ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبيمحمود صالح محمود يوسف4714201521016014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية432ثانوية التون صو للبناتادبيهوزان جواد عبد الوهاب رشيد4715201522143028

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية432اعدادية الحكمة للبنينادبيإبراهيم وليد إبراهيم فوزي4716201521004001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية432ثانوية همسة للبناتادبيناديه قدرت عبد هللا سليمان4717201522157027

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية432ثانوية الشروق للبناتادبيشنو لقمان منصور حسن4718201522149022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية432ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيهيوا رمضان شكر امين4719201521377061

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية431ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيتوانا مهدي حميد محمد4720201521311020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية الهدى للبناتادبيمنى قدرت خلف حميد4721201522117032

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية430ثانوية الصفوة للبناتادبيإيالف ناجي عطوان علوان4722201522125002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية430كردية- ثانوية شوان المختلطة ادبيسكاال نجم الدين ياسين كريم4723201522362004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية430ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيبه روه ر عادل احمد غفور4724201522342008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد لقمان اسماعيل احمد4725201521306068

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية430ثانوية الجمهورية للبناتادبيهدى فالح كريم احمد4726201522132029
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429ثانوية القلعة للبناتادبيهدى عدنان بكر علي4727201522104032

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429ثانوية باجوان المختلطةادبيفؤاد ثائر فؤاد محمود4728201521205011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429ثانوية دجلة للبناتادبيوئام نعيم خلف جبر4729201522109038

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبيمحمد كريم حمه صالح عبدل4730201521364020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبياحسان صابر امين كرم4731201521313003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبيرازاو عبد الوهاب عمر عبد هللا4732201522364005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428ثانوية التون صو للبناتادبياسماء محمود مصطفى محمد4733201522143003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428ثانوية الصفوة للبناتادبيزينه سمير رؤوف حسن4734201522125020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبياسماء خالد نصر الدين سعدون4735201522335006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427ثانوية باغداكول للبناتادبيزينه حمدي محمود رضا4736201522111021

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427اعدادية الخنساء للبناتادبيابتسام عز الدين علي محسن4737201522141001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426ثانوية النصر للنازحاتادبيهاجر مالك منعم محمد4738201522168043

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبيمحمد صالح حميد قادر4739201521310010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426ثانوية القلعة للبناتادبيملك صباح زكي محمد4740201522104027

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبيمحمد عدنان حسن خورشيد4741201521314025

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424عربية-اعدادية هه ورامان للبناتادبيبه ناز كريم محمد سليم رضا4742201522135010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424ثانوية باجوان المختلطةادبيياسر علي عبد مهدي4743201521205023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424ثانوية ام البنين للبناتادبينور عبد الستار اسماعيل محمد4744201522154013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيعمر خطاب عبدل خورشيد4745201521306054

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424اعدادية الخنساء للبناتادبياصاله جمال عبد المنعم محمد4746201522141007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيكارزان رحمن محمد حسن4747201521377040

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية الهدى للبناتادبينور نبيل ابراهيم عزيز4748201522117034

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيارى جهاد رضا علي4749201521311007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيهاوسه ر ابو بكر احمد كريم4750201521306074

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبياحمد سعدون محمد فرج4751201521306012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيبيستون لقمان عثمان علي4752201521307005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيديالن محمد رحيم داود4753201521313027

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيمحمد فالح محمد سليمان4754201521032044

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيمحمد فكرت مدحت مصطفى4755201521002069

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيبرزان محمود صدر الدين محمد4756201521313013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيعادل حسين علي محمد4757201521311054

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيشيفان احمد سليمان محمد4758201521311049

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420ثانوية الحريري للبناتادبيشوفية ماجد مصطفى غفور4759201522114027

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبيفرياد امجد احمد درويش4760201521364015
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية حمرين للبنينادبييوسف حبيب يوسف زين العابدين4761201521044053

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية جالل رضا افندي للبناتادبيرؤيا محمد شكر محمود4762201522119012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية جالل رضا افندي للبناتادبينادية نجاة علي حيدر جمعة4763201522119037

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية داقوق للبنينادبيعصام قاسم عاصي علي4764201521017029

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية القلعة للبناتادبيرؤى جمعه محمد اسماعيل4765201522104014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيئاسو جالل محمد صالح خليفة محي الدين4766201521311002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية كرميان للبنينادبيمحمد شامل احمد صالح4767201521047037

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية كرميان للبنينادبيديالن شهاب محمد أمين4768201521047013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418عربية- ثانوية اختر المسائية للبنات ادبيسيماء ازاد صابر حمه رسول4769201522281046

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية ابن خلدون للبنينادبيسلمان هندي حميد عبد هللا4770201521009039

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبياسراء ابراهيم قادر خضر4771201522335005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418كردية- ثانوية شوان المختلطة ادبيشيماء رشيد محمد يار احمد4772201522362006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبياحمد آزاد رحمان عبدل4773201521313004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيزياد حسيب عبد هللا حميد4774201521311033

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبيده ريا شالل رفعت خليفه4775201522364004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية التقدم للبناتادبياالء عامر فهد نجم4776201522138012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية همسة للبناتادبيهياء مضحي جلوب جاسم4777201522157031

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد جاسم محمد بجوان4778201521009006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبينادية عماد كاظم جليل4779201522144029

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيزيان عفان خسرو كانبي4780201522344012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416كردية- ثانوية شوان المختلطة ادبيدانه ر ابراهيم حسن حسين4781201521362005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية جالل رضا افندي للبناتادبيزينب عامر عويد اسود4782201522119016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيهدى جبار حسين عالوي4783201522200002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيريناس فؤاد جواد جالل4784201521313034

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية السالمة للبناتادبيرهام فالح فتاح حمزة4785201522155007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين ادبيمحمد عبد الرحيم احمد امين4786201521301015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيجيهان عبد الرحمن احمد محي الدين4787201522344008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيئه زين مسعود طالب محمد4788201522334003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيدلنيا رضوان سعيد محمد4789201522342013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية الجواهري للبنينادبيرزكار صمد عبد هللا احمد4790201521015014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415كردية-اعدادية سه رزي المختلطة ادبيامينة جودت جبار سعيد4791201522365002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيهه لشو خالد محمود بايز4792201522344032

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد فخر الدين بصاص يوسف4793201521009085

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414اعداديه الرواد  للبنينادبيعبد االله احمد محمود عبد4794201521022034

152 من 141صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية الجواهري للبنينادبيهيثم رمضان عباس خميس4795201521015050

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةادبيامير جمعة محمد امين4796201521259021

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد اسماعيل احمد محمد4797201521313064

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية المصلى النموذجية للبنينادبيفارس سامي محل ابراهيم4798201521010011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية كرميان للبنينادبيإحسان سليمان أحمد إبراهيم4799201521047001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية داقوق للبنينادبيغانم جاسم محمد حميد4800201521017035

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية التون كوبري للبنبنادبيمحمد زينل نجم الدين شمس الدين4801201521014014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412دراسة كردية- ثانوية ارارات للبنات ادبيخه نده نجم الدين صالح رمضان4802201522336006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية الفرات للبنينادبيعدي محمد غضبان محمد4803201521007038

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية الشهباء للبناتادبيهبه علي عبد خلف4804201522106055

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبياورينك فرهاد طه محمد4805201522342006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةادبيعدنان محمد عبد هللا حسين4806201521283016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية حمرين للبنينادبيزينل هشام عباس عبد هللا4807201521044021

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةادبيسيف سعد حميد طه4808201521259047

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية سوالف للبناتادبيكوفار كاظم حسين محي الدين4809201522128018

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية الحكمة للبنينادبيمروان سامي رعوف ضيف4810201521004066

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية يايجي للبنينادبيماهر صالح الدين امين عباس4811201521203025

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيدانا يوسف رحمان عبدل4812201521313022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبيهاوكار يحيى محمد حسين4813201521310011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية النصر للبناتادبيياسمين صالح احمد ابراهيم4814201522137035

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411 اذار للبنات11اعدادية ادبيشوخان حويز عبد الرحمن محمد امين4815201522136033

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيشاناز محمد حسن محمد4816201522340038

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410ثانوية باغداكول للنازحاتادبيغسق جاسم محمد معيوف4817201522162042

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيأالء كامل مصطفى محمود4818201522121003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيشرمين علي رحيم كاك عبد هللا4819201522341020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410ثانوية كونل للبناتادبيزينب عزيز امين ابراهيم4820201522113029

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية فلسطين للبناتادبيسازان حمه نجم حسن وهاب4821201522140025

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيصعب ابراهيم حسين حسن4822201521051011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409اعدادية الحكمة للبنينادبيبروا عبد الرحمان أحمد كريم4823201521004016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409اعداديه الرواد  للبنينادبيعبد الباسط محمود عواد عبد الرحمن4824201521022035

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد رحيم ابراهيم خلف4825201521009010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيشهله احمد روستم محمد4826201522334054

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409اعدادية الصدر للبنينادبيمصطفى ايدن علي جادر4827201521006075

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية ابن خلدون للبنينادبيياسر محمد حمد حسن4828201521009107
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيوسام محمد احمد عبد هللا4829201521306080

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيهوراز حبش رشيد خضر4830201521051029

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408ثانوية الحريري للبناتادبيضحى فالح حسن حسين4831201522114031

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات ادبيهانا سليمان لطيف سعيد4832201522330019

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية الجواهري للبنينادبيمحمد خميس هالل مصطفى4833201521015038

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيديكان عمر محمد ولي4834201522335030

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408ثانوية الشروق للبناتادبياسراء فهمي محي الدين رفعت4835201522149002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408ثانوية الشروق للبناتادبيسحر احمد علي حسين4836201522149020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد ابراهيم لطيف خليف4837201521313062

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية جالل رضا افندي للبناتادبيديانا فالح حسين عاصي4838201522119011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمهيمن ربيع عنتر احمد4839201521009103

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية الجواهري للبنينادبياكرم عامر محمود صالح4840201521015005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية كونل للبناتادبياديبة عبد سليمان عباس4841201522113003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية الشهباء للبناتادبيشيماء خطاب عمر محمد علي4842201522106037

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيجيا نجم الدين محمد امين قادر4843201522334025

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية التقدم للبناتادبيسحر كنعان غفور نوري4844201522138052

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد محمد عثمان سفر4845201521009015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيكه يوان نعمان ابو زيد سيروان4846201521306057

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيسرمد محمد جمعه حميد4847201521002031

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيسوران احمد كريم محمد4848201521311037

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية النزاهة للبناتادبينورة جليل قاسم محمد4849201522130028

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيسجى سهيل نجم سرهيد4850201522121018

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية الهدى للبناتادبيايالف فاضل عمر طيفور4851201522117006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيآفان ناظم كريم محمد امين4852201522144001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيشونم عبد الخالق محمد رسول4853201522348008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405اعدادية الهدى للبناتادبيدعاء معتصم كاظم خميس4854201522117012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيبيداء خضير ازرك خلف4855201522144010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404ثانوية حطين للبناتادبيايناس محمود حميد طه4856201522133004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبياالء نصر الدين عبد هللا محمد4857201522124008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية الجواهري للبنينادبيمحمد اسبهان وسمي هواش4858201521015037

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية المستقبل للبنينادبياحمد جالل غازي محمد4859201521011005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيداليا نجم الدين محمد علي4860201522331018

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتادبيتارا ياسين علي محمد صالح4861201522338004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيبيكرد طاهر قادر عزيز4862201522335016
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيفيان صالح قادر محي الدين4863201522334060

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404عربية-اعدادية هه ورامان للبناتادبيسوزان ناظم سلمان محمد4864201522135026

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403اعدادية حمرين للبنينادبيآالن مجيد جالل محمد4865201521044001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403اعدادية فلسطين للبناتادبيايالف محمد قادر عمر4866201522140010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403كردية-اعدادية سه رزي المختلطة ادبيشادان سردار علي فقي محمد4867201522365012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةادبيعلي خالد عز الدين قنبر4868201521259067

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402اعدادية داقوق للبنينادبيمحمد نجم عبد هللا باقر4869201521017049

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402اعدادية المستقبل للبنينادبياميد احمد اصغر سعيد4870201521011010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيحنان كاوان احمد كريم4871201522348003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيوريا عبد هللا احمد محمد4872201521313093

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401اعدادية الجواهري للبنينادبيوسام شافي هادي ابراهيم4873201521015052

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401اعدادية الصدر للبنينادبيعبد الرحمن يوسف خلف محمود4874201521006045

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةادبيعبد الهادي جليل طاهر محمد امين4875201521308023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401اعدادية الفرات للبنينادبياحمد قادر حمادي خلف4876201521007010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيدنيا نافع محمد عزيز شير علي4877201522335028

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيهلمه ت شيركو كريم توفيق4878201521377054

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400اعدادية يايجي للبنينادبيمصطفى جمال عثمان فرحان4879201521203032

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400ثانوية دجلة للبناتادبيرغد ميزر مجول طلب4880201522109017

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعالء عبد هللا صالح الدين اسماعيل4881201521009059

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399ثانوية الشروق للبناتادبيرندا ادريس رشيد عبد هللا4882201522149016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399ثانوية الشهباء للبناتادبيرحاب احمد شكر محمود4883201522106022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيناهدة صالح محمد شهاب4884201522144030

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةادبيتوانا شفيق نوري رضا4885201521308009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398ثانوية باغداكول للبناتادبياسيل احمد علي ياسين4886201522111005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398عربية- ثانوية اختر المسائية للبنات ادبيتارا حسن حسين محمود4887201522281017

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397ثانوية المصلى للبناتادبيسحر كنعان مجيد حميد4888201522122014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397كردية- ثانوية شوان المختلطة ادبيغريبه محمود صالح قادر4889201522362007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397ثانوية الشهباء للبناتادبيعلياء احمد عزاوي محمد4890201522106041

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبييادكار رمضان احمد نوري4891201521313095

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397اعدادية حمرين للبنينادبيأنس ازاد صابر حمه4892201521044002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396ثانوية الحريري للبناتادبيماريا ابراهيم احمد عبد هللا4893201522114038

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396كردية- ثانوية جرمو للبنات ادبيشيماء عدنان عثمان عمر4894201522337010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396اعدادية الخنساء للبناتادبيدلنيا اسد هللا فيض هللا عزيز4895201522141020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396ثانوية التقدم للبناتادبيديكان شريف قادر محمد4896201522138033
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيبلند صالح طاهر فارس4897201521306026

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبياحمد صالح الدين رشيد محمد4898201521311006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395ثانوية الشهباء للبناتادبيرنا خضر حمد ياسين4899201522106023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395ثانوية النصر للنازحاتادبيزينه عبد الهادي طه ياسين4900201522168022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيرسل صباح احمد عمر4901201522121015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيريبوار خداكرم عز الدين محي الدين4902201521313032

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395اعدادية الجواهري للبنينادبيحسين خلف علي حمودي4903201521015012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394ثانوية الشهباء للبناتادبيدنيا جاالك عبدل رشيد4904201522106018

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394اعدادية قونجه كول للبناتادبينورسان علي تقي توفيق4905201522148022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيديار اسماعيل توفيق دره امين4906201521306033

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393اعدادية فلسطين للبناتادبيشيماء رجب علي درويش4907201522140034

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيخوزَكه فؤاد سليم كريم4908201522348004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيهازه كمال جالل محمد4909201522340059

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيفائزه محمد باقر زين العابدين4910201522121023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393ثانوية الشروق للبناتادبيعبير علي محمد حسن4911201522149023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينادبياياد شابور رحمان روستم4912201521300005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392اعدادية الواسطي للبناتادبيياسمين عبد السالم محمد نايف4913201522102041

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبينورا عماد عباس خالد4914201522121033

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبيكرميان سيوان ولي مردان4915201521364017

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيحسين عماد حسين عكله4916201521002022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيمحمد جبار حسن رمضان4917201521002060

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390ثانوية كونل للبناتادبيندى صالح الدين محمد ابراهيم4918201522113047

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد خضير عباس احمد4919201521009079

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيجيكر جعفر صابر محمد4920201521313020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388ثانوية هاجر للبناتادبيسيونج غالب غريب كريم4921201522150013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387ثانوية التون صو للبناتادبيزينب مصدق فائق رشيد4922201522143016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد فاروق محمد شامار4923201521313072

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386عربية- ثانوية اختر المسائية للبنات ادبيبهار موجود محمد امين4924201522281012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386اعدادية الفرات للبنينادبيامجد عبد الوهاب احمد محمد4925201521007016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385ثانوية غرناطة للبناتادبيجيالن محمود احمد اكبر4926201522100005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385النازحونادبيابراهيم حسن عنكود ورد4927201521500001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيتحسين مشعان زويد ردعان4928201521230007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيئه فين سردار كاكل سعدون4929201522332002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384ثانوية الصفوة للبناتادبيايات محمد حسن محي الدين4930201522125005
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383ثانوية الشروق للبناتادبيسراب فكرة اسماعيل حسين4931201522149021

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةادبيدلير سعيد رشيد حسن4932201521308012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية الهدى للبناتادبيشريهان قاسم ولي فتاح4933201522117021

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية الصدر للبنينادبياحمد ابراهيم عبد هللا خلف4934201521006002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382ثانوية حطين للبناتادبيكوثر ابراهيم محمد محمود4935201522133023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381ثانوية كونل للبناتادبينوران نافع رؤوف محمود4936201522113052

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380ثانوية الشيخ رضا الطالباني المختلطة دراسة كرديةادبيحسن احمد مولود ابراهيم4937201521369005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380ثانوية حطين للبناتادبينجوى نجاة درويش موسى4938201522133031

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيلنجه فؤاد رفيق مجيد4939201522344024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379اعداديه الرواد  للبنينادبيابراهيم خليل ابراهيم وهاب4940201521022002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379اعدادية منوليا للبناتادبياسراء سمير صالح الدين علي4941201522120002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات ادبيباخان ابراهيم محمد امين قادر4942201522334011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ثانوية المستقبل للنازحينادبيمحمد هيثم محمد خلف4943201521061178

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيأ نار ادريس ذو الكفل حسين4944201522121001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378ثانوية كونل للبناتادبيهند امجد جمال رؤوف4945201522113058

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377ثانوية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيسنار عباس فائق رفيق4946201522282022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية المستقبل للبنينادبيمروان محمد مولود نعمت4947201521011053

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377كردية- ثانوية اختر المسائية للبنات ادبيشيوه نوزاد هادي حمد امين4948201522380023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375ثانوية كونل للبناتادبيفاطمه رضوان موفق رؤوف4949201522113041

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375اعدادية الصدر للبنينادبيمحمد طلعت فائق شوكت4950201521006069

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374ثانوية باغداكول للبناتادبيآيه نوري علي رفعت4951201522111008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374ثانوية النصر للبناتادبيزينب عبد هللا محمد علي4952201522137017

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيفالح صباح احمد صالح4953201521311058

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373ثانوية الشيخ رضا الطالباني المختلطة دراسة كرديةادبيشورش قادر محمد مجيد4954201521369010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتادبيدنيا نور الدين بكر شكور4955201522338008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370اعدادية الواسطي للبناتادبيرسل صبار محمد حبيب4956201522102009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367ثانوية كونل للبناتادبيهبة هللا محسن عبد النبي حسين4957201522113053

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366عربية-اعدادية هه ورامان للبناتادبيريام رويد جورج بطرس4958201522135024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية364ثانوية الحريري للبناتادبينازلي مقداد شمس الدين زيدان4959201522114042

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات ادبيالره رياض احمد رستم4960201522330016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية478ثانوية التقدم للنازحاتعلميافراح محمد عباس جاعد4961201512170004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية454اعدادية الواسطي للبناتعلمينوال حسين علي محمد4962201512102059

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية448ثانوية مطلو للنازحاتعلميسارة سعدون رمضان شهاب4963201512166041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية443ثانوية مطلو للنازحاتعلمينورهان صباح طويسان محل4964201512166074

152 من 146صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية439ثانوية باغداكول للنازحاتعلميسيماء عدنان عبد هللا خضير4965201512162049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةعلميعبد الرسول فيصل حسن حمود4966201511230027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396ثانوية فلسطين للنازحاتعلميحنان عبد الناصر ياسين شهاب4967201512164014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375ثانوية التقدم للنازحاتعلميهدى جاسم محمد علي4968201512170046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية460اعدادية الفرات للبنينادبيمحمد سليمان حسن صالح4969201521007055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية443ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيليث عبد الرحمن وسمي سبع4970201521062057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية434ثانوية باغداكول للنازحاتادبيغفران مزاحم احمد محيميد4971201522162021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422النازحونادبيضمير وجدان صكر جابر4972201521500130

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422ثانوية ام البنين للنازحاتادبيمروه عالء عبود طه4973201522167029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية باغداكول للنازحاتادبيسراب جليل ابراهيم جاسم4974201522162016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية فلسطين للنازحاتادبيطيبة ظاهر فهد مربط4975201522164044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيعمر نعيم ندا ماضي4976201521230020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية الشهيد الصدر للنازحينادبيسعد عدنان شاهر حمود4977201521068036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية المصلى للبناتادبيايمان جنكيز سعيد حسن4978201522122004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية االرتقاء للنازحينادبيمونس حسن علوان حمزة4979201521069095

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية االرتقاء للنازحينادبيمحمد عبد الكريم صالح حمادي4980201521069049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةادبيعمر خطاب عمر طه4981201521259078

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيهدى علي صالح مبارك4982201522230020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية المستقبل للنازحينادبييوسف حميد عميد فرحان4983201521061218

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية االرتقاء للنازحينادبيمهدي صالح خلف ضيف4984201521069056

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيصباح محمد عويد عليص4985201521230016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيخير هللا لطيف جابر صالح4986201521062096

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية طارق بن زياد للنازحاتادبيايام دلي مجيد حميد4987201522169006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيعلي محمد ابراهيم مهدي4988201521062112

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410ثانوية طارق بن زياد للنازحاتادبيساره احمد محمود يعكوب4989201522169022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409ثانوية فلسطين للنازحاتادبيانفال قاسم حسين مخلف4990201522164011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية النصر للنازحاتادبيهيام محمد علي بطاح4991201522168050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية الدعاء للنازحاتادبيرسل ماجد خليل رحيم4992201522171010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية الفرات للنازحينادبيعدي صدام مردان خليف4993201521070038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيعلي خلف محمد جاسم4994201521230053

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةادبيعلي محمد حميد مجيد4995201521308024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيوليد محمد حمود حسين4996201521062082

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403ثانوية التقدم للنازحاتادبيمينه عبد هللا سلمان عبد4997201522170061

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403النازحونادبيمصطفى صبار نعمه جاسم4998201521500288
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402اعداديه الرواد  للبنينادبيحسين كمال مصطفى قاسم4999201521022025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401ثانوية مطلو للنازحاتادبيرءال خالد محي دحام5000201522166031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية كرميان للبنينادبيمحمد غالب نجم الدين محمد5001201521047038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيمالك خلف عبد محسن5002201521230065

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394ثانوية باغداكول للنازحاتادبيآيه احمد فاضل صالح5003201522162035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيأحمد سحاب عداي طعمه5004201521230004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392ثانوية التقدم للنازحاتادبيامامة فائق احمد جاسب5005201522170009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388ثانوية الشيخ رضا الطالباني المختلطة دراسة كرديةادبيدليا قابل رشيد رحيم5006201522369001

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية508اعدادية قازي محمد للبنينعلميسرمد جرجيس جاسم اسعد5007201511012040

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية485ثانوية حطين للبناتعلميسجى الليل قنبر عسكر غائب5008201512133033

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية448دراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين علميشيركو شيرزاد كمال محمد5009201511304146

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميمحمد رشيد مجيد كريم5010201511312094

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية الصدر للبنينعلميمصطفى انور صابر صالح5011201511006099

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية باغداكول للبناتعلميسلدان صباح اسماعيل ابراهيم5012201512111020

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين علمياريان جمال جالل امين5013201511303033

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412كردية- اعدادية الشورجة للبنين علميده ون ناجي طالب طيب5014201511305015

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية اليقظة للبناتعلميفروزان عبد الخالق رؤوف كريم5015201512134086

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية401اعدادية كركوك المركزية للبنينعلمييلدرم محسن محمد ابراهيم5016201511001210

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية395ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميسرود محمد قادر محمود5017201512344048

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية389اعدادية الصدر للبنينعلميعلي امجد رمزي عمر5018201511006054

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية367ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةعلميده ريا احمد جبار حسن5019201512344033

كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية قونجه كول للبناتعلميفاطمه قلندر محمد كوثر5020201512148026

كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية يايجي للبنينعلميعبد هللا ناظم اكرم رحمان5021201511203017

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية577ثانوية الوثبة للبنينعلميمصطفى علي عبد السالم محمد5022201511013137

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينعلميعثمان محمد عبود جاسم5023201511062176

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية480اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميحسين سعاد فاضل عباس5024201511001045

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية457ثانوية الشهباء للبناتادبيزمزم تركان محمد صالح5025201522106024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيكيالن عبد القادر نوري رشيد5026201521306058

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421كردية- ثانوية كلور المختلطة ادبيره هيل عدنان حسن عثمان5027201521360001

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الجهاد للبنينادبيمحمد حمد جمعة خفيف5028201521003044

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية الشهباء للبناتادبيزهراء فالح سالم محمد5029201522106025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية قونجه كول للبناتادبيفائزة نجاة محمد علي5030201522148018

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية المستقبل للبنينادبيسيف علي جعفر محمد5031201521011024

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيخالد سعيد ابراهيم محمد5032201521311023
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بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658ثانوية الحريري للبناتعلميزهراء جتين جمال محمد5033201512114046

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميعلي حسين علي غني5034201511048107

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628ثانوية هاشم صادق للنازحينعلميشوكت ابراهيم فتاح حسن5035201511066015

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620ثانوية فلسطين للنازحاتعلميرحيق احمد سعيد حميد5036201512164073

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590ثانوية دجلة للبناتعلميياسمين سامي علي ابراهيم5037201512109044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649ثانوية التقدم للنازحاتعلمييقين حامد فاضل عباس5038201512170048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626ثانوية ام البنين للبناتعلميزهراء برهان سمين احمد5039201512154006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينعلميحسين خضر زينل داود5040201511016010

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580ثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينعلميابراهيم جواد نجم صغير5041201511067001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575ثانوية الدعاء للنازحاتعلميسندس محمد صالح احمد5042201512171018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةعلميرند غانم تركي صليبي5043201512230008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى618.2ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينعلميعمر جهاد جاسم ماهود5044201511399033

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميعلي خليل ابراهيم جمعه5045201511048108

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية كركوك المركزية للبنينعلميداستان فرحان محمد قادر5046201511001050

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى602 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية علميناسك محمد قورباني مجيد5047201512341089

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى591ثانوية االزدهار للبناتعلميآيه شاكر مزهر حسن5048201512118008

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى623.8ثانوية العراق للمتميزينعلمياحمد مثنى محسن عبد الرزاق5049201511050005

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية الصدر للبنينعلميمحمد فؤاد امين جعفر5050201511006094

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية العرفان للبنينعلميمصطفى قاسم عباس تقي5051201511057033

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية الصدر للبنينعلميعلي عبد الكريم ياور حمد5052201511006060

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية المستقبل للبنينعلمياحمد عطيه حاضر بيات5053201511011009

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى419 اذار للبنات11اعدادية علميحنين عبد القادر جبار خليفه5054201512136012

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية الذهب األسود اإلهلية للبنينعلميحيدر عبد الوهاب صادق ابراهيم5055201511031005

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى472ثانوية الوثبة للبنينعلميكرار كفاح سعيد حميد5056201511013094

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية دار العلوم االهلية للبنينعلمينذير فيصل شهاب احمد5057201511030017

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةعلميبهيز سالم طه كوخه محمد5058201511312032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيهاوزين حكمت محمد احمد5059201522331045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيايمان كاكه الدين حمد امين محمد5060201522340007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية المستقبل للنازحينادبيمشعل جاسب هتيمي علي5061201521061212

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيكازين محمد صالح محمود5062201522331039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبياحمد فاتح عبد الرحمان عبد هللا5063201521314003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينادبيبرهم محمد طاهر حسين5064201521002017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيشوخان مصطفى سعيد مصطفى5065201522333040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438دراسة كردية- ثانوية ارارات للبنات ادبيباخان حسن شريف عودل5066201522336004
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية حطين للبناتادبيتانيا عبد الحكيم كريم ويسه5067201522133007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيبيباك صالح عزيز حسين5068201521311015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيبرى معروف عارف خضر5069201522331004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين ادبياركان هارون محمد علي5070201521301001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية كرميان للبنينادبيدلير عدنان محي الدين نصر الدين5071201521047010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الخنساء للبناتادبيسها طارق سامي نصيف5072201522141028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية سوالف للبناتادبيهيرو علي احمد امين5073201522128022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية اليمامة للبناتادبينوال شامل محمود محمد5074201522108021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيمحمد انور جميل خورشيد5075201521377044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيبناز فاضل نصر الدين عبد الرحمن5076201522333005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيازين ازاد عبد الكريم امين5077201522335004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية همسة للبناتادبيهديل رافد جليل ابراهيم5078201522157030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية باجوان المختلطةادبياحمد خميس طه حسين5079201521205002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيايوب فرياد فائق نجم5080201521306020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية دجلة للبناتادبيبحر محمد حميد رشيد5081201522109010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الحريري للبناتادبيافين ابراهيم طه صالح5082201522114002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415كردية- ثانوية كلور المختلطة ادبيمحمد تحسين ياسين حسين5083201521360003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية داقوق للبنينادبيصهيب سالم فالح حسن5084201521017026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413عربية-اعدادية هه ورامان للبناتادبيرؤيا نور الدين علي مراد5085201522135022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية النصر للنازحاتادبيتماره محي علي نجم5086201522168013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةادبيسلطان عاصي محمد سعيد5087201521308020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية حمرين للبنينادبيكاروان اكبر محمد عبد هللا5088201521044033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية داقوق للبنينادبيزياد طارق أحمد خليفة5089201521017017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى454ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبيمصطفى رسول قادر ولي5090201521314031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى445كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيساره نوزاد سالم عزيز5091201522333031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيتارا كريم سمين فة قي5092201522347005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةادبيهوشيار نجم محمد صالح5093201521308032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية دجلة للبناتادبيتقى موسى رشيد احمد5094201522109011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد عباس هللا ويردي بهرام5095201521009083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمهند حسين علي رؤوف5096201521009100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبييوسف صبحي عزيز سعيد5097201521311102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430كردية- ثانوية كلور المختلطة ادبيسولين عبد المعين صابر سعيد5098201522360008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيميران حسين كاكه اوله محمد5099201521313082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الصدر للبنينادبيعبد هللا وليد مصطفى حسين5100201521006049

152 من 150صفحة 



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

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الخنساء للبناتادبيسوزان كريم عز الدين جاسم5101201522141032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية تازة للبنينادبيجيماز يلماز اسماعيل علي5102201521018006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية دجلة للبناتادبيميالد سداد هاشم مراد5103201522109028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيايمان سلمان فاتح امين5104201522340005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الخنساء للبناتادبيسحر مجيد حميد علي5105201522141027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408كردية- ثانوية شوان المختلطة ادبيكازيان عثمان محمد شريف5106201522362008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد حكيم محمد خورشيد فتاح5107201521306063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية التقدم للبناتادبيالنه جليل مجيد محمد5108201522138075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية ابن خلدون للنازحينادبيمحمد فاضل اسماعيل شبيب5109201521063016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية كرميان للبنينادبيديرين محمد كريم عبد الرحمن5110201521047012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية كرميان للبنينادبيهيوا شهاب محمد نجم5111201521047053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الصدر للبنينادبيسيف سعد ابراهيم محمد5112201521006037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية هاشم صادق للنازحينادبيمحمد قاسم جعفر حسن5113201521066033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيريزين كاكه مد محمد صالح محمد امين5114201521306040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية ابن خلدون للبنينادبيامجد اسماعيل حسن عبد5115201521009019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية حطين للبناتعلمييسرى عبد سالم العبد هللا5116201512133058

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةعلميايمان جاسم رشيد احمد رش5117201512340011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية التقدم للنازحاتادبيهاجر عبد الستار حسين عبيد5118201522170054

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية اليمامة للبناتادبيأسراء علي عباس مصطفى5119201522108001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية ام البنين للنازحاتادبيناديه علي رشيد فرحان5120201522167042

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413 نيسان للبنات9ثانوية ادبيفاطمه عامر عباس شمران5121201522101013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية مطلو للنازحاتادبيشهد شاكر حميد مطلك5122201522166034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى470ثانوية الشهباء للبناتعلميسارة محمد عبد هللا احمد5123201512106031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبياية محمد رضا محمد5124201522347004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيجنار ناصح احمد حسين5125201522331014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةادبيريبوار كريم جالل احمد5126201521308016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية همسة للبناتادبيبراء برجس اسماعيل حسون5127201522157002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية القورية للبناتادبينهى محمد عبد محمد5128201522110022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الجهاد للبنينادبيحسن عماد حميد ربيع5129201521003018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381ثانوية تركالن المختلطةادبيجيهان كمال عزيز عمر5130201522224003

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيخنده سلمان علي عودل5131201522340018

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبياحمد صباح صالح احمد5132201521377004

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى485اعدادية فلسطين للبناتعلميفاطمه عباس ناجي جبار5133201512140065

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى417النازحونادبيخليل علي صالح ابراهيم5134201521500082

152 من 151صفحة 



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

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيتابلو فتاح مجيد ولي5135201522335019

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية538اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينعلميمحمد قادر نقي كوثر5136201511005122

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية500اعدادية تازة للبنينعلميعلي يوسف شريف حسين5137201511018043

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية586اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينعلميمحمد ثاني رحمان محمد5138201511048143

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434ثانوية النزاهة للبناتادبيسميه علي عثمان رؤوف5139201522130023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية حمرين للبنينادبيشاالو صديق شفيق محمد5140201521044025

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435اعدادية قونجه كول للبناتادبيزهراء هاشم باقر محمد5141201522148010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435ثانوية التقدم للبناتادبيعبير سامر جبار علي5142201522138062

152 من 152صفحة 


