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الطب/جامعة بغداد698اعدادية طوز للبناتعلميمريم اكرم رفيق توفيق1181512181039

الطب/جامعة بغداد698اعدادية اسماء للبناتعلميظالل محمد خليل محمود2181512242092

الهندسة/جامعة بغداد659اعدادية اسماء للبناتعلميزينة محمد حسين احمد3181512242067

الهندسة/جامعة بغداد657اعدادية بلد للبناتعلميحوراء ضياء هادي عبد حساني4181512176028

الهندسة/جامعة بغداد656اعدادية البخاري للبناتعلميرحمه علي مطلك محمد5181512245012

الهندسة/جامعة بغداد649اعدادية بلد للبناتعلميموج مخلص سالم كاظم6181512176121

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد662اعدادية الدجيل للبناتعلميايه بشار خليل عطا هللا7181512236022

العلوم/جامعة بغداد613اعدادية بلد للبنينعلميمصطفى كنعان راضي عبد الوهاب8181511006106

العلوم/جامعة بغداد607اعدادية الملوية للبنينعلميعمر ابراهيم جاسم محمد9181511095013

العلوم/جامعة بغداد605اعدادية بلد للبنينعلميحسين عالء ياسين عبد المحسن10181511006034

العلوم/جامعة بغداد603ثانوية المجاهد للبنينعلميسجى جبار حسن صالح11181512100005

العلوم/جامعة بغداد602اعدادية الروافد للبنينعلميشبير فالح جعفر احمد12181511085023

العلوم/جامعة بغداد597ثانوية المجيد للبنينعلميرؤى علي درباس شعالن13181512105003

العلوم/جامعة بغداد589اعدادية الروافد للبنينعلمياحمد رائد عثمان حسن14181511085004

العلوم/جامعة بغداد587اعدادية بلد للبناتعلمياالء صريح عبد الواجب عباس15181512176007

العلوم/جامعة بغداد585اعدادية بلد للبنينعلميشبر برير شكر حمودي16181511006050

العلوم/جامعة بغداد577اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلمياسراء رائد ثابت زبيدي17181512205003

العلوم/جامعة بغداد576ثانوية الزوراء للبناتعلمينبع صدام رشيد صبحي18181512162037

العلوم/جامعة بغداد576ثانوية االمين للبنينعلميمعاذ علي خلف حمد19181511014047

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد549اعدادية بلد للبناتعلميحوراء فالح حسن عبد20181512176030

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد543اعدادية الدجيل للبناتعلميزينب عبد هللا علوان حمزة21181512236056

العلوم للبنات/جامعة بغداد595ثانوية الزوراء للبناتعلميانسام احمد فرحان رحيم22181512162007

العلوم للبنات/جامعة بغداد573اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميساره ثامر عبد الجبار محمد حسين23181512205065

العلوم السياسية/جامعة بغداد552النازحونادبياحمد صباح تركي جميل24181521500002

العلوم السياسية/جامعة بغداد523اعدادية االمام المختلطةادبيحسن عبد اللطيف احمد عطية25181521278002

العلوم السياسية/جامعة بغداد523اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد قاسم مرزه عبد الحسين26181521085028

العلوم السياسية/جامعة بغداد509اعدادية الدجيل للبناتادبيتبارك ليث هادي حمزه27181522236013

العلوم السياسية/جامعة بغداد506ثانوية العلم للبنينادبيعبد هللا محمد فاضل حبيب28181521019042

التمريض/جامعة بغداد657ثانوية الحاتمية المختلطةعلميمنتظر قاسم محمد علي29181511301023

التمريض/جامعة بغداد646اعدادية الدجيل للبناتعلمينور رعد ابراهيم عباس30181512236102

التمريض/جامعة بغداد631ثانوية الرماح العوالي للبناتعلميرحاب جواد صبار حسن31181512222008

التمريض/جامعة بغداد618اعدادية االمام المختلطةعلميهند كريم محمد جواد32181512278017

اللغات/جامعة بغداد572ثانوية المجاهد للبنينادبينهاد حمدي خضير حسين33181521100032

اللغات/جامعة بغداد551اعدادية بلد للبناتادبيوالء يحيى خليل عباس34181522176022
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اللغات/جامعة بغداد548اعدادية الشيخ المفيد للبنينادبيغيث نجاح زاير كاظم35181521127049

اللغات/جامعة بغداد539اعدادية الدجيل للبناتادبيساره فاضل علي حمزه36181522236037

اللغات/جامعة بغداد532اعدادية بلد للبنينادبيمصطفى روي حسين عبد37181521006046

اللغات/جامعة بغداد523اعدادية الدجيل للبناتادبيغريبه عائد حميدان علي38181522236051

اللغات/جامعة بغداد512ثانوية المجاهد للبنينادبيعلي عبد االمير لطيف جاسم39181521100017

اللغات/جامعة بغداد509اعدادية الدجيل للبناتادبينورهان عماد محمد علي40181522236070

اللغات/جامعة بغداد506اعدادية الدجيل للبناتادبيرنده حسون حمد مشوح41181522236027

اللغات/جامعة بغداد499ثانوية المجاهد للبنينادبيخضر كريم شمس مسلم42181521100010

اللغات/جامعة بغداد497ثانوية الجاحظ للبنينادبيعمار سعد علي جاسم43181521091027

اللغات/جامعة بغداد497ثانوية المجاهد للبنينادبيفهد ابراهيم محمد فرحان44181521100021

اللغات/جامعة بغداد496ثانوية ذي قار للبناتادبيرضاب جالل لطيف حسين45181522233013

اللغات/جامعة بغداد486اعدادية طوز للبناتادبيزينب اسعد زين العابدين ولي46181522181021

اللغات/جامعة بغداد483اعدادية االبراهيمية للبنينادبيعلي هاشم عبود علوان47181521001038

اللغات/جامعة بغداد483ثانوية الشافعي المختلطةادبيعبد الخالق عبد الكريم حمد سليمان48181521292009

اللغات/جامعة بغداد478ثانوية المجاهد للبنينادبياوس رعد شمسي عودة49181521100006

اللغات/جامعة بغداد477اعدادية االبراهيمية للبنينادبيشاكر سمير محمود كاظم50181521001025

اللغات/جامعة بغداد473ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبياسماء هاشم ابراهيم محمد51181522351003

اللغات/جامعة بغداد472المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ادبيسجى مهيمن ابراهيم حمزه52181522361017

اللغات/جامعة بغداد471اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيعالء مجيد علوان جبارة53181521070024

اللغات/جامعة بغداد469اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبيضحى علي حسين صالح54181522205019

اللغات/جامعة بغداد466اعدادية الدجيل للبناتادبيرانيا فاضل حسين صالح55181522236020

االعالم/جامعة بغداد550ثانوية بني تميم المختلطةادبيأمير ناجي الطيف شالش56181521279001

االعالم/جامعة بغداد542ثانوية العلم للبنينادبيعبد الصمد نعمة احمد محمد57181521019012

االعالم/جامعة بغداد540اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبياشواق اياد مسلم لفته58181522205003

االعالم/جامعة بغداد530ثانوية المجاهد للبنينادبيامير ستار كعيد حمود59181521100004

االعالم/جامعة بغداد517ثانوية المجاهد للبنينادبياحمد جبار حسين خضير60181521100002

االعالم/جامعة بغداد498المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ادبيعلياء حسين علي ياسين61181522361023

االعالم/جامعة بغداد494ثانوية بني تميم المختلطةادبيزمن عبد الصاحب عطية عبد62181521279007

االعالم/جامعة بغداد493اعدادية بلد للبنينادبيحازم علي ابراهيم حميد63181521006005

العلوم االسالمية/جامعة بغداد494ثانوية الحاتمية المختلطةادبيعلي عباس عبد الحسين عباس64181521301029

العلوم االسالمية/جامعة بغداد480ثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينادبيعلي شياع خلف عبد65181521342040

العلوم االسالمية/جامعة بغداد478ثانوية الحاتمية المختلطةادبيمنتظر حازم احمد حسن66181521301049

العلوم االسالمية/جامعة بغداد456ثانوية الحاتمية المختلطةادبيكاظم مشتاق غضبان عباس67181521301036

العلوم االسالمية/جامعة بغداد452ثانوية الحاتمية المختلطةادبيأسماء جاسم محمد علي68181522301001
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العلوم االسالمية/جامعة بغداد451اعدادية الشيخ المفيد للبنينادبياحمد هاني عون علوان69181521127009

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445ثانوية الفاروق للبناتادبيياسمين نجم عبيد علي70181522249017

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442اعدادية الخطيب للبنينادبيايوب احمد شوكت مجبل71181521002003

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439ثانوية الحاتمية المختلطةادبيليث ثائر كريم كاظم72181521301039

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439ثانوية الحاتمية المختلطةادبيمحمد سعد طاهر مهدي73181521301042

الفنون الجميلة/جامعة بغداد525اعدادية االسحاقي للبنينعلميخالد أسعد خالد حسيب74181511047057

الفنون الجميلة/جامعة بغداد511اعدادية الروافد للبنينعلمينور الدين ناصر شاكر ناصر75181511085061

الفنون الجميلة/جامعة بغداد510ثانوية الهادي المسائية للبنينعلميمضر عبد الحسين عبد الرزاق جبوري76181511350043

الفنون الجميلة/جامعة بغداد482ثانوية بني تميم المختلطةادبياكرم منذر حسن علوان77181521279003

الفنون الجميلة/جامعة بغداد455ثانوية المجاهد للبنينادبيمروان محمد كرجي شاهر78181521100026

الفنون الجميلة/جامعة بغداد441ثانوية الحاتمية المختلطةادبيدنيا قاسم حميد حسن79181522301014

الطب/الجامعة المستنصرية694اعدادية اسماء للبناتعلميهبه غانم نايف عران80181512242137

الطب/الجامعة المستنصرية690ثانوية سامراء االولى للبنينعلميعبد الحميد لقي عبد محمد81181511033042

الطب/الجامعة المستنصرية690ثانوية الزوراء للبناتعلميفضيلة محمد عارف حسن82181512162028

الطب/الجامعة المستنصرية689اعدادية بلد للبنينعلميحسن سمير شهاب احمد83181511006025

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميضحى هادي حسن هادي84181512205079

الهندسة/الجامعة المستنصرية647اعدادية الدجيل للبناتعلميميس طارق صبار ذيب85181512236097

الهندسة/الجامعة المستنصرية639اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميسارة حسام مهدي علي86181512205062

الهندسة/الجامعة المستنصرية637اعدادية الدجيل للبناتعلميزينب حسن ردام حاتم87181512236053

الهندسة/الجامعة المستنصرية637ثانوية االمين للبنينعلميمعاذ محمد نعمه حمد88181511014048

الهندسة/الجامعة المستنصرية633اعدادية بلد للبنينعلمياحمد مرتضى فرج محمود89181511006010

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميزينب شوقي عبد الصاحب عبد الوهاب90181512205057

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية المنعم المختلطةعلميأمير ستار حميد حماد91181511306002

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية559اعدادية الدجيل للبناتعلميآيات مالك حسون عباس92181512236007

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية559ثانوية سامراء للبناتعلمياساور جمال حسن محمد93181512180001

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية556اعدادية االسكندرونة للبنينعلميعلي سمين جهاد حمد94181511012014

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية551اعدادية اسماء للبناتعلميجميله ذاكر ثامر دحام95181512242039

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية551اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمنتظر محمد عباس مهدي96181511127054

العلوم/الجامعة المستنصرية623اعدادية بلد للبناتعلميزهراء سلمان برهان عبد الحسين97181512176059

العلوم/الجامعة المستنصرية576اعدادية طوز للبنينعلميكرار شالل حبيب محمد98181511037046

العلوم/الجامعة المستنصرية575اعدادية الدجيل للبناتعلميشيرين رعد رحيم جاسم99181512236071

العلوم/الجامعة المستنصرية574اعدادية االبراهيمية للبنينعلميحاتم كريم مهدي كريم100181511001012

العلوم/الجامعة المستنصرية572ثانوية الريان للبناتعلميرحمة عبد الرحمن عبد الكريم ياسين101181512250006

العلوم/الجامعة المستنصرية572اعدادية الروافد للبنينعلميخضر عبد علي حسين فليفل102181511085018
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العلوم/الجامعة المستنصرية571اعدادية بلد للبنينعلميمحمد عبد الجبار سعود مسلم103181511006099

العلوم/الجامعة المستنصرية569ثانوية الحكمة للبناتعلميميقات تحسين علوان خلف104181512189022

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعدادية الروافد للبنينعلميكرار قاسم متعب عبد الكريم105181511085048

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميايالف جبار عراك عبد هللا106181512205013

القانون/الجامعة المستنصرية602ثانوية الرماح العوالي للبنينعلمييوسف جواد كاظم محمد107181511058030

القانون/الجامعة المستنصرية586ثانوية دار السالم للبنينادبيحسين سعد علي فدعم108181521093003

القانون/الجامعة المستنصرية575اعدادية الدجيل للبناتادبيبنين عبد المطلب جعفر عباس109181522236011

القانون/الجامعة المستنصرية571ثانوية دجلة المسائيةادبيسند عبد الحميد طه مجيد110181521348066

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية520ثانوية بني تميم المختلطةادبيفرحان سلطان فرحان حمادي111181521279019

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية509اعدادية الشيخ المفيد للبنينادبيحسن عبد الرسول عقيل سهيل112181521127018

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية495ثانوية المجاهد للبنينادبيجواد علي كاظم مخلف113181521100009

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية492اعدادية بلد للبنينادبياحمد سلمان عبد الكريم سلمان114181521006001

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية491اعدادية بلد للبنينادبياحمد قاسم محمد عباس115181521006002

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية491اعدادية الشيخ المفيد للبنينادبيابراهيم احمد ابراهيم احمد116181521127002

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية488ثانوية النور للبناتادبيزينب حسين جابر محمد هادي117181522238011

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية488اعدادية الروافد للبنينادبيمعتز موفق عزيز سلمان118181521085033

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية486ثانوية المجاهد للبنينادبيشهاب احمد كاظم خميس119181521100012

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية462ثانوية الصقور للبنينادبيرشيد حسن جبار رشيد120181521018003

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية458ثانوية الحاتمية المختلطةادبيمحمد يحيى عبد الرضا حسين121181521301044

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية449ثانوية الثائر للبنينادبيهيام هزبر محمد حسن122181522130002

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية445ثانوية الثائر للبنينادبياحمد رشيد نايف عطاهللا123181521130002

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية441ثانوية الحاتمية المختلطةادبيسيف ساجد حميد عباس124181521301019

الطب/جامعة الموصل684ثانوية ابن خلدون للبنينعلميحسين حبيب غريب قادر125181511009031

الطب/جامعة الموصل682ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميريام شالل شكور سمين126181512231003

الطب/جامعة الموصل677اعدادية البخاري للبناتعلميتوبه بابان عبد هللا سلمان127181512245009

الطب/جامعة الموصل677اعدادية بلد للبنينعلميجاسم حسن درويش جاسم128181511006021

الطب/جامعة الموصل677ثانوية ابن خلدون للبنينعلميواصف محمد سعيد خليل129181511009095

الطب/جامعة الموصل676ثانوية دار السالم للبناتعلميسجى حمد محمد موسى130181512209009

الطب/جامعة الموصل675اعدادية طوز للبناتعلميايه هشام عبد العزيز ابراهيم131181512181013

طب االسنان/جامعة الموصل672ثانوية ابن خلدون للبنينعلميمهند زكي محسن دلف132181511009089

طب االسنان/جامعة الموصل670ثانوية دمشق للبناتعلميهاوزين محمد احمد محمد133181512203061

طب االسنان/جامعة الموصل669اعداديةعمورية للبناتعلميطيبة رشيد صالح حمد134181512183074

طب االسنان/جامعة الموصل669اعداديةعمورية للبناتعلميرفيدة احسان علي مصطفى135181512183036

طب االسنان/جامعة الموصل668ثانوية الرماح العوالي للبنينعلميفرقان عامر وهاب خلف136181511058019
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الصيدلة/جامعة الموصل674ثانوية دمشق للبناتعلميمهجة عبد الوهاب عبد هللا صالح137181512203056

الصيدلة/جامعة الموصل666اعدادية االبراهيمية للبنينعلميعمر علي حكمت كاظم138181511001049

الصيدلة/جامعة الموصل666ثانوية االندلس للبناتعلمياسراء حسين علي حماد139181512244004

الهندسة/جامعة الموصل655دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميهه ناو شالل عبدل احمد140181512380066

الهندسة/جامعة الموصل636ثانوية العلم للبنينعلمياحمد هادي فوزي عبد هللا141181511019005

الهندسة/جامعة الموصل607اعدادية االسحاقي للبنينعلميضياء حسين علي حمد142181511047022

الهندسة/جامعة الموصل601ثانوية االماني للبنينعلميهاشم صالح فارس موسى143181511102056

الهندسة/جامعة الموصل600اعدادية طوز للبنينعلمياحمد محي الدين حميد جبر144181511037009

الهندسة/جامعة الموصل599ثانوية صدى العراق للبنينعلميعبد هللا جنعان نجم عبد هللا145181511035052

الهندسة/جامعة الموصل587ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميهاوكار عبد الرحمن مردان رضا146181511381066

الهندسة/جامعة الموصل580ثانوية االندلس للبناتعلمياسيل حمد شهاب احمد147181512244007

العلوم/جامعة الموصل535ثانوية البتول للبناتعلميفاطمه عباس ولي رضا148181512175018

العلوم/جامعة الموصل533ثانوية القحطانية للبنينعلميبسام حسن محمود عليوي149181511123005

العلوم/جامعة الموصل520دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميدريا شمس الدين محمد عبد هللا150181512380027

العلوم/جامعة الموصل519اعدادية الخطيب للبنينعلميمحمد ابراهيم كرم حسن151181511002140

العلوم/جامعة الموصل515ثانوية الرماح العوالي للبنينعلميحسام شامل محمود مطلك152181511058007

العلوم/جامعة الموصل512ثانوية القحطانية للبنينعلميسيف صالح علو جاسم153181511123007

العلوم/جامعة الموصل509اعدادية الضلوعية للبنينعلمينهى ثائر كوان جاسم154181512005002

العلوم/جامعة الموصل500ثانوية االمين للبنينعلمينشوان ابراهيم عبد هللا محمد155181511014051

العلوم/جامعة الموصل490ثانوية صدى العراق للبنينعلميمحمد عبد الباسط حسين علي156181511035081

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل565اعدادية الروافد للبنينعلميحمزه عدنان محمد عبد الحسن157181511085017

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل564ثانوية االمين للبنينعلميمحمد كمال حماده جاسم158181511014042

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل536ثانوية القحطانية للبنينعلميمروان عبد محمد ناعم159181511123014

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل521ثانوية االمين للبنينعلميحمزه طالل حماده جاسم160181511014020

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509ثانوية القحطانية للبنينعلمياحمد رشيد الطيف حسن161181511123001

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498اعدادية طوز للبنينعلميمصطفى مدحت ابراهيم محمد162181511037072

الحقوق/جامعة الموصل455اعدادية الخطيب للبنينادبيهذال حاتم عبد الكريم علي163181521002028

الحقوق/جامعة الموصل453ثانوية االمين للبنينادبيعبد الرحمن غازي سلوم علي164181521014028

الحقوق/جامعة الموصل453ثانوية القلعة للبنينادبيمهدي ابراهيم حسن مصطفى165181521063027

الحقوق/جامعة الموصل450ثانوية النزاهة للبنينادبيمصطفى عبد ناصر حسين166181521066010

الحقوق/جامعة الموصل443ثانوية سامراء المسائيةادبيحسام مصطفى شاكر محمد167181521335042

العلوم السياسية/جامعة الموصل427ثانوية االماني للبنينادبيمحمد الباقر سمير شمال جاسم168181521102047

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل657ثانوية ابن االثير للبنينعلمياحمد رعد محمود عبد169181511008001

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل657اعدادية الخطيب للبنينعلميعبد الرحمن فوزي محمد عيسى170181511002079
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هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل657اعدادية عمر المختار للبنينعلميمصطفى شفيق علي حسين171181511040069

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل656ثانوية جنة العراق للبناتعلميماريا عبد اللطيف احمد محمود172181512221039

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل655ثانوية ابن االثير للبنينعلميجاسم حسين جاسم محمد173181511008006

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل655اعدادية بلد للبناتعلميعهود مكي حسن سعيد174181512176098

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل653ثانوية ابن خلدون للبنينعلميمعلى مشعل محمد فريق شكر175181511009086

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل653اعدادية طوز للبناتعلميوسن احمد فهد احمد176181512181047

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل652ثانوية العلم للبنينعلمييوسف سامر عزيز خلف177181511019035

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل651ثانوية االماني للبنينعلميعبد العزيز يوسف جهاد حمدوش178181511102033

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل651ثانوية الرماح العوالي للبنينعلميهشام عبد السالم محمد حسين179181511058029

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل650ثانوية ابن خلدون للبنينعلميهيثم عصمت ابراهيم حمزة180181511009094

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل650ثانوية المجيد للبنينعلميابراهيم مهاوش رشيد محمود181181511105001

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل649ثانوية االماني للبنينعلميسليمان طه محمد عبد هللا182181511102025

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل649اعدادية عمر المختار للبنينعلمياحمد خلف عطية علوان183181511040005

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل648ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميمحمد جاسم رحيم عبد الرحمن184181511381049

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل646ثانوية شاعر الرسول للبنينعلميمهند طه جاسم نجدي185181511087017

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل646ثانوية الرماح العوالي للبناتعلميفاطمه مصحب رحمان خلف186181512222013

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل645ثانوية العلم للبنينعلميانمار ارشد يوسف احمد187181511019007

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل645اعدادية الضلوعية للبنينعلميضياء فالح حسن سهيل188181511005016

العلوم االسالمية/جامعة الموصل426ثانوية ابن خلدون للبنينادبيمحمد علي خليل ابراهيم189181521009056

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية654اعدادية االبراهيمية للبنينعلميأبراهيم عباس عبود عباس190181511001001

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميحوراء نجم عبد هللا عبد المجيد191181512205030

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية654اعدادية طوز للبناتعلمييسرى عبد االمير موسى حسين192181512181048

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية648ثانوية النور للبناتعلمينور الهدى مهدي عزيز سلمان193181512238019

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية640اعدادية الدجيل للبناتعلميشهد آصف ابراهيم حمزه194181512236068

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية632اعدادية طوز للبناتعلميزينب نبيل رشيد عباس195181512181024

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية657اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميفاطمة محمد علي مرهون196181512205087

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية642اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميسجى سالم عبد الحسن حسن197181512205068

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية639ثانوية االماني للبنينعلمياحمد ارسالن عمران طاهر198181511102002

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية639اعدادية بلد للبناتعلميفاطمه عامر ابراهيم حسن199181512176100

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية636اعدادية الخطيب للبنينعلميانمار محمود حسن محمد200181511002027

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية587ثانوية االندلس للبناتعلميزهراء هاشم عباس رضا201181512244023

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية582ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينعلميقتيبة اياد فتوحي حسون202181511351032

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية580اعدادية بلد للبناتعلميمريم عباس فاضل حسن203181512176117

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية643اعدادية بلد للبنينعلميسجاد حيدر عبد األئمة عبد المجيد204181511006044
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية643اعدادية بلد للبناتعلميمريم حسين جعفر عبد هللا205181512176116

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية622اعدادية اسماء للبناتعلميساره معن لفته عبد القادر206181512242074

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية609اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميرسل زهير سلمان جابر207181512205042

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية606اعدادية بلد للبنينعلميمحمد ابراهيم عبد النبي عبد االمير208181511006092

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية605اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميهدى مسلم موسى فرج209181512205106

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية598اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميصفا سليم توفيق مجيد210181512205078

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية591اعدادية بلد للبناتعلميحنين يوسف عمران هاشم211181512176027

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية583اعدادية بلد للبنينعلميفيصل مظفر حسن حسين212181511006086

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية581اعدادية الروافد للبنينعلميسجاد ثائر لفته عبد الغفار213181511085019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية580اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميتبارك علي عبد خليل214181512205025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية578اعدادية الروافد للبنينعلميمحمد جاسم عبد الحسين علي215181511085051

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية571اعدادية الروافد للبنينعلميحمزه جاسم عبد الحسين علي216181511085016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية570ثانوية الملوية األهلية للبنينعلميمصطفى فارس ذياب احمد217181511049027

العلوم/جامعة الكوفة576ثانوية االندلس للبناتعلميمالك محمد كوثر نقي218181512244042

العلوم/جامعة الكوفة560اعدادية الروافد للبنينعلميمهدي صالح عبد هللا كاظم219181511085059

العلوم/جامعة الكوفة555اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميسارة فاضل عباس عبد220181512205064

العلوم/جامعة الكوفة554اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميبان حسن هادي مجيد221181512205018

العلوم/جامعة الكوفة553اعدادية الروافد للبنينعلميأسامه إياد يعقوب عبد العزيز222181511085001

القانون/جامعة الكوفة567اعدادية بلد للبناتادبيزينب عبد المجيد حمد حسين223181522176011

القانون/جامعة الكوفة516ثانوية المجاهد للبنينادبيمرتضى حسين عبد علي رشيد224181521100025

القانون/جامعة الكوفة502اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبيميس يوسف اكديمي رجب225181522205024

العلوم السياسية/جامعة الكوفة480اعدادية بلد للبنينادبيعلي شاكر رحيم حسين226181521006028

العلوم السياسية/جامعة الكوفة471ثانوية الحاتمية المختلطةادبيعبد الرحمن حسن علي حسين227181521301023

العلوم السياسية/جامعة الكوفة464ثانوية النور للبناتادبيآيات قاسم محمد سعيد جاسم228181522238002

االثار/جامعة الكوفة441ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتادبيرغده عامر رحيم حسين229181522375007

الطب/جامعة تكريت687دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميساريز كريم محمد محمد حسين230181512380036

الطب/جامعة تكريت686اعدادية البخاري للبناتعلميانفال ابراهيم عبادي حسين231181512245005

الطب/جامعة تكريت686ثانوية دمشق للبناتعلميزينب امجد كريم رستم232181512203034

الطب/جامعة تكريت685ثانوية الزوراء للبناتعلميسروه شاكر عيسى علي233181512162020

الطب/جامعة تكريت683ثانوية دمشق للبناتعلميحبيبه مجول حمودي ابراهيم234181512203019

الطب/جامعة تكريت683ثانوية دمشق للبناتعلميسنار يوسف ابراهيم سليمان235181512203040

الطب/جامعة تكريت683ثانوية الزوراء للبناتعلميعال بالسم محمد لطيف236181512162026

الطب/جامعة تكريت683اعداديةعمورية للبناتعلميفاطمة عمر عبد هللا علوان237181512183091

الطب/جامعة تكريت683اعدادية البخاري للبناتعلميرفيدة علي خلف جاسم238181512245014
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الطب/جامعة تكريت682ثانوية العلم للبنينعلميفارس محسن عفات دليان239181511019024

الطب/جامعة تكريت682ثانوية عائشة للبناتعلميرويده عيدان حسن محمود240181512182023

الطب/جامعة تكريت682اعدادية اسماء للبناتعلميدعاء سالم محمد عباس241181512242045

الطب/جامعة تكريت681اعدادية بلد للبناتعلميعال عماد كاظم عبد الرضا242181512176096

الطب/جامعة تكريت680ثانوية النور للبناتعلميزينب جاسم عبد الكريم حسين243181512238010

الطب/جامعة تكريت680اعدادية اسماء للبناتعلميعال حكيم نوفان عبد هللا244181512242097

الطب/جامعة تكريت680اعدادية بلد للبناتعلميامنه كنعان ناجي مرهون245181512176011

الطب/جامعة تكريت680ثانوية الغساسنة للبناتعلميسمر سعد خلف محمد246181512197018

الطب/جامعة تكريت679اعدادية البخاري للبناتعلميريم حاتم عبد هللا محمد247181512245016

الطب/جامعة تكريت679اعدادية الدجيل للبناتعلميإباء كريم علوان عبد الهادي248181512236001

الطب/جامعة تكريت679ثانوية عائشة للبناتعلميايمان معروف عبد هللا احمد249181512182015

الطب/جامعة تكريت679ثانوية الزوراء للبناتعلميايمان خلف محمود حمد250181512162010

الطب/جامعة تكريت679اعدادية اسماء للبناتعلميمريم عبد المنعم حمد عباس251181512242115

الطب/جامعة تكريت679ثانوية دمشق للبناتعلميعبير محمد سعيد خليل252181512203047

الطب/جامعة تكريت679اعدادية طوز للبنينعلميوليد خالد شكور فؤاد253181511037076

الطب/جامعة تكريت679ثانوية الغساسنة للبناتعلمياسراء احمد حبيب حسين254181512197001

الطب/جامعة تكريت678ثانوية الزوراء للبناتعلميميساء علي عارف حسن255181512162034

الطب/جامعة تكريت678ثانوية ابن خلدون للبنينعلميعبد السالم ناظم خلف عبد هللا256181511009052

الطب/جامعة تكريت678اعدادية الملوية للبنينعلميعبد الخالق سالم علي حسن257181511095010

طب االسنان/جامعة تكريت675ثانوية السالم للبنينعلميعدنان حميد خالد حمادي258181511044008

طب االسنان/جامعة تكريت675اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميرؤى عالء عبد الرزاق حسن259181512205037

طب االسنان/جامعة تكريت674اعدادية بلد للبنينعلميحسين حسون فرج عباس260181511006031

طب االسنان/جامعة تكريت673ثانوية ابن خلدون للبنينعلميمرتضى حيدر هاشم جعفر261181511009083

طب االسنان/جامعة تكريت671اعدادية بلد للبناتعلميحنان محمد علي فاضل شكر262181512176025

طب االسنان/جامعة تكريت671اعدادية الضلوعية للبنينعلمياحمد عادل كامل حمود263181511005002

طب االسنان/جامعة تكريت670اعدادية بلد للبناتعلميعذراء عماد عبد المهدي طاهر264181512176094

الصيدلة/جامعة تكريت675اعدادية اسماء للبناتعلميزينه جبار طرفه هيالن265181512242068

الصيدلة/جامعة تكريت669اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميسارة اكرم سالم دخيل266181512205061

الصيدلة/جامعة تكريت668اعدادية اسماء للبناتعلميهدى وليد احمد صالح267181512242144

الصيدلة/جامعة تكريت668اعدادية اسماء للبناتعلميغفران صباح مجيد لطيف268181512242102

الصيدلة/جامعة تكريت668اعداديةعمورية للبناتعلميآية محمد عبد الرحمن توفيق269181512183006

الهندسة/جامعة تكريت665اعدادية البخاري للبناتعلمياسماء خالد خلف جاسم270181512245004

الهندسة/جامعة تكريت663ثانوية دمشق للبناتعلميزينب شهاب احمد يوسف271181512203037

الهندسة/جامعة تكريت658اعدادية االسحاقي للبنينعلميضياء شحاذه محمد يوسف272181511047023

102 من 8صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الهندسة/جامعة تكريت657ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميدياري اديب رحيم سمين273181511381025

الهندسة/جامعة تكريت657ثانوية الزوراء للبناتعلميصفا قاسم شندوخ زيدان274181512162022

الهندسة/جامعة تكريت656اعدادية االسحاقي للبناتعلميانس غازي حاتم علي275181512255010

الهندسة/جامعة تكريت654اعدادية الخطيب للبنينعلميمصطفى محمد شهاب احمد276181511002175

الهندسة/جامعة تكريت654ثانوية العلم للبنينعلميعيسى ضامن حميد محمد277181511019023

الهندسة/جامعة تكريت654ثانوية العلم للبنينعلميخطاب احمد خطاب محيميد278181511019015

الهندسة/جامعة تكريت654ثانوية االماني للبنينعلمييوسف علي خورشيد رشيد279181511102059

الهندسة/جامعة تكريت650اعدادية االبراهيمية للبنينعلمينهاد كوان احمد فرحان280181511001082

الهندسة/جامعة تكريت650ثانوية االماني للبنينعلميحسن عمران رمضان علي281181511102015

الهندسة/جامعة تكريت649ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينعلميمعتز ثامر علي خلف282181511351056

الهندسة/جامعة تكريت648اعدادية اسماء للبناتعلميانوار سعيد محمود سعيد283181512242020

الهندسة/جامعة تكريت648ثانوية الزوراء للبناتعلميميس عالء حسين علي284181512162033

الهندسة/جامعة تكريت648ثانوية ابن االثير للبنينعلميعبد الصمد احمد عناز عثمان285181511008014

الهندسة/جامعة تكريت647ثانوية دار السالم للبناتعلميمريم غازي حسين حمود286181512209014

الهندسة/جامعة تكريت647ثانوية االندلس للبناتعلميدنيا نهاد علي شفيق287181512244017

الهندسة/جامعة تكريت647ثانوية القبس للبناتعلميرندة حسيب عفتيان علي288181512190003

الهندسة/جامعة تكريت644ثانوية القبس للبنينعلميزكريا خلف سالم حسين289181511131008

الهندسة/جامعة تكريت644اعدادية اسماء للبناتعلميعبير عدنان صالح عبد هللا290181512242094

الهندسة/جامعة تكريت643ثانوية البتول للبناتعلميدنيا حسين كامل شكور291181512175007

الهندسة/جامعة تكريت641ثانوية العلم للبنينعلميمهند معين غايب اسود292181511019031

الهندسة/جامعة تكريت641اعدادية الخطيب للبنينعلميابراهيم عبد الباري احمد محمود293181511002002

الهندسة/جامعة تكريت639اعدادية الدجيل للبناتعلميزهراء جاسم عداي احمد294181512236046

الهندسة/جامعة تكريت639اعدادية االسحاقي للبنينعلميمبدر صالح محمد عليج295181511047061

الهندسة/جامعة تكريت638ثانوية ابن خلدون للبنينعلميمحمد لقمان حكيم درويش296181511009078

الهندسة/جامعة تكريت636ثانوية سامراء االولى للبنينعلميسعيد قاسم محمد عبد الحميد297181511033035

الهندسة/جامعة تكريت636ثانوية السالم للبنينعلميمحمد عبد هللا عليوي صالح298181511044016

الهندسة/جامعة تكريت635ثانوية الكفاح للبنينعلميحسن خلف علي صالح299181511022006

الهندسة/جامعة تكريت634ثانوية العلم للبناتعلميساره حسن سلوم سلطان300181512170012

الهندسة/جامعة تكريت634ثانوية الخرجه للبناتعلميرابية خالد حمد محمود301181512217003

الهندسة/جامعة تكريت634ثانوية العلم للبنينعلميوليد صباح سليمان احمد302181511019033

الهندسة/جامعة تكريت633ثانوية العلم للبنينعلميابراهيم خالد خلف درويش303181511019001

الهندسة/جامعة تكريت633ثانوية ابن االثير للبنينعلميشيبان مثنى عيسى جاسم304181511008011

الهندسة/جامعة تكريت632ثانوية القبس للبناتعلميبتول اسماعيل خليل عبد305181512190002

الهندسة/جامعة تكريت632ثانوية صدى العراق للبنينعلميعبد الوهاب صباح سكران مجيد306181511035055
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الهندسة/جامعة تكريت632ثانوية العلم للبناتعلمينبأ عاصم شهاب حمد307181512170005

الهندسة/جامعة تكريت632ثانوية الرماح العوالي للبناتعلميتبارك حامد خضير عباس308181512222005

الهندسة/جامعة تكريت631ثانوية القلعة للبناتعلميرشا فريد كريم جاسم309181512196004

الهندسة/جامعة تكريت630ثانوية سامراء االولى للبنينعلميمحمد باسم مهدي صالح310181511033075

الهندسة/جامعة تكريت630ثانوية العلم للبنينعلميعبد الملك عبد هللا احمد وكاع311181511019019

الهندسة/جامعة تكريت630اعدادية الخطيب للبنينعلميعهد عبد حمدان احمد312181511002125

الهندسة/جامعة تكريت630ثانوية دار السالم للبنينعلميعلي براك محمد شهاب313181511093011

الهندسة/جامعة تكريت629ثانوية ابن االثير للبنينعلمياحمد طاهر صالح عالوي314181511008002

الهندسة/جامعة تكريت629ثانوية السالم للبنينعلميعمر حبيب حواس خالد315181511044011

الهندسة/جامعة تكريت628ثانوية دار السالم للبناتعلميمنار جبار ستار صالح316181512209015

الهندسة/جامعة تكريت628ثانوية العلم للبنينعلميرعد ظاهر محسن رجا317181511019037

الهندسة/جامعة تكريت628اعدادية طوز للبناتعلميايالف عامر حمدان حسن318181512181009

الهندسة/جامعة تكريت628ثانوية المهج للبناتعلميفاطمة احمد سعيد قدوري319181512248020

الهندسة/جامعة تكريت628ثانوية القحطانية للبنينعلميخالد عبد هللا حسين فارس320181511123006

الهندسة/جامعة تكريت627اعدادية االمام المختلطةعلميجيهان هالل مبروك حبل321181512278002

الهندسة/جامعة تكريت627ثانوية عائشة للبناتعلميآفين حميد مجيد احمد322181512182002

الهندسة/جامعة تكريت625اعدادية االبراهيمية للبنينعلميعبد الغفور عادل رشيد مهدي323181511001035

الهندسة/جامعة تكريت624اعدادية اسماء للبناتعلميوعد جمال الطيف جاسم324181512242155

الهندسة/جامعة تكريت624ثانوية ابن االثير للبنينعلميعمار مزاحم علوان حسين325181511008017

الهندسة/جامعة تكريت624ثانوية الحكمة للبناتعلميميسم هيجل عبد هللا خضر326181512189018

الهندسة/جامعة تكريت622ثانوية السالم للبنينعلميمحمد علي احمد خلف327181511044017

الهندسة/جامعة تكريت622اعدادية الضلوعية للبنينعلميانمار هامل محمد ديونك328181511005007

الهندسة/جامعة تكريت621اعدادية الروافد للبنينعلميعلي توفيق حميد عبد329181511085033

الهندسة/جامعة تكريت621ثانوية الغساسنة للبناتعلميبنان حايف علوان خلف330181512197006

الهندسة/جامعة تكريت620اعدادية الدجيل للبناتعلميايمان جهاد نجم عبيد331181512236021

الهندسة/جامعة تكريت620اعداديةعمورية للبناتعلميبراء صالح عزيز خضر332181512183020

الهندسة/جامعة تكريت619ثانوية دار السالم للبناتعلميهناء صالح حمد صالح333181512209020

الهندسة/جامعة تكريت618ثانوية الملوية األهلية للبنينعلميمحمد جاسم محمد شهاب334181511049023

الهندسة/جامعة تكريت618اعدادية االرتقاء االهلية للبناتعلميشهد مانع مهدي صالح335181512230039

الهندسة/جامعة تكريت617اعدادية بلد للبنينعلميليث عباس سليم محمد حسين336181511006091

الهندسة/جامعة تكريت617اعدادية االسكندرونة للبنينعلميحسن جمال احمد مهدي337181511012006

الهندسة/جامعة تكريت616ثانوية النور للبناتعلميهالة باسم مقدام صياد338181512238020

الهندسة/جامعة تكريت616اعدادية اسماء للبناتعلميساره سعد مزهر جاسم339181512242071

الهندسة/جامعة تكريت616اعدادية االرتقاء االهلية للبناتعلميفاطمه احمد عبد هللا صالح340181512230049
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الهندسة/جامعة تكريت615اعدادية االسحاقي للبناتعلمينور حازم حميد احمد341181512255045

الهندسة/جامعة تكريت614ثانوية الخرجه للبناتعلميمريم محمد خليل صالح342181512217005

الهندسة/جامعة تكريت614ثانوية ابن خلدون للبنينعلميعلي حمدي حسين عباس343181511009060

الهندسة/جامعة تكريت614اعدادية الخطيب للبنينعلميعالء قتيبة حاتم احمد344181511002104

الهندسة/جامعة تكريت614ثانوية الكفاح للبنينعلميايهاب نجيب حمد خالد345181511022004

الهندسة/جامعة تكريت613ثانوية الهادي المسائية للبنينعلميالكرم عامر محمد حسن346181511350007

الهندسة/جامعة تكريت613اعدادية االرتقاء االهلية للبناتعلميأمنه حامد مجيد عباس347181512230002

الهندسة/جامعة تكريت613ثانوية الحكمة للبناتعلميمريم قيس طه احمد348181512189017

الهندسة/جامعة تكريت612اعدادية الدجيل للبناتعلمينور كاظم اعزيز حسن349181512236107

الهندسة/جامعة تكريت611ثانوية الكفاح للبنينعلميرعد عبود علي شالل350181511022007

الهندسة/جامعة تكريت611ثانوية ابن االثير للبنينعلميعلي دحام محمود عبد351181511008016

الهندسة/جامعة تكريت611اعدادية الخطيب للبنينعلميعلي محمد حسن صالح352181511002110

الهندسة/جامعة تكريت611ثانوية المنى للبناتعلميفاطمة رباح حسن ماجد353181512256011

الهندسة/جامعة تكريت611ثانوية الزوراء للبناتعلمينبأ برهان محمد كفطان354181512162035

الهندسة/جامعة تكريت611ثانوية االمين للبنينعلميمحمود ابراهيم خليل محمد355181511014043

الهندسة/جامعة تكريت610اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي نهاد كاظم احمد356181511127044

الهندسة/جامعة تكريت610اعدادية طوز للبنينعلميمصطفى سرحان صالح فاضل357181511037068

الهندسة/جامعة تكريت610ثانوية السالم للبنينعلميبكر حميد حمد خلف358181511044002

الهندسة/جامعة تكريت609اعدادية الضلوعية للبنينعلميمقدام زاحم كامل حمود359181511005033

الهندسة/جامعة تكريت609ثانوية العلم للبناتعلميخلود محسن عفات دليان360181512170001

الهندسة/جامعة تكريت609اعدادية االرتقاء االهلية للبناتعلمينور جمال خلف حسين361181512230065

الهندسة/جامعة تكريت609ثانوية ابن االثير للبنينعلميغازي فيصل خليل ابراهيم362181511008019

الهندسة/جامعة تكريت608ثانوية العلم للبناتعلميصدى ارشد يوسف احمد363181512170011

الهندسة/جامعة تكريت608ثانوية الريان للبناتعلميزهراء عكله محمد احمد364181512250008

الهندسة/جامعة تكريت608النازحاتعلميهجران حميد مطر نايف365181512501008

الهندسة/جامعة تكريت608ثانوية العلم للبنينعلميفيصل عكاب يوسف داود366181511019025

الهندسة/جامعة تكريت607ثانوية جنة العراق للبناتعلميابتهاج محمد عبد زيدان367181512221002

الهندسة/جامعة تكريت606ثانوية الرماح العوالي للبنينعلميعمر ناظم جاسم حسين368181511058018

الهندسة/جامعة تكريت606ثانوية العلم للبناتعلميرجاء حماده مطلك صالح369181512170002

الهندسة/جامعة تكريت606ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينعلميعلي حسين جاسم كيف370181511351025

الهندسة/جامعة تكريت605اعدادية بلد للبنينعلميامير مهند هاشم تاج371181511006018

الهندسة/جامعة تكريت604اعدادية بلد للبنينعلمينمير كاظم علي كاظم372181511006116

الهندسة/جامعة تكريت604ثانوية الريان للبناتعلميرجاء حافظ علي مدلي373181512250005

الهندسة/جامعة تكريت604ثانوية االمين للبنينعلميمعد احمد عبد هللا حسين374181511014049
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الهندسة/جامعة تكريت603ثانوية عائشة للبناتعلميايمان احمد خلف محمد375181512182010

الهندسة/جامعة تكريت603اعدادية البخاري للبناتعلميهيا قحطان خلف عزاوي376181512245034

الهندسة/جامعة تكريت601ثانوية سامراء االولى للبنينعلميعمر خضير عباس نجم377181511033064

الهندسة/جامعة تكريت601ثانوية القبس للبنينعلميمنذر سرهيد محمد احمد378181511131019

الهندسة/جامعة تكريت601ثانوية االمين للبنينعلميمصطفى علي مهدي صالح379181511014046

الهندسة/جامعة تكريت600اعدادية اسماء للبناتعلميساره عادل خالد خلف380181512242073

الهندسة/جامعة تكريت600ثانوية الرماح العوالي للبناتعلميندى ابراهيم محمد حمود381181512222017

الهندسة/جامعة تكريت599اعدادية الخطيب للبنينعلميمحمد مثنى عبد الستار حميدي382181511002162

الهندسة/جامعة تكريت599اعدادية بلد للبنينعلميسجاد حيدر حساني عباس383181511006043

الهندسة/جامعة تكريت599ثانوية ابن االثير للبنينعلميعبد الحق اسماعيل حماش جاسم384181511008013

الهندسة/جامعة تكريت598ثانوية االمين للبنينعلميعبد الكريم طالب عواد حسين385181511014031

الهندسة/جامعة تكريت598ثانوية الرماح العوالي للبنينعلميحسام عبد السالم محمد حسين386181511058008

الهندسة/جامعة تكريت596ثانوية الخيام للبناتعلميريام حمود مهدي صالح387181512212009

الهندسة/جامعة تكريت594ثانوية طرابلس للبنينعلميالعباس احمد حميد مجيد388181511121005

الهندسة/جامعة تكريت594اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميجاسم احمد جاسم صالح389181511127010

الهندسة/جامعة تكريت593ثانوية االماني للبناتعلميايمان كنعان عبد الرحمن قنبر390181512254004

الهندسة/جامعة تكريت593ثانوية الحاتمية المختلطةعلميمحمد حميد ناجي حسين391181511301019

الهندسة/جامعة تكريت593ثانوية جنة العراق للبناتعلميرسل ناجح مطلك نجم392181512221015

الهندسة/جامعة تكريت593ثانوية الخرجه للبناتعلمييقين جودت جاسم مهدي393181512217006

الهندسة/جامعة تكريت592ثانوية السالم للبنينعلميمياح حسن خلف صالح394181511044019

الهندسة/جامعة تكريت592اعدادية الخطيب للبنينعلميمحمد عباس ياسين صالح395181511002156

الهندسة/جامعة تكريت592ثانوية العلم للبنينعلميابراهيم مجيد حمد عمر396181511019002

الهندسة/جامعة تكريت592ثانوية العلم للبنينعلمياحمد صباح احمد محمد397181511019003

الهندسة/جامعة تكريت592اعدادية االرتقاء االهلية للبناتعلميهاجر ناصر حسين علي398181512230071

الهندسة/جامعة تكريت592ثانوية المجيد للبنينعلميحاتم جامل علي احمد399181511105003

الهندسة/جامعة تكريت592ثانوية الغساسنة للبناتعلميميس يحى عبدون حمد400181512197024

الهندسة/جامعة تكريت591دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميليلى دختر حمه رش توفيق401181512380056

الهندسة/جامعة تكريت590ثانوية القبس للبناتعلميسفانه نايف محمود حسين402181512190004

الهندسة/جامعة تكريت590اعدادية الروافد للبنينعلميمصطفى سمير كامل عبد هللا403181511085058

الهندسة/جامعة تكريت590ثانوية ابن االثير للبنينعلميمعاد طارق عايد مطر404181511008025

الهندسة/جامعة تكريت590ثانوية المجيد للبنينعلميغزوه فواد حسن محمد405181512105007

الهندسة/جامعة تكريت589ثانوية الحكمة للبناتعلميهدير صالح حسين عبد هللا406181512189020

الهندسة/جامعة تكريت589اعدادية اسماء للبناتعلميرواء رشيد غانم احمد407181512242061

الهندسة/جامعة تكريت589النازحونعلميناظم صبار لطيف هندي408181511500030
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الهندسة/جامعة تكريت588ثانوية الكفاح للبنينعلميعبد هللا محمود شكر محمود409181511022013

الهندسة/جامعة تكريت588اعدادية طوز للبناتعلميجنان يوسف عمر قمبر410181512181015

الهندسة/جامعة تكريت587اعدادية عمر المختار للبنينعلميحامد ازهر عبد الجبار احمد411181511040020

الهندسة/جامعة تكريت587اعدادية االسحاقي للبنينعلميمروان سعد اسماعيل جرموط412181511047046

الهندسة/جامعة تكريت587ثانوية العلم للبنينعلميخالد رمضان ذنون مطني413181511019013

الهندسة/جامعة تكريت586اعداديةعمورية للبناتعلميسمارة عمر عبد الكريم حميد414181512183062

الهندسة/جامعة تكريت585ثانوية العلم للبناتعلميايمان صالح محيميد عنكود415181512170013

الهندسة/جامعة تكريت585ثانوية الكفاح للبنينعلميعماد جواد مطر سلوم416181511022015

العلوم/جامعة تكريت641ثانوية جنة العراق للبناتعلميمروة دحام صبحي لطيف417181512221041

العلوم/جامعة تكريت639ثانوية جنة العراق للبناتعلميبدرية رزوق عداي طلك418181512221008

العلوم/جامعة تكريت636اعدادية البخاري للبناتعلميصفا سليمان خلف عبد هللا419181512245024

العلوم/جامعة تكريت629ثانوية صدى العراق للبنينعلميبالل عدنان جمعه عبد هللا420181511035013

العلوم/جامعة تكريت627ثانوية القلعة للبناتعلميساره سمير داود سلمان421181512196006

العلوم/جامعة تكريت623اعدادية االرتقاء االهلية للبناتعلميوئام سعيد صالح حبيب422181512230078

العلوم/جامعة تكريت622ثانوية دار السالم للبناتعلميفاطمه لفته خضر عبود423181512209013

العلوم/جامعة تكريت619ثانوية الغساسنة للبناتعلميهدى عبد الهادي حسين جاسم424181512197028

العلوم/جامعة تكريت618ثانوية الزوراء للبناتعلمينمارق جاسم علي سالم425181512162039

العلوم/جامعة تكريت610ثانوية القلعة للبنينعلميعلي هيثم صالح مهدي426181511063014

العلوم/جامعة تكريت608ثانوية دار السالم للبناتعلميدينا محمد خضر عبود427181512209007

العلوم/جامعة تكريت605ثانوية الغساسنة للبناتعلميهنادي صالح علي فحل428181512197030

العلوم/جامعة تكريت600ثانوية المجيد للبنينعلميسحر عماد حسن محمد429181512105006

العلوم/جامعة تكريت599ثانوية دمشق للبناتعلمياشواق هادي علي جبر430181512203010

العلوم/جامعة تكريت596اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميسارة رضا سعد رضا431181512205063

العلوم/جامعة تكريت590ثانوية القبس للبنينعلميايسر اسماعيل محمد احمد432181511131004

العلوم/جامعة تكريت589ثانوية الرماح العوالي للبناتعلميسرور محمود حماد جاسم433181512222010

العلوم/جامعة تكريت588ثانوية القبس للبنينعلميمحمد علي فرحان احمد434181511131016

العلوم/جامعة تكريت584ثانوية الحكمة للبناتعلميجنان عامر فارس احمد435181512189002

العلوم/جامعة تكريت584ثانوية العلم للبنينعلميبشار ياسين علوان الطيف436181511019011

العلوم/جامعة تكريت584ثانوية القبس للبناتعلميامل موفق حمد حمد437181512190001

العلوم/جامعة تكريت583اعدادية البخاري للبناتعلمياريج مظهر خلف عبد هللا438181512245003

العلوم/جامعة تكريت583اعدادية االمام المختلطةعلميفهد عزاوي عبد هللا حميد439181511278017

العلوم/جامعة تكريت583ثانوية الحكمة للبناتعلميعلياء حسين خلف مهوس440181512189016

العلوم/جامعة تكريت581اعدادية االمام المختلطةعلميعلي عزاوي عبد هللا حميد441181511278014

العلوم/جامعة تكريت579ثانوية القبس للبناتعلمينور عواد محمد طياوي442181512190008
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العلوم/جامعة تكريت578ثانوية الغساسنة للبناتعلميراوية محمود حميد خليل443181512197009

العلوم/جامعة تكريت578الخارجيونعلميجاسم خلف هاشم محمود444181511400011

العلوم/جامعة تكريت576ثانوية الزوراء للبناتعلميدعاء مشعان رميض حماده445181512162014

العلوم/جامعة تكريت575ثانوية العلم للبناتعلمينور احمد خليل ابراهيم446181512170006

العلوم/جامعة تكريت571اعدادية البخاري للبناتعلميثيما قصي حاتم عبد هللا447181512245010

العلوم/جامعة تكريت571ثانوية الزوراء للبناتعلميهوازن احمود خالد عبد الحميد448181512162042

العلوم/جامعة تكريت571النازحونعلميوجدي مزحم لطيف هندي449181511500031

العلوم/جامعة تكريت570اعدادية بلد للبنينعلميمصطفى غازي غافل عبد الوهاب450181511006105

العلوم/جامعة تكريت570ثانوية العلم للبنينعلميمعاذ حمد محمد فياض451181511019030

العلوم/جامعة تكريت569اعدادية االرتقاء االهلية للبناتعلميريام صالح مهدي خلف452181512230028

العلوم/جامعة تكريت569الخارجيونعلميخالد وليد خالد ضاحي453181511400021

العلوم/جامعة تكريت569ثانوية الحكمة للبناتعلميعائشة عاصم صالح عالوي454181512189014

العلوم/جامعة تكريت568ثانوية العلم للبنينعلميعماد حسين محمود خلف455181511019022

العلوم/جامعة تكريت568ثانوية ابن االثير للبنينعلميسعد ضامن حسن خلف456181511008009

العلوم/جامعة تكريت568ثانوية القلعة للبناتعلميامنه مصطفى جاسم ابراهيم457181512196002

العلوم/جامعة تكريت567اعدادية االسحاقي للبنينعلميايثر رافد مجلعد محمد458181511047007

العلوم/جامعة تكريت566اعدادية البخاري للبناتعلميتهامه بابان عبد هللا سلمان459181512245008

العلوم/جامعة تكريت566اعدادية البخاري للبناتعلميسحر فيصل شالش خلف460181512245021

العلوم/جامعة تكريت566ثانوية ابن االثير للبنينعلميسفيان ياسين محمد طياوي461181511008010

العلوم/جامعة تكريت565ثانوية ابن االثير للبنينعلميبالل مساهر علي خلف462181511008005

العلوم/جامعة تكريت565ثانوية المجيد للبنينعلميفاطمه قاسم شعبان عبود463181512105008

العلوم/جامعة تكريت560ثانوية العلم للبناتعلميهوى حسن عفات دليان464181512170007

العلوم/جامعة تكريت560اعداديةعمورية للبناتعلميمنى رعد مطلك حسن465181512183105

العلوم/جامعة تكريت559اعدادية البخاري للبناتعلميتقوى بابان عبد هللا سلمان466181512245006

العلوم/جامعة تكريت558اعدادية عمر المختار للبنينعلمياحمد فاضل محمد مطر467181511040008

العلوم/جامعة تكريت558اعدادية االسحاقي للبناتعلميمروه شهاب احمد ثامر468181512255061

العلوم/جامعة تكريت557ثانوية سامراء االولى للبنينعلميعبيده ارحيم يوسف علي469181511033056

العلوم/جامعة تكريت557اعداديةعمورية للبناتعلميتقى عبد الهادي عبد الجبار حمود470181512183024

العلوم/جامعة تكريت556ثانوية العلم للبنينعلميخالد وليد حميد عطشان471181511019014

العلوم/جامعة تكريت556اعدادية الدجيل للبناتعلميزهراء جاسم سطاي صالح472181512236045

العلوم/جامعة تكريت556اعدادية بلد للبناتعلميايات عبد السالم عبد الرضا صالح473181512176015

العلوم/جامعة تكريت555ثانوية جنة العراق للبناتعلمياسماء عبد هللا عبد علي474181512221004

العلوم/جامعة تكريت555ثانوية القبس للبنينعلميعبد هللا محمد عبد هللا ماضي475181511131025

العلوم/جامعة تكريت555ثانوية القبس للبناتعلميطيبة خلف محمود خلف476181512190005
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العلوم/جامعة تكريت555ثانوية الخرجه للبناتعلميهدير سليم محمد شكير477181512217007

العلوم/جامعة تكريت554اعداديةعمورية للبناتعلميعائشة خلف طعس مخلف478181512183078

العلوم/جامعة تكريت554ثانوية الملوية األهلية للبنينعلميعبد القدوس رشيد عبد الحميد عبود479181511049014

العلوم/جامعة تكريت553اعدادية االرتقاء االهلية للبناتعلمينور حارث داود سلمان480181512230066

العلوم/جامعة تكريت553ثانوية الزوراء للبناتعلميرند محمد مجيد محمد481181512162016

العلوم/جامعة تكريت552اعدادية البخاري للبناتعلميتقى دحام حمد خالد482181512245007

العلوم/جامعة تكريت552ثانوية عائشة للبناتعلميسوزان معروف حسين عبد هللا483181512182031

العلوم/جامعة تكريت552ثانوية االمين للبنينعلميليث هيثم خضير محمد484181511014038

العلوم/جامعة تكريت551اعدادية االبراهيمية للبنينعلمياحمد حسن ريزه جسام485181511001003

العلوم/جامعة تكريت551ثانوية القبس للبنينعلميمروان علي محمود علي486181511131018

العلوم/جامعة تكريت551ثانوية ابن خلدون للبنينعلميزياد طارق محمد علي487181511009041

العلوم/جامعة تكريت551اعداديةعمورية للبناتعلمينور حسن مهدي عبطان488181512183116

العلوم/جامعة تكريت550اعدادية الخطيب للبنينعلميمحمود يحيى صالح عبود489181511002168

العلوم/جامعة تكريت550اعدادية الخطيب للبنينعلميليث حامد فاضل صالح490181511002135

العلوم/جامعة تكريت549اعداديةعمورية للبناتعلميسبأ حسام عبيد محسن491181512183058

العلوم/جامعة تكريت549اعدادية الضلوعية للبنينعلميمحمد عبد السالم حمد سليمان492181511005027

العلوم/جامعة تكريت549اعداديةعمورية للبناتعلميهند طارق فرحان فاضل493181512183127

العلوم/جامعة تكريت549اعدادية االسحاقي للبناتعلميجنان عبد الستار رشيد محمد494181512255057

العلوم/جامعة تكريت549ثانوية ابن خلدون للبنينعلميدانه ر احمد نجم الدين محمد495181511009036

العلوم/جامعة تكريت548ثانوية الزوراء للبناتعلميعلياء لطيف محمود حمد496181512162027

العلوم/جامعة تكريت547ثانوية ابن االثير للبنينعلمينور الدين ضياء حسين فالح497181511008028

العلوم/جامعة تكريت546اعدادية اسماء للبناتعلميبيان حسين ناعم احمد498181512242036

العلوم/جامعة تكريت546ثانوية الزوراء للبناتعلميساره قصي خالد عبد الحميد499181512162018

العلوم/جامعة تكريت546اعداديةعمورية للبناتعلميمروج موسى عطا هللا احمد500181512183131

العلوم/جامعة تكريت545ثانوية الغساسنة للبناتعلميسجى علي صالح دوش501181512197016

العلوم/جامعة تكريت545ثانوية العلم للبنينعلميمحمود محمد سليمان خطاب502181511019041

العلوم/جامعة تكريت545ثانوية القحطانية للبنينعلمياحمد طارق ابراهيم نايف503181511123003

العلوم/جامعة تكريت544ثانوية سامراء االولى للبنينعلميمحمد اسماعيل عبد علي504181511033073

العلوم/جامعة تكريت543اعدادية طوز للبنينعلميعبد هللا موالن علي فارس505181511037030

العلوم/جامعة تكريت543ثانوية القبس للبنينعلميمحمد كردي عواد جنعان506181511131022

العلوم/جامعة تكريت543اعدادية طوز للبنينعلميثامر حسن فهد جهاد507181511037012

العلوم/جامعة تكريت542الخارجيونعلميعبد هللا نعمة عبد هللا كريم508181511400032

العلوم/جامعة تكريت541اعدادية بلد للبنينعلميعلي ناهض عبد الحميد حسين509181511006079

العلوم/جامعة تكريت541اعدادية الروافد للبنينعلميعلي فاضل مرهون جسام510181511085038
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العلوم/جامعة تكريت539ثانوية عائشة للبناتعلميايمان حسن خورشيد رشيد511181512182012

العلوم/جامعة تكريت539ثانوية ابن االثير للبنينعلميعبد هللا فاضل عبد حسن512181511008029

العلوم/جامعة تكريت538اعدادية الخطيب للبنينعلميعباس ابراهيم عباس الطيف513181511002072

العلوم/جامعة تكريت538ثانوية الغساسنة للبناتعلميرواء خليل جاسم محمد514181512197011

العلوم/جامعة تكريت538ثانوية القبس للبنينعلميمحمد عبد هللا محمود علي515181511131015

العلوم/جامعة تكريت537اعدادية البخاري للبناتعلميآثار متعب عبد هللا داحور516181512245001

العلوم/جامعة تكريت537ثانوية المهج للبناتعلمياصالة نظير سرحان ذياب517181512248003

العلوم/جامعة تكريت536اعدادية بلد للبناتعلمينبأ نبيل مهدي علي518181512176127

العلوم/جامعة تكريت536ثانوية العلم للبنينعلميمحمد جهاد مجبل حسن519181511019027

العلوم/جامعة تكريت536ثانوية المجيد للبنينعلميقدامه حازم خلف داود520181511105009

العلوم/جامعة تكريت535ثانوية الكفاح للبنينعلميمحمد علي لطيف محمد521181511022019

العلوم/جامعة تكريت535ثانوية الغساسنة للبناتعلميهنادي ابراهيم جاسم محمد522181512197029

العلوم/جامعة تكريت535ثانوية ابن خلدون للبنينعلميسليم ولي عباس غيدان523181511009046

العلوم/جامعة تكريت535ثانوية الحكمة للبناتعلمياسراء صباح طه خلف524181512189001

العلوم/جامعة تكريت534اعدادية عمر المختار للبنينعلميحسين جبار حسين مصلح525181511040024

العلوم/جامعة تكريت534ثانوية القبس للبنينعلميطارق فرج عبد هللا جاسم526181511131009

العلوم/جامعة تكريت534اعدادية الضلوعية للبنينعلمياياد سعيد شنون محسن527181511005008

العلوم/جامعة تكريت534النازحونعلميمروان ماهر حسن علي528181511500032

العلوم/جامعة تكريت534ثانوية ابن خلدون للبنينعلميجيكر امين احمد مصطفى529181511009029

العلوم/جامعة تكريت533ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميشيماء سليمان صمد داود530181512231011

العلوم/جامعة تكريت533ثانوية سامراء االولى للبنينعلميبهاء حاتم كرم خطاب531181511033021

العلوم/جامعة تكريت532اعدادية الروافد للبنينعلميعلي حمزه عبد الفتاح عبد االمير532181511085035

العلوم/جامعة تكريت532اعداديةعمورية للبناتعلميزينة ذياب جاسم محمد533181512183053

العلوم/جامعة تكريت532ثانوية االمين للبنينعلميعادل نزار جميل شلش534181511014024

العلوم/جامعة تكريت532اعدادية الروافد للبنينعلميعالء هادي عبد الحسين علي535181511085032

العلوم/جامعة تكريت531اعدادية الروافد للبنينعلميعبد المهيمن ماجد علي احمد536181511085031

العلوم/جامعة تكريت530اعدادية الخطيب للبنينعلميعبد الوهاب نزار عبد الوهاب وادي537181511002098

العلوم/جامعة تكريت530ثانوية الحكمة للبناتعلميشهباء قيس حمد غضبان538181512189012

العلوم/جامعة تكريت529ثانوية ابن خلدون للبنينعلمينوزاد سمين عبيد محمود539181511009092

العلوم/جامعة تكريت529اعدادية االسكندرونة للبنينعلميحسين نجاة شكور موسى540181511012010

العلوم/جامعة تكريت529ثانوية العلم للبنينعلميبارق عبد هللا احمد معجون541181511019009

العلوم/جامعة تكريت529ثانوية الملوية األهلية للبنينعلميعبد هللا احسان مرعي حسن542181511049015

العلوم/جامعة تكريت528ثانوية العلم للبنينعلميمحمد عدنان اسود حمود543181511019040

العلوم/جامعة تكريت528ثانوية العلم للبناتعلميرويده تركي جميل ماضي544181512170009
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العلوم/جامعة تكريت528ثانوية الغساسنة للبناتعلميسبأ علي حمد حمد545181512197015

العلوم/جامعة تكريت528ثانوية دمشق للبناتعلميأيه احمد عيسى فرحان546181512203006

العلوم/جامعة تكريت527ثانوية القبس للبناتعلميلينا عدنان عبد محمود547181512190007

العلوم/جامعة تكريت527ثانوية القبس للبنينعلميمروان جمعه جبر خلف548181511131017

العلوم/جامعة تكريت526اعدادية بلد للبنينعلميعلي ماجد عبد الرسول عبد المهدي549181511006073

العلوم/جامعة تكريت526ثانوية صدى العراق للبنينعلميعلي هادي برجس حسن550181511035062

العلوم/جامعة تكريت526ثانوية الزوراء للبناتعلميجنان عمار محمد عبد هللا551181512162012

العلوم/جامعة تكريت525ثانوية القبس للبنينعلميحسين تركي محمود حمد552181511131006

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت576النازحاتعلميسحر ظاهر هزاع كردي553181512501003

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت555ثانوية االمين للبنينعلميمصطفى عبد هللا عبيد عطيه554181511014045

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت546اعدادية المنعم المختلطةعلميحيدر مزهر خليفه خاطر555181511306009

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت544اعداديةعمورية للبناتعلميرقية عرب حسن حميد556181512183039

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت535اعدادية طوز للبنينعلميمحمد عاصي محمد نصيف557181511037054

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت527الخارجيونعلمياثير ثائر فاضل جهاد558181511400001

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت524اعدادية االسحاقي للبنينعلميحسام حميد مصلح مهدي559181511047010

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت521اعدادية االسحاقي للبناتعلميرفل كنعان سالم علي560181512255024

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت521ثانوية القحطانية للبنينعلمياحمد ساجد شهاب احمد561181511123002

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت521ثانوية العلم للبنينعلميسالم محمد حسن جدي562181511019038

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت521اعدادية المنعم المختلطةعلميشروق يوسف ثامر مخيف563181512306005

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت518اعدادية عمر المختار للبنينعلميعبد هللا دحام خليل حسين564181511040037

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت517اعدادية الضلوعية للبنينعلميسمر عالوي حسين ماجد565181512005001

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت517ثانوية الريان للبناتعلمياسراء ماهر خلف طعمه566181512250001

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت517ثانوية العلم للبنينعلميعبد الملك صالح داود خالد567181511019018

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت516اعدادية اسماء للبناتعلمينريمان قحطان احمد محمد568181512242128

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت515اعدادية المنعم المختلطةعلميأسماعيل أبراهيم محمد هماش569181511306001

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت514اعدادية اسماء للبناتعلميزينب كريم فاضل محمد570181512242066

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت513ثانوية القحطانية للبنينعلميمحمد زامل متعب شيخ571181511123013

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت513اعدادية البخاري للبناتعلميساره ابراهيم صالح خلف572181512245017

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت512اعدادية الضلوعية للبنينعلميعبد الرحمن عبد هللا علي صالح573181511005017

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت511اعدادية االسحاقي للبنينعلميعبد السالم ماجد عجمي حماد574181511047027

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت509اعدادية المنعم المختلطةعلميحسن علي خير هللا صالح575181511306007

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت507ثانوية الخيام للبناتعلميسمر شعالن مهدي درويش576181512212010

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت504اعدادية االسحاقي للبنينعلميعلي ناجح عبد الكريم جياد577181511047058

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت504اعدادية الدجيل للبناتعلميبتول ثامر علي نصيف578181512236025
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الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت566ثانوية االماني للبنينعلميمزهر عباس غفور حميد579181511102052

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت553ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميتهاني جمعة رفعت أحمد580181512231001

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت536ثانوية الرماح العوالي للبنينعلميمحمد محمود عطيه خلف581181511058025

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت530ثانوية ابن االثير للبنينعلميبارق محمد حامد حمد582181511008004

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت524اعدادية اسماء للبناتعلميايات مثنى ابراهيم حسن583181512242022

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت523اعدادية الروافد للبنينعلميعمران مرتضى عمران جواد584181511085044

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت522اعدادية طوز للبنينعلميعلي اصغر فهد خورشيد585181511037033

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت521اعدادية الروافد للبنينعلميعلي مهدي عبد االمير مهدي586181511085042

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت520ثانوية االمين للبنينعلميناجح خلف خالد عبد الحميد587181511014050

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت517اعدادية الروافد للبنينعلميعلي ميثم حبيب حسن588181511085043

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت517اعدادية طوز للبنينعلميمحمد جواد كاظم حميد589181511037050

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت515اعدادية بلد للبنينعلمياحمد حسن محمد حسن590181511006002

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت514ثانوية العلم للبنينعلميايمن عبد هللا محمد فرحان591181511019008

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت512اعدادية الروافد للبنينعلميمحمد طالب لفته شالش592181511085052

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت512ثانوية سامراء االولى للبنينعلميحسين عبد الكريم اسماعيل ابراهيم593181511033027

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت509اعدادية بلد للبنينعلميعبد هللا كمال عبد كاظم594181511006057

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت508اعدادية طوز للبنينعلميموسى احسان علي عريان595181511037074

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت507اعدادية بلد للبنينعلميحسن اسعد احمد خلف596181511006022

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت505اعدادية عمر المختار للبنينعلميعبد الرحمن عبد المنعم عبد الرزاق حسن597181511040034

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت504ثانوية القبس للبنينعلميعبد الرحمن نجم حسين صالح598181511131010

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت503اعدادية طوز للبنينعلمياحمد طارق فريق وحيد599181511037005

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت502ثانوية بلد المسائية للبنينعلميزهراء علي عبد الرسول علوان600181512346002

الحقوق/جامعة تكريت553ثانوية البتول للبناتعلمينور عبد الخالق احمد سمين601181512175028

الحقوق/جامعة تكريت549اعدادية االرتقاء االهلية للبناتعلمييقين محمد بدران حميد602181512230081

الحقوق/جامعة تكريت544ثانوية القحطانية للبنينعلميعالء صائب شويش نايف603181511123010

الحقوق/جامعة تكريت533اعدادية االسحاقي للبنينعلميمحمد عبد محمد دانوك604181511047067

الحقوق/جامعة تكريت518ثانوية الملوية األهلية للبنينعلمياحمد جبار محمد ابراهيم605181511049001

الحقوق/جامعة تكريت514ثانوية الزهراوي للبنينعلميالحمزة غسان عصام عبد هللا606181511110005

الحقوق/جامعة تكريت497ثانوية جنة العراق للبناتعلميحنان عباس عبد هللا حمود607181512221011

الحقوق/جامعة تكريت491المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين علميميالد منذر سرحان ذياب608181511361036

الحقوق/جامعة تكريت612ثانوية الحكمة للبناتادبيديانا نوري حميد علي609181522189014

الحقوق/جامعة تكريت606ثانوية الخرجه للبناتادبياروى حمد عبد هللا حمد610181522217002

الحقوق/جامعة تكريت601ثانوية العلم للبناتادبينور لطيف نجم عبد هللا611181522170035

الحقوق/جامعة تكريت595ثانوية الزهراوي للبنينادبيمشرق عماد محمود حسين612181521110046
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الحقوق/جامعة تكريت583ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةادبيرفاه حسين سلوم مصطفى613181522291003

الحقوق/جامعة تكريت578ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةادبيمحمد ذياب صالح حمد614181521291013

الحقوق/جامعة تكريت570ثانوية طرابلس للبنينادبيخضر نافع يونس فاضل615181521121009

الحقوق/جامعة تكريت564ثانوية دجلة المسائيةادبيغدير اسعد حسن جاسم616181522348012

الحقوق/جامعة تكريت564ثانوية العلم للبناتادبينمارق عواد خلف موسى617181522170023

الحقوق/جامعة تكريت561ثانوية الحكمة للبناتادبياالء حكم فرحان حنتوش618181522189037

الحقوق/جامعة تكريت561ثانوية الحكمة للبناتادبياروى قصي خلف حمد619181522189004

الحقوق/جامعة تكريت557ثانوية العلم المسائيةادبيهديل رافد ارزيق بكر620181522334049

الحقوق/جامعة تكريت557ثانوية العلم المسائيةادبيمصطفى رافع صفوك عويد621181521334149

الحقوق/جامعة تكريت556ثانوية الحكمة للبناتادبيانغام صافي بحر هزاع622181522189009

الحقوق/جامعة تكريت555ثانوية العلم المسائيةادبيايه علي محمد خالد623181522334009

الحقوق/جامعة تكريت553ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةادبيابو بكر عبد هللا حسين محمد624181521291001

الحقوق/جامعة تكريت550ثانوية الحكمة للبناتادبيعذراء حكم فرحان حنتوش625181522189038

الحقوق/جامعة تكريت549اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيمحمد فاضل عباس عبد هللا626181521070041

الحقوق/جامعة تكريت548اعدادية االسحاقي للبنينادبيمحمد فائق غضنفر سلمان627181521047055

الحقوق/جامعة تكريت547ثانوية العلم للبناتادبيرغد حسين علي احمد628181522170029

الحقوق/جامعة تكريت546ثانوية الخرجه للبناتادبينجود هيشان عبد هللا يوسف629181522217026

الحقوق/جامعة تكريت544ثانوية الخرجه للبناتادبيدعاء حسين حسن حمدي630181522217008

الحقوق/جامعة تكريت542ثانوية العلم للبنينادبيعزيز جالل عباس ابراهيم631181521019016

الحقوق/جامعة تكريت540ثانوية الخرجه للبناتادبيامامة علي محمد خالد632181522217004

الحقوق/جامعة تكريت539ثانوية العلم للبناتادبيردينه مشعل محمود حسن633181522170006

الحقوق/جامعة تكريت537ثانوية الزوراء للبناتادبيزينه خلف جاسم محمد634181522162022

الحقوق/جامعة تكريت536ثانوية العلم للبناتادبيشهد خميس محمود عبد هللا635181522170012

الحقوق/جامعة تكريت534ثانوية االمين للبنينادبيابراهيم علي حمد سالم636181521014004

الحقوق/جامعة تكريت534اعدادية مالك االشتر المسائية للبنينادبيآيه سالم نزهان احمد637181522352013

الحقوق/جامعة تكريت531ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبينائل ايوب ياسين صالح638181521351148

الحقوق/جامعة تكريت530اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيمهند حقي اسماعيل ياسين639181521070051

الحقوق/جامعة تكريت529ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبيمازن متعب عبد هللا داحور640181521351125

الحقوق/جامعة تكريت527ثانوية العلم المسائيةادبياسحار عبد الوهاب احمد حميد641181522334002

الحقوق/جامعة تكريت524ثانوية طرابلس للبنينادبيقصي محمد ابراهيم علوان642181521121026

الحقوق/جامعة تكريت524ثانوية القبس للبناتادبيحنين عزيز عباس علي643181522190004

الحقوق/جامعة تكريت523ثانوية العلم المسائيةادبيشهاب احمد جواد مهيدي644181521334045

الحقوق/جامعة تكريت523ثانوية الكفاح للبنينادبيقحطان شالش حسن عبد645181521022015

الحقوق/جامعة تكريت522ثانوية سومر للبنينادبيفرسان نزهان محمد علي646181521079053
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الحقوق/جامعة تكريت519ثانوية النزاهة للبنينادبيشهاب احمد فاضل ابراهيم647181521066005

الحقوق/جامعة تكريت518ثانوية سومر للبنينادبينائل وجهان علو جسام648181521079042

الحقوق/جامعة تكريت518ثانوية سومر للبنينادبيخلف صعب خلف جبر649181521079009

الحقوق/جامعة تكريت518ثانوية الكفاح للبنينادبيمعتمد محمد عبد هللا محمد650181521022019

الحقوق/جامعة تكريت517ثانوية دجلة المسائيةادبيسماح حميدي جاسم محمد651181522348019

الحقوق/جامعة تكريت515اعدادية اسماء للبناتادبيماريا موفق عبد المجيد وادي652181522242054

الحقوق/جامعة تكريت511ثانوية الهجرة للبناتادبيايه رعب حسين احمد653181522174006

الحقوق/جامعة تكريت511ثانوية القبس للبناتادبيهدى مصطفى محمد هزاع654181522190014

الحقوق/جامعة تكريت510ثانوية الكفاح للبنينادبيهمام عصام سالم حسين655181521022023

الحقوق/جامعة تكريت510ثانوية الكفاح للبنينادبيعبد هللا نجم عبد هللا داحور656181521022012

الحقوق/جامعة تكريت509ثانوية طرابلس للبنينادبيعبد الجبار عبد الرحمن عبد الجبار خلف657181521121012

الحقوق/جامعة تكريت509ثانوية االمين للبنينادبيعبد هللا ماجد احمد صالح658181521014029

الحقوق/جامعة تكريت509ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةادبياحمد صبحي حمد طعمة659181521291002

الحقوق/جامعة تكريت508ثانوية الزوراء للبناتادبيمنى ابراهيم حسين خلف660181522162032

الحقوق/جامعة تكريت506ثانوية الريان للبناتادبيايناس اكرم صبحي صالح661181522250002

الحقوق/جامعة تكريت506ثانوية ابن االثير للبنينادبيهمام صالح خليل عبد662181521008018

الحقوق/جامعة تكريت504ثانوية سومر للبنينادبيعالء بالسم احمد حمد663181521079048

الحقوق/جامعة تكريت504ثانوية االمين للبنينادبيدهش محسن عبد هللا حميدي664181521014017

الحقوق/جامعة تكريت503ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبيوسام ثامر حواس صالح665181521351156

الحقوق/جامعة تكريت503ثانوية الغساسنة للبناتادبيسارة عامر يوسف عبد هللا666181522197014

الحقوق/جامعة تكريت503ثانوية الزوراء للبناتادبيرحمة هللا جاسم حسن حميد667181522162018

الحقوق/جامعة تكريت502ثانوية سومر للبنينادبيقصي يوسف زيدان مخلف668181521079023

الحقوق/جامعة تكريت502ثانوية العلم المسائيةادبيكرب احمد عالوي مصطفى669181521334087

الحقوق/جامعة تكريت502ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبينشوه احمد حسن حميد670181522351026

الحقوق/جامعة تكريت500اعدادية طوز للبناتادبيأسن اوندر زين العابدين محمود671181522181001

الحقوق/جامعة تكريت499اعدادية بلد للبنينادبيمصطفى حسين مرزوق هوير672181521006044

الحقوق/جامعة تكريت499ثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينادبيمصطفى خليل محمد لطيف673181521342062

الحقوق/جامعة تكريت499ثانوية بلد المسائية للبنينادبيمصطفى سبهان عبيد عزيز674181521346172

الحقوق/جامعة تكريت499ثانوية الخرجه للبناتادبيراوية علي محمد عمر675181522217009

الحقوق/جامعة تكريت499ثانوية الكفاح للبنينادبيطارق حميد محمد حسين676181521022007

الحقوق/جامعة تكريت497اعدادية عمر المختار للبنينادبياثير محمود مريس غثيث677181521040063

الحقوق/جامعة تكريت496الخارجياتادبيغفران صبيح مهدي علي678181522401096

الحقوق/جامعة تكريت496اعداديةعمورية للبناتادبياستبرق عبد الحكيم صباح جاسم679181522183001

الحقوق/جامعة تكريت496اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبينور محمد ابراهيم كاظم680181522205028
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الحقوق/جامعة تكريت496اعدادية االبراهيمية للبنينادبيجاسم كاظم دحام سلطان681181521001010

الحقوق/جامعة تكريت495ثانوية القبس للبنينادبيعمر محمد زغير علي682181521131010

الحقوق/جامعة تكريت495ثانوية سومر للبنينادبيمحمود حسن محمد خلف683181521079035

الحقوق/جامعة تكريت493ثانوية الرماح العوالي للبنينادبيقتيبة عامر وهاب خلف684181521058016

الحقوق/جامعة تكريت493اعدادية االبراهيمية للبنينادبيساطع حسين محمد حسين685181521001021

الحقوق/جامعة تكريت493ثانوية سومر للبنينادبيمحمود حسن صابر احمد686181521079034

الحقوق/جامعة تكريت492ثانوية ابن االثير للبنينادبيابراهيم معد ابراهيم محمد687181521008001

الحقوق/جامعة تكريت492ثانوية الرماح العوالي للبناتادبيعذراء مصحب رحمان خلف688181522222013

الحقوق/جامعة تكريت492ثانوية دبي للبنينادبيسمير ابراهيم احمد فرحان689181521122062

الحقوق/جامعة تكريت491ثانوية االمين للبنينادبيايهاب نصيف جاسم جادر690181521014010

الحقوق/جامعة تكريت491ثانوية الخرجه للبناتادبيزينب علي شكور كريم691181522217015

الحقوق/جامعة تكريت491ثانوية الشافعي المختلطةادبياحمد صالح ذياب حسن692181521292004

الحقوق/جامعة تكريت491اعدادية االبراهيمية للبنينادبيحسنين سطاي عون خضير693181521001013

الحقوق/جامعة تكريت491ثانوية الشافعي المختلطةادبيمحمد جاسم حمود طلمس694181521292014

الحقوق/جامعة تكريت490ثانوية المجاهد للبنينادبيعمر أسعد حمزة محمد695181521100019

الحقوق/جامعة تكريت488ثانوية السالم للبنينادبياحمد نجم احمد عبد هللا696181521044001

الحقوق/جامعة تكريت487ثانوية العلم للبنينادبيسيف نمر عدوان هنوني697181521019009

الحقوق/جامعة تكريت487ثانوية سومر للبنينادبيليث طاهر مطر حمد698181521079060

الحقوق/جامعة تكريت487اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيمحمد االمين هاشم محمد فاضل699181521070036

الحقوق/جامعة تكريت487ثانوية القلعة للبنينادبيدحام عبد الخالق ناجي جاسم700181521063011

الحقوق/جامعة تكريت486اعدادية طوز للبنينادبيمحمد كريم عبد العزيز موسى701181521037034

الحقوق/جامعة تكريت486اعدادية بلد للبنينادبييوسف غانم حسين فليفل702181521006050

الحقوق/جامعة تكريت486ثانوية االمين للبنينادبيسعود فيصل علي خلف703181521014021

الحقوق/جامعة تكريت486اعدادية عمر المختار للبنينادبيبكر قوام مصطفى علي704181521040012

الحقوق/جامعة تكريت486ثانوية طرابلس للبنينادبيعبد المؤمن احمد حماد احمد705181521121019

الحقوق/جامعة تكريت484ثانوية الشافعي المختلطةادبيمحمد صباح عبد العزيز علوان706181521292015

الحقوق/جامعة تكريت483ثانوية االسحاقي المسائيةادبيداليا عماد مجبل حميدي707181522336010

الحقوق/جامعة تكريت483اعدادية االمام المختلطةادبيسجاد محمد عزيز حميد708181521278003

الحقوق/جامعة تكريت483ثانوية الكفاح للبنينادبيميثم مطشر تركي يحيى709181521022022

الحقوق/جامعة تكريت483اعدادية الروافد للبنينادبيهيثم نوفل صبيح عباس710181521085036

الحقوق/جامعة تكريت483اعدادية عمر المختار للبنينادبيذو الفقار مزاحم طعمة خلف711181521040016

الحقوق/جامعة تكريت482ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبيواثق زهير لطيف صالح712181521351154

الحقوق/جامعة تكريت482ثانوية المستقبل للبنينادبيعبد هللا خضير محمد بريج713181521115009

الحقوق/جامعة تكريت482ثانوية دجلة للبنينادبيياسين طه عباس ابراهيم714181521069038
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الحقوق/جامعة تكريت482ثانوية القبس للبنينادبيسعد مهدي صالح ياسين715181521131005

الحقوق/جامعة تكريت481ثانوية الكفاح للبنينادبيمحمد عبد الوهاب كريم لطيف716181521022016

الحقوق/جامعة تكريت481ثانوية سومر للبنينادبيعلي بالسم احمد حمد717181521079049

الحقوق/جامعة تكريت481ثانوية العلم للبنينادبيفواز موفق سلوم حسين718181521019035

الحقوق/جامعة تكريت480ثانوية العلم للبنينادبيمنار وعد خضر احمد719181521019024

الحقوق/جامعة تكريت479اعدادية بلد للبنينادبيحيدر علي خزعل حسن720181521006010

الحقوق/جامعة تكريت479ثانوية دبي للبنينادبيمناف خلف شكوري محمد721181521122065

الحقوق/جامعة تكريت478ثانوية العلم للبنينادبيرفعات خليل رفعات عبد هللا722181521019036

الحقوق/جامعة تكريت478اعدادية عمر المختار للبنينادبياوس حسن ظاهر احمد723181521040008

الحقوق/جامعة تكريت477ثانوية طرابلس للبنينادبيياسر محمد خلف سليمان724181521121037

الحقوق/جامعة تكريت477اعداديةعمورية للبناتادبياسراء عبد القادر صالح حسون725181522183002

الحقوق/جامعة تكريت477ثانوية االنشراح للبنينادبيمعتز رشيد حميد حردان726181521114014

الحقوق/جامعة تكريت476ثانوية الزوراء للبناتادبيفاتن قتيبه حمد حمود727181522162028

العلوم السياسية/جامعة تكريت517اعدادية بلد للبنينعلميعلي محمد حسن عباس728181511006074

العلوم السياسية/جامعة تكريت501اعدادية الضلوعية للبنينعلميمشرق فائق ياسين حمود729181511005029

العلوم السياسية/جامعة تكريت485اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميالحمزه شوقي جواد كاظم730181511127006

العلوم السياسية/جامعة تكريت481اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميميساء نوفل صبيح عباس731181512205098

العلوم السياسية/جامعة تكريت521ثانوية العفاف للبناتادبيسجى عادل ابراهيم حسين732181522251018

العلوم السياسية/جامعة تكريت493اعدادية الملوية للبنينادبيعبد السالم عبد المجيد محمد حسن733181521095006

العلوم السياسية/جامعة تكريت483ثانوية دبي للبنينادبيمحمد صباح اسد هللا علي734181521122042

العلوم السياسية/جامعة تكريت475اعدادية عمر المختار للبنينادبيكامل أياد كامل احمد735181521040035

العلوم السياسية/جامعة تكريت475ثانوية الجاحظ للبناتادبيدينا حمد علي جاسم736181522220006

العلوم السياسية/جامعة تكريت472ثانوية بلد المسائية للبنينادبينوفان شعالن نزهان صيهود737181521346185

العلوم السياسية/جامعة تكريت469ثانوية دار السالم للبناتادبيدموع فاضل فيصل حمد738181522209012

العلوم السياسية/جامعة تكريت469اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيمحمود حبيب قادر حبيب739181521070044

العلوم السياسية/جامعة تكريت466ثانوية العذراء للبناتادبيرفل شهاب أحمد خضير740181522207006

العلوم السياسية/جامعة تكريت464ثانوية دار السالم للبنينادبيسرمد فليح حسين شحاذه741181521093012

العلوم السياسية/جامعة تكريت461اعدادية الضلوعية للبنينادبيميثم ستار رزوقي هيالن742181521005024

العلوم السياسية/جامعة تكريت461اعدادية الضلوعية للبنينادبيفيصل سعد حميد مجيد743181521005019

العلوم السياسية/جامعة تكريت460ثانوية الريف الزاهر للبنينادبيرافد حسين جميل رضا744181521072009

العلوم السياسية/جامعة تكريت459اعدادية الضلوعية للبنينادبياحمد عجاج حسن خلف745181521005002

العلوم السياسية/جامعة تكريت458ثانوية الغساسنة للبناتادبيمريم محمد علي حمود746181522197027

العلوم السياسية/جامعة تكريت457ثانوية القبس للبنينادبيعبد القادر حجاب طارش دبوس747181521131021

العلوم السياسية/جامعة تكريت456اعدادية الخطيب للبنينادبيعلي احمد حسين شهاب748181521002016
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العلوم السياسية/جامعة تكريت455ثانوية الحاتمية المختلطةادبيمظهر سعيد عبد السادة حمادي749181521301048

العلوم السياسية/جامعة تكريت455ثانوية سومر للبنينادبييعقوب يوسف زيدان مخلف750181521079045

العلوم السياسية/جامعة تكريت455ثانوية الزهراوي للبنينادبيفهد محمد يونس شوقي751181521110034

العلوم السياسية/جامعة تكريت455ثانوية االمين للبنينادبيالطيب ناظم عطيه خلف752181521014009

العلوم السياسية/جامعة تكريت454ثانوية الشافعي المختلطةادبيسيف سعد مرهون علوان753181521292019

العلوم السياسية/جامعة تكريت453اعدادية الروافد للبنينادبيمرتضى عادل مطشر حسن754181521085029

العلوم السياسية/جامعة تكريت453ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيشهد هشام حسين صالح755181522374032

العلوم السياسية/جامعة تكريت452اعدادية طوز للبناتادبيساره حسين حسن فرحان756181522181022

العلوم السياسية/جامعة تكريت452ثانوية الهجرة للبناتادبيبان عماد لطيف جمعه757181522174007

العلوم السياسية/جامعة تكريت452اعدادية عمر المختار للبنينادبيسفيان حاتم خلف حسين758181521040019

العلوم السياسية/جامعة تكريت451ثانوية سيف الدولة للبنينادبيعامر ياسين محمد حسين759181521088008

العلوم السياسية/جامعة تكريت451ثانوية الجاحظ للبنينادبيمحمد حمود صالح حسن760181521091031

العلوم السياسية/جامعة تكريت450اعدادية بلد للبنينادبيدانيال بالل صبري سعدون761181521006012

العلوم السياسية/جامعة تكريت450ثانوية القلعة للبنينادبياحمد عبد السالم صالح مهدي762181521063004

العلوم السياسية/جامعة تكريت449اعدادية الدجيل للبناتادبيايه ضياء شاكر حميد763181522236010

العلوم السياسية/جامعة تكريت449ثانوية ابن االثير للبنينادبيزيد ناظم فرج عباس764181521008005

العلوم السياسية/جامعة تكريت448اعدادية عمر المختار للبنينادبيسيف رضا فاضل جواد765181521040021

العلوم السياسية/جامعة تكريت448اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبياسراء رياض قاسم حمودي766181522205001

العلوم السياسية/جامعة تكريت448ثانوية الزوراء للبناتادبياسماء احمد حسن حميد767181522162002

العلوم السياسية/جامعة تكريت447ثانوية االسحاقي المسائيةادبيزينب حسين جعفر سعيد768181522336015

العلوم السياسية/جامعة تكريت447اعدادية عمر المختار للبنينادبياحمد صفاء علي رزوقي769181521040004

العلوم السياسية/جامعة تكريت446اعدادية الخطيب للبنينادبيعثمان شجاع عطية مهدي770181521002013

العلوم السياسية/جامعة تكريت446ثانوية الجاحظ للبناتادبياغصان كهالن لفته حردان771181522220002

العلوم السياسية/جامعة تكريت445ثانوية بلد المسائية للبنينادبيغيث عبد االمير حمد هدوة772181521346123

العلوم السياسية/جامعة تكريت444اعدادية عمر المختار للبنينادبيعمر باسل احمد حسن773181521040028

العلوم السياسية/جامعة تكريت443اعدادية بلد للبنينادبيعلي عبد الرسول علي هادي774181521006029

العلوم السياسية/جامعة تكريت442ثانوية سيف الدولة للبنينادبيمحمد عباس كرم احمد775181521088012

التمريض/جامعة تكريت646ثانوية االماني للبنينعلميعبد الحسن عماد سامي فارس776181511102030

التمريض/جامعة تكريت641ثانوية صدى العراق للبنينعلميأصالن أيوب شكر محمود777181511035001

التمريض/جامعة تكريت639ثانوية دار السالم للبنينعلميجبار حاجم محمد شهاب778181511093004

التمريض/جامعة تكريت636اعدادية طوز للبنينعلميمصطفى كريم محمود جمعة779181511037071

التمريض/جامعة تكريت625ثانوية دار السالم للبناتعلميرواء سالم ابراهيم حمد780181512209008

التمريض/جامعة تكريت622ثانوية دار السالم للبناتعلميداليا علي عياش احمد781181512209006

التمريض/جامعة تكريت597اعدادية االسحاقي للبناتعلميمسرة مقداد عبد النبي حسين782181512255064
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التمريض/جامعة تكريت591اعدادية البخاري للبناتعلميرسل عامر حواس صالح783181512245013

التمريض/جامعة تكريت589ثانوية دار السالم للبناتعلمينرجس كريم خلف كلش784181512209017

التمريض/جامعة تكريت588ثانوية الغساسنة للبناتعلميرفل طارق علي احمد785181512197010

التمريض/جامعة تكريت582اعدادية االسحاقي للبناتعلميرقيه حسين علي عبد هللا786181512255025

التمريض/جامعة تكريت580ثانوية دار السالم للبناتعلميهند عبد السالم عياش عويد787181512209021

التمريض/جامعة تكريت578ثانوية البتول للبناتعلمينريمان مهدي حسن علي788181512175027

التمريض/جامعة تكريت578ثانوية الحاتمية المختلطةعلمينور يحيى عزيز عباس789181512301009

التمريض/جامعة تكريت571ثانوية دمشق للبناتعلميمريم محمود نجم عبد هللا790181512203053

التمريض/جامعة تكريت568ثانوية دمشق للبناتعلمياسراء مرشد رشيد فتحي791181512203009

التمريض/جامعة تكريت567اعدادية االسحاقي للبناتعلميرؤى قاسم محمد عبد792181512255021

التمريض/جامعة تكريت565ثانوية نازك المالئكة للبناتعلميلميس خضير صالح صايل793181512200010

التمريض/جامعة تكريت562اعدادية طوز للبناتعلميمالك موسى صادق جعفر794181512181041

التمريض/جامعة تكريت559ثانوية االندلس للبناتعلميزينب احمد زكي حمد795181512244024

التمريض/جامعة تكريت557ثانوية دمشق للبناتعلميأحالم كمال غضبان زيدان796181512203001

التمريض/جامعة تكريت553اعداديةعمورية للبناتعلمينهى عبد الوهاب عبد الرزاق حسن797181512183114

التمريض/جامعة تكريت551ثانوية الحكمة للبناتعلميريثا عبد الفتاح عبد اللطيف حسين798181512189006

التمريض/جامعة تكريت549ثانوية االماني للبناتعلميمنى محمد زيدان خلف799181512254020

التمريض/جامعة تكريت548ثانوية االماني للبناتعلمييسرى عباس غفور حميد800181512254025

التمريض/جامعة تكريت548ثانوية الغساسنة للبناتعلميمادلين سمير حسين محمد801181512197023

التمريض/جامعة تكريت543ثانوية عائشة للبناتعلميايمان انور جهاد عبد هللا802181512182011

التمريض/جامعة تكريت541اعدادية الدجيل للبناتعلمياسراء راغب كاظم عبد الحميد803181512236012

التمريض/جامعة تكريت540ثانوية دار السالم للبناتعلميخالدة عمر حسن سالم804181512209005

التمريض/جامعة تكريت537ثانوية الزوراء للبناتعلميايمان حميد جسوم عزيز805181512162009

التمريض/جامعة تكريت532اعدادية االسحاقي للبناتعلمينورس محمود محمد سلوم806181512255049

التمريض/جامعة تكريت524ثانوية البتول للبناتعلميرنين امجد زين العابدين ولي807181512175008

التمريض/جامعة تكريت517ثانوية ذي قار للبناتعلميزينب عباس علوان عبد الهادي808181512233011

التمريض/جامعة تكريت503اعدادية االسحاقي للبناتعلميفاطمه جاسم رشيد حسن809181512255040

التمريض/جامعة تكريت502ثانوية نازك المالئكة للبناتعلميرندة عامر محمد حسين810181512200007

التمريض/جامعة تكريت502اعدادية االسحاقي للبناتعلميايناس بدري اسماعيل عبد ربه811181512255015

التمريض/جامعة تكريت500اعدادية االسحاقي للبناتعلميرشا صاحب جاسم فرحان812181512255023

التمريض/جامعة تكريت499ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميمنى طه الياس خلف813181512231014

التمريض/جامعة تكريت496ثانوية الخيام للبناتعلمينورة كمر هالل درويش814181512212019

الطب البيطري/جامعة تكريت554ثانوية القبس للبنينعلمياحمد اديب احمد صالح815181511131001

الطب البيطري/جامعة تكريت550اعدادية الخطيب للبنينعلميعثمان عادل حمد محمود816181511002101
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الطب البيطري/جامعة تكريت544ثانوية العلم للبنينعلميسفيان ماهر جاسم حمد817181511019017

الطب البيطري/جامعة تكريت539ثانوية ابن خلدون للبنينعلميعقيل عدنان عبد عزيز818181511009057

الطب البيطري/جامعة تكريت535اعدادية الضلوعية للبنينعلميمصطفى سامر محمد ديونك819181511005030

الطب البيطري/جامعة تكريت531اعدادية طوز للبنينعلميصفاء محمد مهدي حسين820181511037027

الطب البيطري/جامعة تكريت531ثانوية سامراء االولى للبنينعلميمحمد نزار حسن حبيب821181511033087

الطب البيطري/جامعة تكريت528ثانوية القبس للبنينعلميعبد هللا لؤي عبد حسين822181511131021

الطب البيطري/جامعة تكريت520النازحونعلمياحمد موسى عبد هللا حسين823181511500003

الطب البيطري/جامعة تكريت518اعدادية بلد للبناتعلميكوثر عماد محمد جواد كافي824181512176107

الطب البيطري/جامعة تكريت515اعدادية الخطيب للبنينعلميصكر صبيح مهدي علي825181511002067

الطب البيطري/جامعة تكريت512ثانوية االمين للبنينعلميعبد القادر صالح جاسم حمد826181511014030

الطب البيطري/جامعة تكريت510ثانوية دمشق للبناتعلميسوزان محي وهاب شكور827181512203042

الطب البيطري/جامعة تكريت508اعدادية عمر المختار للبنينعلميثابت كريم عداي طلك828181511040018

الطب البيطري/جامعة تكريت508اعدادية طوز للبنينعلميرسول ناظم عبد الخالق رشيد829181511037020

الطب البيطري/جامعة تكريت507ثانوية القحطانية للبنينعلميياسر عبد المجيد سعد جديع830181511123016

الطب البيطري/جامعة تكريت502ثانوية ابن االثير للبنينعلميأواب عامر نصيف جاسم831181511008003

الطب البيطري/جامعة تكريت500ثانوية صدى العراق للبنينعلميحسين عباس جهاد عباس832181511035022

الطب البيطري/جامعة تكريت499ثانوية سامراء للبناتعلميرفل فكرت ممدوح نجم833181512180007

الطب البيطري/جامعة تكريت497ثانوية ابن خلدون للبنينعلمييلدرم ايدن غازي ولي834181511009098

الطب البيطري/جامعة تكريت496اعدادية الضلوعية للبنينعلميمهند مظهر لفته درويش835181511005035

الطب البيطري/جامعة تكريت496اعدادية طوز للبنينعلميعلي علمدار علي توفيق836181511037041

الطب البيطري/جامعة تكريت493اعدادية الضلوعية للبنينعلميرشيد عدنان رشيد ابراهيم837181511005013

الطب البيطري/جامعة تكريت492اعدادية المنعم المختلطةعلميصالح بحر لطيف جاسم838181511306014

الطب البيطري/جامعة تكريت491ثانوية االماني للبنينعلمياحمد داود سليمان حميد839181511102004

الطب البيطري/جامعة تكريت491ثانوية صدى العراق للبنينعلميخالد فيصل غازي جمعه840181511035029

الطب البيطري/جامعة تكريت490ثانوية ابن االثير للبنينعلميمهند عبد هللا مخلف عويد841181511008026

الطب البيطري/جامعة تكريت490ثانوية الملوية األهلية للبنينعلميذياب فارس ذياب جاسم842181511049006

الطب البيطري/جامعة تكريت488ثانوية دار السالم للبنينعلميعلي حسين جاسم عبيد843181511093013

الطب البيطري/جامعة تكريت488اعدادية االمام المختلطةعلمياحمد عيسى عزيز فياض844181511278003

الطب البيطري/جامعة تكريت487اعدادية بلد للبنينعلميكرار حيدر كاظم عبد845181511006088

الطب البيطري/جامعة تكريت484اعدادية االبراهيمية للبنينعلميمحمد عارف سامي مالك846181511001065

الطب البيطري/جامعة تكريت483اعدادية االسحاقي للبنينعلميحازم اسماعيل ثامر مخيف847181511047009

الطب البيطري/جامعة تكريت483ثانوية ابن االثير للبنينعلميمخلد محمود عبد هللا احمد848181511008023

الطب البيطري/جامعة تكريت481ثانوية دمشق للبناتعلميشروق جنعان نجم عبد هللا849181512203043

الزراعة/جامعة تكريت492اعدادية البخاري للبناتعلميعذراء قحطان عبد هللا محمد850181512245027
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الزراعة/جامعة تكريت472اعدادية االسكندرونة للبنينعلمياحمد نزار جمعه رشيد851181511012002

الزراعة/جامعة تكريت466اعدادية بلد للبنينعلميحيدر مقدم احمد صالح852181511006040

الزراعة/جامعة تكريت457اعدادية الدجيل للبناتعلميايات فهد مشعان فيصل853181512236020

الزراعة/جامعة تكريت450اعدادية الروافد للبنينعلميكرار رضي محمد علي854181511085047

الزراعة/جامعة تكريت445ثانوية ابن خلدون للبنينعلميمحمد عبد العزيز محمد احمد855181511009074

الزراعة/جامعة تكريت430ثانوية االسحاقي المسائيةعلميعلي رعد جياد سهيم856181511336037

الزراعة/جامعة تكريت430ثانوية االمين للبنينعلميخطاب فاروق علي ابراهيم857181511014022

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت538اعدادية االسحاقي للبناتعلميورقاء محمد احمد عويد858181512255063

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت530اعدادية االمام المختلطةعلميعمار مجبل محمد حسين859181511278016

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت529ثانوية السالم للبنينعلميطارق زياد خلف خليل860181511044006

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت525اعدادية الضلوعية للبنينعلميعبد السالم عبد هللا جاسم كفطان861181511005018

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت522ثانوية السالم للبنينعلميخالد عيسى عبد داحور862181511044004

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت519ثانوية ذي قار للبناتعلميهديل محمد عبد هللا درويش863181512233021

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت516ثانوية سامراء االولى للبنينعلميعبد الباسط حسن جعفر علوان864181511033041

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت515اعدادية البخاري للبناتعلميرنين علي ابراهيم مدى865181512245015

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت507اعدادية بلد للبنينعلمياحمد يوسف عباس عبد الحسن866181511006014

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت507ثانوية العلم للبنينعلميسعد نامس سرحان جبر867181511019016

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت505اعدادية بلد للبنينعلميمصطفى بشير عباس احمد868181511006102

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت503ثانوية الكفاح للبنينعلمينور الدين عمار سليم عليوي869181511022022

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت503اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميانتصار ميثم عبد الصاحب عبد الواحد870181512205011

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت500اعدادية االبراهيمية للبنينعلميكديمي طالل كديمي حسين871181511001059

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت497اعدادية االبراهيمية للبنينعلميحيدر خلف جاسم محل872181511001021

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت497ثانوية سامراء االولى للبنينعلميمصطفى عبد الخالق محمد صالح873181511033095

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت496اعدادية االمام المختلطةعلميعماد طارق جاسم محمد874181511278015

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت494اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميرسل هزبر فاضل متعب875181512205045

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت487اعدادية الروافد للبنينعلميعلي محمد حسن عبد876181511085040

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت487ثانوية الصقور للبنينعلميهدى هيثم عصام رشيد877181512018009

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت479اعدادية الضلوعية للبنينعلميمعاذ خليل ابراهيم حسين878181511005032

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت477اعدادية بلد للبنينعلميعباس عامر حسن هادي879181511006055

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476اعدادية الضلوعية للبنينعلمياحمد عبد الستار حاتم جاسم880181511005004

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت475ثانوية المجاهد للبنينعلميمثنى ابراهيم محمد محيسن881181511100009

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474ثانوية دار السالم للبنينعلميعلي قاسم مهدي حمد882181511093014

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471اعدادية االسحاقي للبنينعلميعبد االله عبد الخالق حسن عطيه883181511047024

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467ثانوية جنة العراق للبناتعلمييمامة زياد ابراهيم حسن884181512221057
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االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465ثانوية بلد المسائية للبنينعلميعلي مرتضى جابر هاشم885181511346041

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465ثانوية االنشراح للبنينعلميامير صفاء شهاب احمد886181511114003

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464اعدادية بلد للبناتعلميهبه خضير علي حمزه887181512176136

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464اعدادية بلد للبنينعلميمحمد رضا عبد الصاحب عباس عبد888181511006096

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464ثانوية القحطانية للبنينعلميصهيب مشعان مرهون حمد889181511123008

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت463اعدادية الضلوعية للبنينعلميمجيد كامل مجيد خلف890181511005025

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت463ثانوية الزوراء للبناتعلميمنار مجيد حسن عليوي891181512162031

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت463اعدادية بلد للبنينعلمياحمد غانم مهدي سلمان892181511006007

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت462ثانوية بلد المسائية للبنينعلميياسر محمد سالم كاظم893181511346067

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت461اعدادية بلد للبنينعلميناجي محمد محسن ناجي894181511006114

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460اعدادية االسحاقي للبنينعلميصفاء شجاع احمد يونس895181511047021

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460اعدادية الدجيل للبناتعلمينور سهيل نجم عون896181512236103

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميآسو أكرام محمد شريف897181511381002

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457ثانوية الزهراوي للبنينعلميابراهيم خليل مهيدي صالح898181511110019

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455اعدادية بلد للبنينعلميعلي باسم زكريا حسين899181511006061

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454اعدادية االبراهيمية للبنينعلميفراس عباس فاضل محمد900181511001054

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454اعدادية الخطيب للبنينعلمياسامة فاضل محمد خليفة901181511002022

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454ثانوية صدى العراق للبنينعلميمروان قاسم خليل ابراهيم902181511035092

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميايمان محمد خضير سبتي903181512205016

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452اعدادية الدجيل للبناتعلميابرار اركان ابراهيم احمد904181512236009

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451ثانوية ابن االثير للبنينعلمينشوان جاسم يوسف عمر905181511008027

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451اعدادية الضلوعية للبنينعلميمحمد ارحيم عبد الواحد احمد906181511005026

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتعلميسهى نوفل صبيح عباس907181512375025

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449اعداديةعمورية للبناتعلميهدى مسربت خضير خليفة908181512183123

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميمريم عازم عبد الرحيم جاسم909181512205096

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447ثانوية سامراء المسائية للبناتعلميهدير كريم حسن محمد910181512374035

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445ثانوية سامراء االولى للبنينعلميمحمد صالح حسن عبد911181511033080

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445ثانوية االمين للبنينعلميعدنان خلف احمد حبيب912181511014035

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445ثانوية شاعر الرسول للبنينعلمياحمد طه احمد جاسم913181511087002

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت443اعدادية االسحاقي للبنينعلميعمر طه احمد هاشم914181511047035

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت440اعدادية المنعم المختلطةعلميصدام عبد هللا دخيل الطيف915181511306013

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت440ثانوية القلعة للبنينعلميمصطفى خميس ضاري محمود916181511063021

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت439اعدادية الضلوعية للبنينعلميشيبان خضير عبد حسين917181511005015

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت436ثانوية الهادي المسائية للبنينعلميامجد علي امجد صالح918181511350008

102 من 27صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت436ثانوية االنشراح للبنينعلميسنان حسين علي خلف919181511114011

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت435النازحونعلميعصام جاسم محمد شهاب920181511500024

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت434اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميحمزه اوس احمد حمزه921181511127017

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت430ثانوية الزوراء للبناتعلمينجاح خلف خالد عبد الحميد922181512162038

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت429ثانوية الهادي المسائية للبنينعلميسرحان منذر سرحان ذياب923181511350016

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت429اعدادية االمام المختلطةعلميحسن مجبل محمد حسين924181511278006

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت426ثانوية دار السالم للبنينعلميقاسم صباح سباهي شاطي925181511093018

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت424اعدادية بلد للبنينعلميمحمد حيدر عبد الكريم سلمان926181511006095

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت422اعدادية الملوية للبنينعلميخضير ياس خضير عباس927181511095007

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت604ثانوية الحكمة للبناتادبيرؤى طيب صالح عالوي928181522189015

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت603ثانوية العلم للبناتادبيسراب صدام جاسم حمد929181522170010

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت600ثانوية الحكمة للبناتادبيايات جمال حسن خلف930181522189011

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت597ثانوية الحكمة للبناتادبيرنا خالد اسماعيل خلف931181522189017

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت588الخارجيون- الدراسة الكردية ادبييادكار رسول عباس محمد932181521402021

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت586ثانوية الحكمة للبناتادبيجيهان حميد جاسم خلف933181522189013

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت580ثانوية الحكمة للبناتادبيسجى عبد سليمان حسين934181522189036

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت576ثانوية العلم للبناتادبيميسم جاسم علوان عبد هللا935181522170019

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت575ثانوية الحكمة للبناتادبيابرار عبد هللا حسن احمد936181522189003

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت570ثانوية العلم للبناتادبينبأ محمد حماش خلف937181522170021

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت568ثانوية العلم للبناتادبيشذى علي خلف محمد938181522170011

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت567ثانوية الخرجه للبناتادبيرسل خالد محمود عبد هللا939181522217011

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت567ثانوية الحكمة للبناتادبياميره ابراهيم خلف حميد940181522189008

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت562ثانوية النوابغ للبنينادبيراوية منذر خليل محمد941181522060003

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت562ثانوية النوابغ للبنينادبياصاله نجيب محمد عود942181522060001

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت561ثانوية العلم للبناتادبينبأ زيد محمد عمران943181522170020

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت561ثانوية ابن خلدون للبنينادبيعزيز وكيل طالل جربوع944181521009029

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت560اعدادية عمر المختار للبنينادبيمحمد مهدي صالح حسن945181521040045

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت559ثانوية الحكمة للبناتادبيلمياء كوان سالم حسين946181522189025

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت557ثانوية العلم للبنينادبياحمد عبد هللا عبود ماجد947181521019003

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت555ثانوية القبس للبناتادبيشهالء محمد مجيد طه948181522190008

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت555ثانوية دار السالم للبنينادبيسجاد فالح خلف ابراهيم949181521093011

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت554ثانوية العلم المسائيةادبيلهيب احمد محيميد خلف950181521334089

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت554ثانوية العلم للبنينادبيسعد حسين علي عبد هللا951181521019008

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت553ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةادبيعبد هللا عبد عطية صالح952181521291009
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االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت551ثانوية العلم للبناتادبيهاجر خضر علي علو953181522170037

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت548اعدادية طوز للبنينادبيحمد خلف حميد حسين954181521037010

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت547اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد احمد حسين حمد955181521002022

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت546ثانوية الخرجه للبناتادبياسراء علي خلف صالح956181522217003

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت546ثانوية الحكمة للبناتادبيهالة حامد محمد حسن957181522189030

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت546ثانوية الحكمة للبناتادبيعبير فرج صالح عمبر958181522189023

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت546ثانوية الحكمة للبناتادبيهبه ياسين علي علو959181522189031

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت544ثانوية الخرجه للبناتادبيغادة حسين محمد عباس960181522217021

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت544ثانوية سومر للبنينادبيبراء بادي مهدي عبد961181521079052

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت544ثانوية النوابغ للبنينادبيمصطفى صالح غربي شفلح962181521060001

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت542ثانوية دار السالم للبناتادبياسمهان متعب عواد عبد963181522209001

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت542ثانوية العلم للبنينادبيعبد الهادي ظاهر مهدي مطر964181521019015

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت541ثانوية دار السالم للبناتادبيياسمين عبد الرحمن عياش عويد965181522209010

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت541ثانوية الحكمة للبناتادبيرهان هاشم اسماعيل خضر966181522189019

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت541ثانوية الحكمة للبناتادبيانوار علي محمد حميد967181522189010

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت540ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةادبيصفاء طارق حمدي لطيف968181521291008

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت540ثانوية سومر للبنينادبيورود مخلف جنعان مسعود969181522079017

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت540ثانوية الحكمة للبناتادبيبلسم جليل عيدان محمد970181522189012

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت539اعدادية طوز للبنينادبيدلزار احمد حسين مجيد971181521037012

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت538ثانوية العلم للبنينادبيعبد هللا زهير جاسم حمد972181521019014

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت538ثانوية الهجرة للبناتادبيفاطمه عباس متعب صالح973181522174021

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت538ثانوية الخرجة للبنينادبيقيس جارو مصلح موسى974181521051010

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت537ثانوية العلم للبناتادبيعذراء احمد علي علو975181522170032

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت536ثانوية الخرجة للبنينادبيعمر عزاوي خلف خضر976181521051008

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت536ثانوية الزوراء للبناتادبيبلقيس حاتم كاظم عليوي977181522162007

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت535ثانوية العلم للبناتادبيرغد عماد شريف خيزران978181522170030

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت535ثانوية العلم المسائيةادبييحيى ثاير خضير مخلف979181521334152

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت535ثانوية النوابغ للبنينادبينور خلف علي عطية980181522060007

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت534ثانوية العلم المسائيةادبيعمر واثق علي محمد981181521334074

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت534ثانوية الزوراء للبناتادبيابتهال صالح محمود رشيد982181522162001

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت533اعدادية البخاري للبناتادبيسرى فيصل شالش خلف983181522245014

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت533ثانوية الزوراء للبناتادبيرغده علي سعود خلف984181522162020

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت533اعدادية البخاري للبناتادبيلبنى عامر حميد احمد985181522245023

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت532ثانوية الخرجه للبناتادبيسراب محمد خلف علي986181522217017
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االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت531ثانوية دار السالم للبنينادبيحمزة قاسم مهدي حمد987181521093005

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت531ثانوية الحكمة للبناتادبيدالل ابراهيم زبن حمد988181522189034

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت530ثانوية العلم للبنينادبيوسام احمد مخلف نوفان989181521019041

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت530ثانوية الزوراء للبناتادبيبنان لطيف كنوش حمد990181522162008

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت529ثانوية الزوراء للبناتادبيدعاء احمد محسن عباش991181522162011

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت528ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبياحمد محمد عبد هللا احمد992181521381002

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت528ثانوية النوابغ للبنينادبينرمين محيسن غربي شفلح993181522060006

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت528ثانوية ابن االثير للبنينادبيوسام احمد محمد حسين994181521008021

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت528ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبيوسام علي حسين علي995181521351155

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت527ثانوية العلم للبناتادبيلمى صالح خليل عبد996181522170033

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت527ثانوية العلم المسائيةادبيمحمد خالد عبد هللا جاسم997181521334101

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت524اعدادية بلد للبنينادبيصالح محمد عبد الحسن احمد998181521006023

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت523ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةادبيمريم محمد حسين حمد999181522291008

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت522ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه خضير صالح صايل1000181522200009

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت522ثانوية العلم المسائيةادبيهند كامل عباس محمد1001181522334042

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت521ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبيكرميان غازي حسين مصطفى1002181521381023

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت521ثانوية الغساسنة للبناتادبيمها حسين علي محمود1003181522197029

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت521ثانوية الخرجة للبنينادبييوسف فيصل محمد حسين1004181521051016

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت521ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةادبيحمد عبد الواحد حمد حسين1005181521291005

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت520ثانوية دار السالم للبنينادبيحيدر هالل جاسم علي1006181521093006

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت520ثانوية ابن خلدون للبنينادبياحمد نجاة محمد امين1007181521009001

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت520ثانوية العلم للبنينادبيعلي عبد هللا احمد حيدر1008181521019017

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت519ثانوية الريف الزاهر للبنينادبياحمد عدنان عبد الجليل حسين1009181521072003

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت518اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيمهدي صالح جاسم حسين1010181521070050

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت518اعدادية االسحاقي للبنينادبيفؤاد محمود عبد هللا حسين1011181521047046

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت518ثانوية الزوراء للبناتادبيدعاء عواد محمود حسن1012181522162014

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت517ثانوية العلم المسائيةادبيمازن خزعل اسود غدير1013181521334093

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت515ثانوية سومر للبنينادبيسبعاوي حسين صالح خلف1014181521079011

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت515اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيعالء اياد احمد علوان1015181521070023

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت515اعدادية الخطيب للبنينادبيحارث عواد خلف جاسم1016181521002005

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت513ثانوية الزوراء للبناتادبيرويده تركي محي محمد1017181522162021

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت513اعدادية عمر المختار للبنينادبيمحمد طارق حمدي محمود1018181521040043

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت513ثانوية الخرجه للبناتادبينهى حسين محمد عباس1019181522217027

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت512ثانوية الكفاح للبنينادبيخير هللا احمد فياض علي1020181521022005
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االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت511ثانوية العلم للبنينادبيعبد القادر ساهر مهدي مطر1021181521019013

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت511ثانوية ابن االثير للبنينادبياحمد صالح خلف خضر1022181521008002

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت510ثانوية النابغة الذبياني للبنينادبيمولود صباح ناجي صايل1023181521092034

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت510ثانوية دار السالم للبنينادبيعمر قيس حمود شير1024181521093017

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت509اعدادية الخطيب للبنينادبيظافر عباس محمد وادي1025181521002008

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت509ثانوية ابن االثير للبنينادبيطاهر جاسم محمد مهدي1026181521008007

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت509ثانوية القبس للبناتادبيسارة عبد الوهاب علوان خلف1027181522190006

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت508ثانوية سومر للبنينادبيمزاحم حمودي جاسم حميد1028181521079038

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت508ثانوية دار السالم للبناتادبيوجدان مشرق حمد جاسم1029181522209011

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت508ثانوية الغساسنة للبناتادبيايناس حميد شهاب احمد1030181522197004

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت507ثانوية نجد المختلطةادبيعبد هللا عبد األمير محمد عبد1031181521309011

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت507ثانوية العلم للبناتادبيتغريد زياد خلف علو1032181522170027

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت506ثانوية الحكمة للبناتادبيامل عواد احمد حمود1033181522189006

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت505ثانوية القبس للبنينادبيمحمد عبد هللا مطر مشلح1034181521131016

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت504ثانوية العلم للبناتادبيزينب هاشم لطيف محمد1035181522170009

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت504ثانوية الجاحظ للبناتادبيريهام ناظم يوسف مفلح1036181522220011

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت504ثانوية الشموس للبنينادبيسيف شاكر حاتم علوان1037181521128005

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت503ثانوية ابن االثير للبنينادبيعمر محجوب خلف غالم1038181521008011

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت503ثانوية النابغة الذبياني للبنينادبيحسام طه علي الطيف1039181521092007

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت503ثانوية الحكمة للبناتادبيوداد صالح حسين محمد1040181522189033

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت503ثانوية العلم للبناتادبياماني خير هللا عبد هللا احمد1041181522170002

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت502ثانوية العلم المسائيةادبياصيل ابراهيم خليل هندي1042181522334005

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت502اعدادية االسحاقي للبنينادبيحسين غرمان علي ويس1043181521047011

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت501اعدادية عمر المختار للبنينادبيعبد الرحمن دحام صبحي لطيف1044181521040025

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت501ثانوية الريف الزاهر للبنينادبيديانا عادل معيدي سبع1045181522072004

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت500ثانوية ابن االثير للبنينادبيذياب ضاري ابراهيم خلف1046181521008004

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت500اعدادية الروافد للبنينادبيهشام حمزه مهدي عباس1047181521085035

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت500ثانوية االمين للبنينادبيرياض مروس احمد عبد هللا1048181521014018

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت500ثانوية سيف الدولة للبنينادبيالبراء هاشم احمد صالح1049181521088003

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت499ثانوية الغساسنة للبناتادبيدعاء عبد علي لطيف1050181522197011

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت499ثانوية القبس للبنينادبيشريف نايف طه خنفر1051181521131019

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت499ثانوية طرابلس للبنينادبيمصطفى حامد ادليان الطيف1052181521121031

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت498ثانوية العلم المسائيةادبياحمد فيصل فرحان علي1053181521334011

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت498ثانوية الزهراوي للبنينادبيمحمد سعدون جربوع ذياب1054181521110038
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االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت497النازحاتادبيشهد روكان كامل ابراهيم1055181522501006

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت497ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبيديار محمد عبد هللا مجيد1056181521381007

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت497ثانوية العلم المسائيةادبيمحمد فيصل فرحان علي1057181521334106

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت497ثانوية االمين للبنينادبيهيثم سليمان محمد شالش1058181521014048

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت496ثانوية اليرموك للبنينادبيعلي احمد زيدان نصيف1059181521129010

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت496ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبيحنين ندا خزعل علي1060181522308005

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت496اعدادية الشيخ المفيد للبنينادبيجاسم محمد علي حسين1061181521127014

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت495ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةادبيمحمد رفعت محمد حسن1062181521291014

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت494ثانوية العلم المسائيةادبيسفانه حسين موسى احمد1063181522334023

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت494ثانوية الضلوعية المسائيةادبيثامر محسن عبد هللا حميدي1064181521331008

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت494اعدادية البخاري للبناتادبينور حبيب حواس خالد1065181522245028

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت494ثانوية الريف الزاهر للبنينادبيعثمان عباس محمد سعيد1066181521072013

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت492اعدادية البخاري للبناتادبيصفاء سمير حماده نامس1067181522245019

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت492ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبيمريم اياد ابراهيم جاسم1068181522351022

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت492ثانوية الخرجة للبنينادبيحمزه شاكر محمود سلمان1069181521051018

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت491ثانوية الزوراء للبناتادبيختام انور عبيد عطية1070181522162010

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت491ثانوية الكفاح للبنينادبيعثمان محجوب تركي عليوي1071181521022013

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت491ثانوية النور للبناتادبيصابرين خالد صافي جواد1072181522238015

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت490اعدادية عمر المختار للبنينادبيإبراهيم حمد محمود مهدي1073181521040001

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت489ثانوية الشموس للبنينادبيعبد السالم محمود شهاب أحمد1074181521128007

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت489اعداديةعمورية للبناتادبيشفاء حكبم شامل علي1075181522183031

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت489ثانوية القبس للبنينادبيليث خميس احمد ناجي حسين1076181521131013

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت488ثانوية الخرجة للبنينادبيمهند عبد هللا جاسم محمد1077181521051014

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت488ثانوية سومر للبنينادبيمحمد كريم عبد نصيف1078181521079055

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت488ثانوية الجاحظ للبنينادبيوليد زويد خلف احمد1079181521091039

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت487ثانوية القبس للبنينادبياحمد سليمان محمد شالش1080181521131001

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت487اعدادية المنعم المختلطةادبيمصطفى حسن علي رشيد1081181521306031

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت487ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةادبيسعد ماهر نجم عبد هللا1082181521291007

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت487ثانوية الغساسنة للبناتادبينبأ حسين صالح حسين1083181522197032

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت486ثانوية سومر للبنينادبيمثنى شحاذه سوعان مصلح1084181521079026

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت486ثانوية طرابلس للبنينادبيعبد الحميد محمد سؤاد جهاد1085181521121013

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت486ثانوية سومر للبنينادبيمصطفى صدام صابر احمد1086181521079040

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت486ثانوية االمين للبنينادبيابراهيم سالم حمد اجدع1087181521014003

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت485اعدادية الروافد للبنينادبيمصطفى امين فاضل عباس1088181521085030

102 من 32صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت485ثانوية السالم للبنينادبيمصطفى خليل ابراهيم خلف1089181521044008

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت485ثانوية سومر للبنينادبيسالم جنعان عذاب حسن1090181521079012

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت484ثانوية سومر للبنينادبياحمد كوان صالح صبحي1091181521079006

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت484ثانوية الحكمة للبناتادبيرسل محمد موسى حاذور1092181522189016

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت484اعدادية عمر المختار للبنينادبيمهند حمادي عبد خليفة1093181521040055

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت483النازحونادبيمحمود كريم ارحيم حسن1094181521500028

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت483ثانوية دجلة للبنينادبيضياء حامد محمد عبد هللا1095181521069014

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت483ثانوية الشموس للبنينادبيسعد علي شرقي حسين1096181521128004

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت482ثانوية بني تميم المختلطةادبيهيثم هشام علي دلز1097181521279025

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت482ثانوية الصحابة المختلطةادبياحمد حسن علي خلف1098181521305002

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت482ثانوية الرافدين المختلطةادبيقتاده طه جاسم محمد1099181521280006

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481ثانوية النور للبناتادبيزهراء عالء الدين حسين علي1100181522238010

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبيعمر فرحان شاكر محمود1101181521351172

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481اعدادية البخاري للبناتادبيعبير عدنان محمد خلف1102181522245020

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت480ثانوية نجد المختلطةادبيفالح جمال حسن محمد1103181521309015

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت480اعداديةعمورية للبناتادبيهناء رعد مطلك حسن1104181522183056

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت480ثانوية دار السالم للبنينادبيمصطفى ضامر يوسف الحج1105181521093025

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت480ثانوية القبس للبنينادبيجاسم عيسى خلف محمد1106181521131003

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت479ثانوية الخرجة للبنينادبيعلي عبد العظيم جميل مطلك1107181521051007

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت479اعدادية طوز للبناتادبيدالل عادل ياسين حمادي1108181522181016

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478ثانوية بلد المسائية للبنينادبيعلي عامر عباس احمد1109181521346110

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478ثانوية العلم المسائيةادبيضرغام ذياب علي حمود1110181521334137

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478ثانوية دبي للبنينادبيبسام قتيبه عزاوي مجيد1111181521122006

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478ثانوية العلم المسائيةادبيخالد موسى عبد هللا حسين1112181521334028

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478اعدادية بلد للبنينادبيحسين علي صالح مهدي1113181521006007

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478ثانوية النور للبناتادبياسراء كاصد سعد عبد1114181522238004

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت477اعدادية طوز للبنينادبيمحمد برهان رشيد صالح1115181521037029

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت477ثانوية نجد المختلطةادبيحيدر كريم جاسم حبيب1116181521309005

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت477ثانوية العلم للبنينادبيياسين ابراهيم عبد هللا مطر1117181521019038

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت477ثانوية الحكمة للبناتادبينغم عيسى عبد هللا حسين1118181522189028

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476ثانوية القلعة للبنينادبيعثمان عبد العزيز علي خلف1119181521063019

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476ثانوية ابن االثير للبنينادبيليث عبد المنعم خليل حمد1120181521008013

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476اعدادية بلد للبنينادبيحيدر فارس محمد جواد1121181521006011

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476ثانوية القبس للبنينادبييوسف رافد صالح جاسم1122181521131018
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االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476ثانوية القبس للبنينادبيعمر ممدوح دحام حسن1123181521131011

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت475ثانوية االمام علي الهادي للبناتادبيريمه خلف طعس مخلف1124181522252011

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت475ثانوية الزوراء للبناتادبينور راسم خلف عبد هللا1125181522162037

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت475ثانوية العذراء للبناتادبيغفران حامد رشيد عناك1126181522207013

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474ثانوية االسحاقي المسائيةادبيعالء فليح حسن محمد1127181521336129

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474ثانوية المجيد للبنينادبيزينه سعد خليل ابراهيم1128181522105002

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474ثانوية االمين للبنينادبيخالد شاكر اسماعيل ابراهيم1129181521014013

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474ثانوية ابن خلدون للبنينادبيزانكو سعدون صابر سرحد1130181521009017

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبيظافر ثاير جاسم محمد1131181521351074

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيغسان حامد حسين علي1132181521070031

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474ثانوية سرى من رأى للبنينادبيجاسم فارس جاسم محمد1133181521082011

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473ثانوية دجلة المسائيةادبيسميه نصيف جاسم حمد1134181522348009

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبياالء عبد هللا محمد حسين1135181522351005

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473ثانوية بلد المسائية للبنينادبيمحمد خميس محمد ذياب1136181521346144

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472ثانوية الزوراء للبناتادبيمريم ابراهيم صالح علي1137181522162030

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472ثانوية سومر للبنينادبياياد عواد ياسين حسن1138181521079007

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472ثانوية العلم للبنينادبيعبد احمد عواد عبد1139181521019011

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472ثانوية الريف الزاهر للبنينادبيفاتن فاضل سايع فرحان1140181522072006

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472ثانوية الصحابة المختلطةادبيسفيان قحطان حتروش محمد1141181521305010

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471ثانوية السالم للبنينادبيياسر صالح حسن سالم1142181521044009

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471اعدادية عمر المختار للبنينادبياحمد فائق أكرم احمد1143181521040006

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471ثانوية الخرجة للبنينادبياحمد سعيد حمد فارس1144181521051001

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471ثانوية االمين للبنينادبيعبد هللا مقداد عبدون حمد1145181521014030

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471ثانوية النابغة الذبياني للبنينادبيمحمد عبد اللطيف صالح ألطيف1146181521092031

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471ثانوية االستقالل للبنينادبيدريد احمد جاسم عليوي1147181521120010

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471اعدادية عمر المختار للبنينادبيعباس زياد ذياب عباس1148181521040022

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471ثانوية الرافدين المختلطةادبيشيماء حسين محمد ضيف1149181522280004

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470اعدادية طوز للبنينادبيهيرش صالح غريب عمر1150181521037043

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470ثانوية الكفاح للبنينادبيمفيد متعب عبد هللا داحور1151181521022020

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470ثانوية النزاهة للبنينادبيمحمد عالء الدين كريم حسين1152181521066009

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469اعدادية الدجيل للبناتادبيمريم فخري عبد الباقي جواد1153181522236060

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469ثانوية الخرجة للبنينادبيطيف وهاب حميد مجيد1154181521051003

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469ثانوية سومر للبنينادبيياسر صالح صبحي حمد1155181521079056

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469ثانوية المستقبل للبنينادبيحسام حاجم محي محمد1156181521115002
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االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468اعدادية الشيخ المفيد للبنينادبيمهدي محمد سرحان حميد1157181521127067

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468ثانوية سيف الدولة للبنينادبيوسام محمد عبد هللا فارس1158181521088014

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ادبيمرجان علي حسين علي1159181521361119

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467اعدادية البخاري للبناتادبينجالء سمير حماده نامس1160181522245027

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467ثانوية الكفاح للبنينادبيرضوان سامي شمس علي1161181521022006

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467ثانوية الغساسنة للبناتادبيرسل محمد علي حمود1162181522197013

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467ثانوية السالم للبنينادبيغيث حسين عليوي صالح1163181521044007

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467ثانوية سومر للبنينادبيهيثم يوسف محسن علي1164181521079062

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467ثانوية الغساسنة للبناتادبيرحمة غازي صالح جمعة1165181522197012

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467ثانوية سومر للبنينادبيمحمد سفيان خضير خلف1166181521079065

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466ثانوية الجاحظ للبناتادبيسوزان حمد سامر كمون1167181522220013

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466ثانوية ابن االثير للبنينادبيفرج حسين نجم خلف1168181521008012

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466اعدادية االسحاقي للبنينادبيعابر ابراهيم احمد حسين1169181521047032

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466اعدادية االسحاقي للبنينادبيعبد المجيد ناصر عبد المجيد محمود1170181521047038

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466ثانوية ابن االثير للبنينادبيمحمد صبحي خلف غالم1171181521008016

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465ثانوية سومر للبنينادبيمروان حسن محمد خضير1172181521079037

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464ثانوية سومر للبنينادبينمي هزاع محمد سالم1173181521079043

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464ثانوية الهجرة للبناتادبيتماره هاني حاتم احمد1174181522174008

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464اعدادية بلد للبنينادبيذو الفقار كريم عبد حسين1175181521006013

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464اعدادية الشيخ المفيد للبنينادبيرضا حسن حمودي جواد1176181521127026

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464اعدادية بلد للبنينادبيسيف محمد حسن علي1177181521006021

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت463اعدادية بلد للبنينادبيعادل كاصد بدري جاسم1178181521006024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت591اعدادية االسحاقي للبنينعلميعبد الرحمن ماهر عبد ربه كنيص1179181511047026

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت573ثانوية الخرجه للبناتعلميخولة راغب جاسم محمد1180181512217002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت567ثانوية العلم للبناتعلميوضحه توفيق خليل كانون1181181512170008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت565ثانوية صدى العراق للبنينعلميقاسم محمد جهاد سمين1182181511035068

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت554ثانوية الحكمة للبناتعلميساره طارق علوان حسين1183181512189008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت552ثانوية القحطانية للبنينعلميعلي حسين جاسم حسن1184181511123011

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت552النازحونعلمياحمد محمد صبح1185181511500036

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت544ثانوية الحكمة للبناتعلميشهد حمود سليمان محمد1186181512189013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت542ثانوية القحطانية للبنينعلميمحمد اثير مظهر لطيف1187181511123012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت541ثانوية الكفاح للبنينعلميعز الدين ابراهيم جاسم محمد1188181511022014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت541ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميكاكه فرود رشاد فاتح عبد هللا1189181511381046

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت539اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميسرى عالء عبد القادر احمد1190181512205070
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت539اعدادية الدجيل للبناتعلميمريم قيس نجم عبد هللا1191181512236094

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت538ثانوية ابن خلدون للبنينعلميعيسى محمد احمد حسن1192181511009067

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت534اعدادية االسحاقي للبنينعلميفراس محمد عطيه مصلح1193181511047040

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت533اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميهاله والء عبد القادر احمد1194181512205103

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت533ثانوية الرماح العوالي للبناتعلميبان قاسم ابراهيم عطية1195181512222003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528ثانوية الخرجه للبناتعلميالفيحاء ابراهيم صالح حسين1196181512217001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت526اعدادية المنعم المختلطةعلميمبارك صبار مهدي صالح1197181511306017

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت525اعدادية االسحاقي للبنينعلميوعد مكي حمدان سالمه1198181511047055

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524اعدادية االسحاقي للبناتعلميرنده خليل ابراهيم عبد هللا1199181512255027

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميمحمد عبد الوهاب محمد حسن1200181511127049

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523ثانوية القبس للبنينعلميمحمد حاتم هذال عباس1201181511131014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت522ثانوية ابن خلدون للبنينعلميمنهل خزعل محي الدين كاظم1202181511009088

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت521اعدادية البخاري للبناتعلميأسيل عامر علي جاسم1203181512245002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت520ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميمحمد خورشيد مجيد محي الدين1204181511381052

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت519ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميرمضان جالل رحيم عباس1205181511381027

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت519ثانوية الحكمة للبناتعلميدينا اياد صالح محمد1206181512189003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت515ثانوية العلم للبنينعلمياكرم بشير حسن غدير1207181511019036

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت515اعدادية بلد للبنينعلميعمار نبيل محمود عبد الحسن1208181511006083

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت515ثانوية الحكمة للبناتعلميسجى جاسم محمد فرحان1209181512189010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت514ثانوية دار السالم للبناتعلميبتول احمد حبيب احمد1210181512209003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت512اعدادية اسماء للبناتعلميجنان دحام ابراهيم حسن1211181512242040

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت511اعدادية المنعم المختلطةعلميحاتم عبد هللا مهدي صالح1212181511306005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت511ثانوية ابن خلدون للبنينعلميحيدر سفيان علي ابراهيم1213181511009035

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت511ثانوية العلم للبنينعلمينوفل احمد خلف صالح1214181511019032

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت510الخارجيونعلميطه خليل ابراهيم طعمه1215181511400030

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت510اعدادية بلد للبنينعلميياسر عامر صالح حسين1216181511006121

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت510ثانوية الخيام للبناتعلميشيرين محمد حميد مطلق1217181512212012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت509اعدادية االبراهيمية للبنينعلميعبد هللا حمزه فاضل ابراهيم1218181511001036

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت508ثانوية ابن خلدون للبنينعلمييوسف خليل ابراهيم عبد هللا1219181511009100

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت506ثانوية االندلس للبناتعلميزهراء احمد حسين ولي1220181512244021

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت505ثانوية الرماح العوالي للبنينعلميمحمد فراس هاشم محمد1221181511058024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت504ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميمروان رشيد احمد أمين1222181511381061

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503اعدادية الزبير بن العوام للبنينعلميمسرهد عبد هللا مسرهد احمد1223181511070059

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت501اعدادية المنعم المختلطةعلميانور رافد ابراهيم الطيف1224181511306003
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت501ثانوية سامراء للبناتعلمياستبرق احمد سعيد شاكر1225181512180002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت501ثانوية جنة العراق للبناتعلميسعاد علي عداي طلك1226181512221026

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت501اعدادية بلد للبناتعلميساره رابح ناجح عبد الرزاق1227181512176068

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت498ثانوية االمين للبنينعلميمحمد عبد الواحد خلف عبد1228181511014040

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت498ثانوية القبس للبناتعلميطيبة عدنان عبد محمود1229181512190006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت498اعدادية بلد للبناتعلميضفاف علي محمد حسين عبد االمير1230181512176088

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497ثانوية القبس للبناتعلميوسر مزاحم صالح ياسين1231181512190009

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497ثانوية القحطانية للبنينعلمينور الدين محمد حسان محمود1232181511123015

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497ثانوية صدى العراق للبنينعلميمحمد خلف جاسم جاعد1233181511035079

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت496اعدادية بلد للبنينعلميحسن عباس سلطان علي1234181511006026

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلمياحمد حسين حمد مشوح1235181511127002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495ثانوية االنشراح للبنينعلميمحمد فرحان لطيف حسن1236181511114017

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت493ثانوية ابن خلدون للبنينعلميعقيل مجيد ناصر حميد1237181511009058

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت493اعدادية االسحاقي للبنينعلميهيثم يوسف ابراهيم عبد1238181511047052

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت493ثانوية الرافدين المختلطةعلمينعيمة عبد الواحد كلش حنتوش1239181512280007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت492اعدادية االمام المختلطةعلميعثمان محمد سعيد حميد علي1240181511278012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت491ثانوية صدى العراق للبنينعلميياسر عوني محمد حسن1241181511035115

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت491ثانوية العلم للبنينعلميبرزان فيصل خلف نوفان1242181511019010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت490ثانوية الكفاح للبنينعلميصالح ماجد صالح خليل1243181511022009

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489ثانوية صدى العراق للبنينعلميحسين محمد حميد حسين1244181511035024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت488دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميجيا كمال محمد اسماعيل1245181512380021

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت488ثانوية الرافدين المختلطةعلميريهام تركي ملحم مصلح1246181512280006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميبشرى احسان طاهر عباس1247181512380009

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلمياحمد نزار علي تركي1248181511127003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487ثانوية الزهراوي للبنينعلميأحمد محمد رشيد فليح1249181511110001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485اعدادية الخطيب للبنينعلميبدر عبد هللا مسرهد احمد1250181511002032

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت484اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعباس جودت صبري حسن1251181511127033

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت484اعدادية االبراهيمية للبنينعلميفهد عامر ضاري مجباس1252181511001057

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت484اعدادية بلد للبناتعلميهبه رياض حبيب حسين1253181512176137

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميديدار سردار نوري سعيد1254181511381026

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480اعدادية الضلوعية للبنينعلميتاج الدين خميس بندر محمد1255181511005010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت479اعدادية الضلوعية للبنينعلمياحمد عباس متعب صالح1256181511005003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت479ثانوية الغساسنة للبناتعلمينبأ عبد الرحمن محمد سلمان1257181512197025

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت479ثانوية المجيد للبنينعلمييوسف عبيد لطيف حسين1258181511105012
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت479اعدادية االسكندرونة للبنينعلميمحمد علي رفعت حمد1259181511012016

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت478اعدادية االمام المختلطةعلميسمير فوزي حسين علي1260181511278010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت478اعدادية بلد للبناتعلميحنان فيصل عبد احمد1261181512176024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت478اعدادية بلد للبنينعلميعلي ليث سالم حمودي1262181511006072

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت477اعدادية االمام المختلطةعلميرحاب ابراهيم حميد بربوتي1263181512278020

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت477ثانوية ابن االثير للبنينعلميمحمد ذياب علي حمود1264181511008021

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت477اعدادية الروافد للبنينعلمياحمد مفيد هاني عبد الحسن1265181511085005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت476اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميرقيه باقر علي خضير1266181512205048

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت476اعدادية االسحاقي للبنينعلميعيد حسين علي محمد1267181511047036

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت475اعدادية بلد للبنينعلميعمار علي جاسم محمد1268181511006082

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت475اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميالرا عالء حسين يوسف1269181512205091

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت475اعداديةعمورية للبناتعلمياسيل فوزي مجيد عباس1270181512183009

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت475ثانوية ابن خلدون للبنينعلميعمر عماد جمعة حسن1271181511009066

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت474ثانوية القبس للبنينعلميمجد ماهر حمد علو1272181511131013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت474ثانوية ابن االثير للبنينعلميليث عامر علي خلف1273181511008020

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت474اعدادية بلد للبنينعلميياسر صاحب عباس حمودي1274181511006120

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت474اعدادية االسكندرونة للبنينعلميعلي يلماز خليل فليح1275181511012015

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت473ثانوية ابن االثير للبنينعلميمصطفى طيب صالح عالوي1276181511008024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت473اعدادية االسحاقي للبنينعلميحسام معيوف محمد حاوي1277181511047011

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت472اعدادية االبراهيمية للبنينعلميمصعب قاسم زيدان نصيف1278181511001077

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت471اعدادية االمام المختلطةعلميمحمد علي مهدي جاسم1279181511278021

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت471ثانوية العذراء للبناتعلميبراء عادل رضا حميد1280181512207003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت471اعدادية المنعم المختلطةعلميغفران جاسم محمد مسرع1281181512306008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت471اعدادية طوز للبناتعلميحنين احمد محمد فاضل1282181512181018

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت470النازحاتعلميعذراء احمد جاسم احمد1283181512501006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت470اعدادية بلد للبنينعلميعمار رعد عبد االمير جاسم1284181511006081

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت469ثانوية النور للبناتعلميزهراء محمود علي احمد1285181512238007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت467اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي شعالن خلف حسن1286181511127039

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت467اعدادية المنعم المختلطةعلميابتهال كامل محمد جسام1287181512306001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت467ثانوية الصقور للبنينعلميميساء عبد العزيز احمد نصيف1288181512018007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميكرار عبد الحسين علي درويش1289181511127047

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466ثانوية العلم للبناتعلميهناء يحيى عطوان كريم1290181512170014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت465اعدادية االسحاقي للبناتعلمينور عداي هادي صالح1291181512255047

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت465اعدادية االسحاقي للبنينعلمينزهان ياس خضير صايل1292181511047049
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت465اعدادية اسماء للبناتعلمياالء طارق دحام عبد1293181512242013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت463اعدادية االبراهيمية للبنينعلميذو الفقار عدنان علوان كاظم1294181511001024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت463الخارجيونعلمييشار محمد خليل ابراهيم1295181511400010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462ثانوية االماني للبناتعلميفاطمه قهرمان حميد حسن1296181512254017

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462ثانوية دمشق للبناتعلميرنين نجيب سامي حسن1297181512203030

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميهيفاء خليل فاتح قادر1298181512380068

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462اعدادية بلد للبنينعلميعلي رافد عبد الرسول مرهون1299181511006065

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461ثانوية نازك المالئكة للبناتعلميأمنه عبد هللا غازي حسون1300181512200001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461ثانوية شاعر الرسول للبنينعلميمعن سبهان تركي علوان1301181511087016

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت460اعدادية االسحاقي للبنينعلميفراس عجمي حسين حسن1302181511047039

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت460دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميزيان فرحان فؤاد حسين1303181512380035

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت459ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميمريوان نوري سعيد ناوخاص1304181511381062

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت459اعدادية االسحاقي للبناتعلميشفاء صفاء صافي علي1305181512255059

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت458ثانوية ابن خلدون للبنينعلميمحمد نجم الدين عبد الرحمن محمد1306181511009079

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت458ثانوية عائشة للبناتعلميوفاء حسن علي محمد1307181512182046

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت458ثانوية الصقور للبنينعلمياحمد شاكر صابر هادي1308181511018001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت457ثانوية عائشة للبناتعلميسازان حسن خورشيد رشيد1309181512182028

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت457النازحونعلميحمادي ايوب عيسى حنطو1310181511500033

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت456اعدادية بلد للبنينعلميعقيل ابراهيم جاسم محمد1311181511006058

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت456اعدادية الدجيل للبناتعلميرغده أحمد محمد جواد1312181512236037

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت455ثانوية ابن خلدون للبنينعلميمحمود خالد حسون حميد1313181511009082

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت455ثانوية دمشق للبناتعلميحنان زكي محسن دلف1314181512203022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت455اعدادية االمام المختلطةعلميمحمد علي عبد هللا علي شالل1315181511278020

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت454ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميميادة محسن موسى هزاع1316181512231016

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت454ثانوية القلعة للبنينعلميهارون رشيد علي خلف1317181511063024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت453دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميفيان نوزاد احمد علي1318181512380054

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت452اعدادية الدجيل للبناتعلميمريم حسين جاسم شهاب1319181512236092

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت452ثانوية االنشراح للبنينعلميامير ميثم خلف علي1320181511114004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت451ثانوية صدى العراق للبنينعلميمنتظر طلعت تقي زين العابدين1321181511035100

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت451اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميحبيب باقر صادق حبيب1322181511127011

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت450اعدادية الضلوعية للبنينعلميعثمان صالح حميد ويس1323181511005019

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت450اعدادية طوز للبنينعلميعلي عبد الخالق عبد الكريم علي1324181511037039

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت450اعدادية الدجيل للبناتعلمياطياف باسم مزهر عبيد1325181512236014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت450ثانوية العلم للبنينعلميالياس هادي داود خالد1326181511019006
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت450ثانوية الرافدين المختلطةعلميرباب ماجد ظاهر حمادي1327181512280003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت450ثانوية دجلة المسائيةعلميمروان قحطان محمود سلمان1328181511348004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت449ثانوية الزوراء للبناتعلمينمارق حسين ابراهيم صالح1329181512162040

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت449اعدادية االسحاقي للبنينعلميحسن علي بدر هالل1330181511047063

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت448ثانوية االنشراح للبنينعلميعبد هللا محمود عطيه محمود1331181511114012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت447ثانوية الحاتمية المختلطةعلميسبا رشيد حميد حاتم1332181512301005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت447ثانوية القبس للبنينعلميقصي خلف محمد احمد1333181511131012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت446اعدادية طوز للبنينعلميمحمد عباس احمد لطيف1334181511037055

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت445اعدادية االسحاقي للبنينعلميميسر ابراهيم نصيف جاسم1335181511047048

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت445اعدادية الضلوعية للبنينعلميمصعب لفته حمدان سايج1336181511005031

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت444اعدادية االسحاقي للبنينعلميوعد جميل علي حمد1337181511047054

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت444ثانوية بلد المسائية للبنينعلميمنتظر جاسم محمد حسين1338181511346059

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت442ثانوية نازك المالئكة للبناتعلميفاطمة غازي حسون احمد1339181512200008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت442اعدادية االسحاقي للبناتعلميحنين حميد علي جاسم1340181512255018

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت439اعدادية االمام المختلطةعلميعهد علي عبد هللا حسن1341181512278010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت439اعدادية االبراهيمية للبنينعلميمصطفى جالل لطيف حسين1342181511001071

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت439اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميعلي عبد الحسين جاسم منصور1343181511127041

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت437اعدادية االسحاقي للبناتعلميوصف مانع سرهيد محمد1344181512255053

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت437دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميازين كمال حسين همزه1345181512380003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت437دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميليلى نجاة محمد عبد هللا1346181512380058

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت436اعدادية االسحاقي للبنينعلميحسين علي ابراهيم حسون1347181511047012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت435ثانوية االنشراح للبنينعلمياياد عواد عبيد خضير1348181511114006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت435اعدادية الدجيل للبناتعلميزهراء عبد الحسين جاسم منصور1349181512236049

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433اعدادية االبراهيمية للبنينعلميروجيان داود عبيد مهدي1350181511001027

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433ثانوية الغساسنة للبناتعلميبراء باسم خلف حسين1351181512197005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت432اعدادية االبراهيمية للبنينعلمياحمد نجم عوده ساير1352181511001006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت432اعدادية الروافد للبنينعلميناطق رشيد محمود احمد1353181511085060

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت430ثانوية القبس للبنينعلميجمال عواد طعمة صباح1354181511131023

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت430اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميشهب علي جميل علي1355181511127031

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت428ثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينعلميوسن حسين علي جاسم1356181512342009

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت428ثانوية صدى العراق للبنينعلميوعد لطيف عبد الخالق هزاع1357181511035112

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت427اعدادية الروافد للبنينعلميعبد الكريم فالح محمد حسن عبد الرزاق1358181511085028

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت427ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميشاالو ازاد حسين عزيز1359181511381035

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت426ثانوية نازك المالئكة للبناتعلمياالء محمد عطية حسين1360181512200003
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت422ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميبشكو عمر علي قادر1361181511381019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت556ثانوية الخرجه للبناتعلميلينا ناجي داوود خالد1362181512217004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت522اعدادية طوز للبنينعلميياسر كنعان نصر الدين حسين1363181511037077

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت521اعدادية االبراهيمية للبنينعلمييوسف خليل عليوي حسين1364181511001091

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت500اعدادية الضلوعية للبنينعلميعيسى حسين عبد هادي1365181511005022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت494ثانوية االماني للبناتعلميسوالف رضوان امين محمد1366181512254013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت492اعدادية المنعم المختلطةعلميسعد اسماعيل محمد جدي1367181511306012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت491اعدادية الخطيب للبنينعلميبكر عبد الخالق حمد لفته1368181511002041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488اعدادية الدجيل للبناتعلميسما حازم محمد حاتم1369181512236066

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت487اعدادية االسكندرونة للبنينعلميحسين ابراهيم حبش درويش1370181511012008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472ثانوية عائشة للبناتعلميهاوزين كريم رشيد ولي1371181512182042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465ثانوية عائشة للبناتعلميكافيه حسن خورشيد رشيد1372181512182037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميزياد طارق عزيز كريم1373181511381030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميتوانا رضا ستار صالح1374181511381021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455النازحونعلميقيس حمد توفيق حنتو1375181511500027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449اعدادية االسحاقي للبنينعلميانور صباح مدلل حمدان1376181511047006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446اعدادية االسحاقي للبنينعلميحارث احمد علوان حمزه1377181511047056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445اعدادية طوز للبناتعلميحنان عباس جعفر جبار1378181512181016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444ثانوية عائشة للبناتعلميتابان برهان حميد رشيد1379181512182018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت431اعدادية طوز للبنينعلميمحمد عبد اللطيف محمود محمد1380181511037058

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت428دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميآشتي نامق سعيد حميد1381181512380002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت426ثانوية اليرموك للبنينعلمينصيف جاسم لطيف جاسم1382181511129014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت420ثانوية صدى العراق للبنينعلميمهدي جميل خضر شكر1383181511035102

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت633ثانوية سومر للبنينادبيرغد صالح محيميد حرمل1384181522079009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت630ثانوية سومر للبنينادبيالهام محمود متعب مصلح1385181522079002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت608الخارجيون- الدراسة الكردية ادبيميديا لقمان طالب توفيق1386181521402015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت606اعدادية طوز للبناتادبينسرين كريم أحمد جاعد1387181522181033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت598ثانوية الخرجه للبناتادبيردينه حسين خضر حمود1388181522217010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت592ثانوية الحكمة للبناتادبيامنه اياد صالح عالوي1389181522189007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت576ثانوية سومر للبنينادبيسمية احمد مزهر احمد1390181522079010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت574ثانوية العلم للبناتادبيمريم عماد شريف خيزران1391181522170034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت563ثانوية النوابغ للبنينادبيحنان عباس ابراهيم علي1392181522060002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت562ثانوية العلم للبناتادبيميس الريم خالد عيسى احمد1393181522170018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت562ثانوية سومر للبنينادبيايالف فاروق هالل محمد1394181522079021
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت561دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيبيريفان احسان جالل محمد1395181522380017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت561ثانوية الحكمة للبناتادبيرندة عبد المطلب جاسم محمد1396181522189018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت560ثانوية سومر للبنينادبيلينا هالل حيمد ياسين1397181522079014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت559ثانوية المستقبل للبنينادبيعمر غافل رشيد فارس1398181521115011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت556ثانوية القبس للبناتادبيهبه حسين مجيد محمد1399181522190013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت556دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيراز محي الدين رشيد محي الدين1400181522380024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت556ثانوية دمشق للبناتادبيبشرى جميل خضر شكر1401181522203008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت555اعدادية البخاري للبناتادبيجيالن جاسم عجمي خلف1402181522245009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت553اعدادية االسحاقي للبنينادبيعبد الخالق خليل ابراهيم احمد1403181521047033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت553ثانوية الخرجه للبناتادبيابتهال فرهود جمعة عبد هللا1404181522217001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت552ثانوية سومر للبنينادبيرحاب نظير عبد الغفور نوفان1405181522079007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت550ثانوية سومر للبنينادبيفاطمه خليفه ندا هجار1406181522079020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت540ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبيايمان عادل ذياب صالح1407181522351049

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت539ثانوية دمشق للبناتادبيرواء بزاوي حسين علي1408181522203016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت538ثانوية نجد المختلطةادبيحمزة عباس حميد محمود1409181521309003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت538دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيسيفر فؤاد محمد غريب1410181522380028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت536ثانوية الزوراء للبناتادبييقين سعد حسين خلف1411181522162040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت536ثانوية القبس للبناتادبيعبير موسى عليوي شكران1412181522190009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت535ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةادبيجابر رياض احمد ناجي حسين1413181521291003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت533ثانوية الخرجه للبناتادبيحنان قاصد نايل عبد هللا1414181522217006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت532ثانوية الخرجه للبناتادبيرسل عكاب احمد عبد هللا1415181522217012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت532ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةادبيرسل وداع رمضان علي1416181522291009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت532ثانوية النوابغ للبنينادبيشهد حسن فحل شفلح1417181522060004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت531ثانوية سومر للبنينادبيحمزه سامي حسون محمد1418181521079008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت531دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيايمان عزيز نجم حميد1419181522380006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت528ثانوية الغساسنة للبناتادبيبيان عدنان علي احمد1420181522197007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت527ثانوية الغساسنة للبناتادبيسبأ علوان صالح مصطفى1421181522197015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت527اعدادية البخاري للبناتادبيأيالف احمد ابراهيم غضبان1422181522245003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت524ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةادبيريحانة علي صالح حمد1423181522291004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت523ثانوية الخرجه للبناتادبيشيماء سمير محمد احمد1424181522217020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت522دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيدنوي مجيد محمد علي1425181522380023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت522ثانوية سومر للبنينادبيانهار ادهم حسين عباس1426181522079005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت521ثانوية الغساسنة للبناتادبيتقى دهام خلف احمد1427181522197009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت521ثانوية القبس للبناتادبيسمر مزاحم صالح ياسين1428181522190007
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت521ثانوية العلم للبناتادبيغصون عبد المجيد صالح محيميد1429181522170015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت518ثانوية الفاروق للبناتادبيرحاب هاشم عبيد علي1430181522249004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت517ثانوية الحكمة للبناتادبيزبيدة ماهر صالح ياسين1431181522189020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت517ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةادبيدنيا بشير شعيب هجيج1432181522291002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت516دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيايمان صالح أمين محمد1433181522380005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت516ثانوية العلم للبناتادبياسفار صافي اسود حمود1434181522170001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت515ثانوية االماني للبنينادبيحسنين مهدي زين العابدين مهدي1435181521102012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت515ثانوية الزوراء للبناتادبيدعاء حماده متعب سالم1436181522162012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت515ثانوية الخرجه للبناتادبيقطر الندى جاسم شرقي عبد هللا1437181522217023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت515اعدادية البخاري للبناتادبيارجوان ناصر حميد احمد1438181522245004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت513ثانوية الغساسنة للبناتادبيايناس عارف علوان حمده1439181522197005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت513اعدادية المنعم المختلطةادبيأمال عادل ياسين عبد ربه1440181522306001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت513ثانوية ابن خلدون للبنينادبيمحمود عبد خماس عزيز1441181521009048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت513ثانوية سومر للبنينادبيهنوف حميد احمد محمود1442181522079018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت512ثانوية الزوراء للبناتادبيمالك عبد السالم محمد خليل1443181522162031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت510ثانوية الصحابة المختلطةادبيعبد الرزاق محمد نواف ضيدان1444181521305015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت510ثانوية سومر للبنينادبيامنه علي زيدان مخلف1445181522079004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت509دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيجرو ناصح فاتح سمين1446181522380020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت508ثانوية المستقبل للبنينادبيقاسم علي محمد حسين1447181521115012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت508ثانوية الخرجه للبناتادبيزينب جاسم محمد حمد1448181522217014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت508دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيدلوفان مجيد والي علي1449181522380022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت505ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةادبياميرة فرج حسين حمد1450181522291001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت505اعدادية البخاري للبناتادبياسماء هشام عكاب داحور1451181522245005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت504ثانوية الفاروق للبناتادبيياسمين غدار هديب مطلك1452181522249016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت504ثانوية الفاروق للبناتادبينور عماد صخر جابر1453181522249013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت503ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبيسنكر حسن موال محمد1454181521381012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت502ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبيهاوكار محمد حسين حسن1455181521381028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت502اعدادية االسحاقي للبنينادبياحمد مزهر حسين علي1456181521047005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت501ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبيزيرك ياسين صابر سرحد1457181521381011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت501ثانوية ابن االثير للبنينادبيعبد هللا عيسى خضر محمد1458181521008010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت500اعدادية المنعم المختلطةادبيجمال ساهي مسرهد احمد1459181521306004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت500ثانوية سومر للبنينادبيعروبه قحطان حسين علي1460181522079013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت500ثانوية دار السالم للبناتادبيختام محمد حسن كلش1461181522209004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت498اعدادية الدجيل للبناتادبيسجى بالسم احمد ياسين1462181522236038
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت497دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيأريان خالد كريم علي1463181522380002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت496ثانوية االماني للبنينادبيماهر عبد هللا حمد طليفح1464181521102044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت496اعدادية الدجيل للبناتادبيرحيل احمد عبود صبحي1465181522236022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت495ثانوية سومر للبنينادبيهند ابراهيم علي ذرب1466181522079022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت495دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيبناز احمد عمر عبد هللا1467181522380011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت494ثانوية العلم للبناتادبيريام شهيد صالح محيميد1468181522170008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت494ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةادبيمروه سالم خلف عليوي1469181522291006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت493ثانوية الحكمة للبناتادبيهدير وليد حمد محمد1470181522189032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت493ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبيدلزار سعدون صابر سرحد1471181521381005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت493ثانوية العفاف للبناتادبيسجى حربي نصيف جاسم1472181522251017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت492ثانوية دار السالم للبناتادبينبأ محمود محمد موسى1473181522209009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت492ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبيرياض علي حمود حماش1474181521351055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت492اعدادية االسحاقي للبنينادبيماجد عبد الرزاق خضير عباس1475181521047053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت491النازحونادبيسيف سعدون سكران احمد1476181521500014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت490ثانوية بني تميم المختلطةادبيطارق ماجد حميد محمود1477181521279009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت489ثانوية الصحابة المختلطةادبيايهاب عكاب مشوح معروف1478181521305004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت489ثانوية عائشة للبناتادبيزينب علي حميد علي1479181522182022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488ثانوية دمشق للبناتادبيفرقان سامي شجاع عواد1480181522203035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبيصباح حسن محمد صالح1481181521381017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبياكبر حسن موال محمد1482181521381003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488ثانوية دمشق للبناتادبيملك يونس خضر حسن1483181522203042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت487ثانوية سيف الدولة للبنينادبيقحطان عدنان عبد الهادي حسن1484181521088010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت485اعدادية طوز للبناتادبيمالك نور الدين رحيم حسين1485181522181031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت485اعدادية االسحاقي للبنينادبياحمد زيدان جاسم علي1486181521047002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت485اعدادية المنعم المختلطةادبيعمار ردام سالم اسود1487181521306024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت485ثانوية عائشة للبناتادبيرويده عبد هللا هزاع حمدي1488181522182020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبيبشتيوان بكر هدايت اسماعيل1489181521381004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484ثانوية العلم للبناتادبيشيماء خلف عبد هللا محيميد1490181522170013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484ثانوية الصحابة المختلطةادبيشهد حاتم محمد طارش1491181522305005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484ثانوية العلم المسائيةادبيدالل صباح شرقي عبد هللا1492181522334014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت483ثانوية العلم للبناتادبينها عماد صابر علي1493181522170036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت483ثانوية سومر للبنينادبيمحمود نوري برع خلف1494181521079036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت483ثانوية الرافدين المختلطةادبيأميره محمود كلش حنتوش1495181522280001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت483دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيتابان محمود سعيد محمد1496181522380019
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت482ثانوية الشافعي المختلطةادبيعلي هالل حسن احمد1497181521292012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481ثانوية االماني للبنينادبيياسر اياد ابراهيم دلف1498181521102065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481النازحاتادبيابتهال عالء رضا جواد1499181522501002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481ثانوية االماني للبنينادبيمحمد عائد عواد حسن1500181521102052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480ثانوية القلعة للبنينادبيدحام عايد صالح يوسف1501181521063031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480اعدادية االسحاقي للبنينادبيعلي عماد نايف ياسين1502181521047071

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479ثانوية سومر للبنينادبياحمد عيدان عطية سمح1503181521079005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت477ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبيشوان فخر الدين عز الدين احمد1504181521381014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476اعدادية طوز للبنينادبيمحمد عبد الرحمن محمد صالح1505181521037031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476ثانوية عائشة للبناتادبيازين ياسين حسن محمد1506181522182003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476ثانوية الزوراء للبناتادبيدالل خليل منديل فارس1507181522162015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476ثانوية ابن االثير للبنينادبييحيى محمد عباس محيميد1508181521008022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475ثانوية المجيد للبنينادبيمروه شدهان عبيد عبد هللا1509181522105003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475ثانوية الغساسنة للبناتادبيمها عجم صالح خلف1510181522197031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475اعدادية المنعم المختلطةادبيعباس فتاح ياسين محمود1511181521306017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475ثانوية الصحابة المختلطةادبياكرم سعد خلف خاطر1512181521305003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475ثانوية ذي قار للبناتادبيهاجر فيصل لطيف عزيز1513181522233032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474اعدادية االسحاقي للبنينادبيعلي سالم غدير زعيل1514181521047043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبيانسام حسين عبد الرزاق عبود1515181522351007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474ثانوية النزاهة للبنينادبيعبد هللا مشعان محمود عباس1516181521066006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474ثانوية ابن خلدون للبنينادبياالن عباس لطيف كريم1517181521009004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت473ثانوية االسحاقي المسائيةادبيتمارة طارق ابراهيم نايف1518181522336007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت473ثانوية الشافعي المختلطةادبياحمد رشيد لطيف جاسم1519181521292002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت473اعدادية طوز للبناتادبيدنيا كامل جميل مجيد1520181522181017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472ثانوية الفاروق للبناتادبيآيات محسن مهدي طلمس1521181522249001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472ثانوية سومر للبنينادبيسحر محمود محسن عيسى1522181522079019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت471ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةادبيعماد الدين زكي نايف ابراهيم1523181521291012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت470ثانوية سيف الدولة للبنينادبيعبد الكريم مصطاف كريم خلف1524181521088009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469ثانوية سيف الدولة للبنينادبيادريس جمعة محمد زبط1525181521088001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469ثانوية االماني للبنينادبياحمد خالد وهاب شكور1526181521102002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469اعدادية المنعم المختلطةادبيميامين رشيد حميد فلفل1527181521306033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468ثانوية القبس للبنينادبيايوب هاشم محمد طياوي1528181521131002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468ثانوية ابن خلدون للبنينادبيمحمد علي حسن احمد1529181521009046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468ثانوية الشافعي المختلطةادبيحسام ماجد عبد الغني صالح1530181521292007
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468ثانوية الكفاح للبنينادبيجمال خليل عليوي جابر1531181521022004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467ثانوية االماني للبنينادبيمحمد طلب شكور محمود1532181521102051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466ثانوية دار السالم للبنينادبيضيغم شاهر حسن هالل1533181521093014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466ثانوية عائشة للبناتادبيفريال كمال شالل حبيب1534181522182031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466ثانوية بلد المسائية للبنينادبيمحمود محمد عبود مجيد1535181521346164

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبيكوران حبيب عجيب عباس1536181521381024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466ثانوية الزوراء للبناتادبياسيل كريم رشيد صبحي1537181522162003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465اعدادية اسماء للبناتادبيخديجة عدنان عالوي صالح1538181522242012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465ثانوية ذي قار للبناتادبيوعد ياسين حسين مزحم1539181522233033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465اعدادية طوز للبنينادبيابراهيم خليل احمد جاسم1540181521037001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464اعدادية االسحاقي للبنينادبيعبد هللا حميد عبد هللا حسين1541181521047036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464اعدادية االبراهيمية للبنينادبيطه احمد خليل ابراهيم1542181521001027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464ثانوية الخرجه للبناتادبيفاطمة احمد طه قدراني1543181522217022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463ثانوية الشافعي المختلطةادبيخمائل علي طعمه هنيدي1544181522292002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463ثانوية الكفاح للبنينادبيانجاد خضر سلطان جابر1545181521022002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبيبراء خضير عباس محمد1546181522351044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462ثانوية االمين للبنينادبيضياء احمد فياض عليوي1547181521014022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462ثانوية القبس للبنينادبيسعد ياسين حمد ناصر1548181521131006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462ثانوية الصحابة المختلطةادبيابراهيم عوض علي خاطر1549181521305001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462اعدادية الشيخ المفيد للبنينادبيمحمد احسان كاظم صالح1550181521127055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462ثانوية بلد المسائية للبنينادبيعبيده خميس ضاري خلف1551181521346097

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462ثانوية نجد المختلطةادبيرحاب مطلك سلطان عبد الحميد1552181522309003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462ثانوية سومر للبنينادبيمحمد حامد اسماعيل حسن1553181521079029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461ثانوية االمين للبنينادبيزياد خلف فارس عبد العزيز1554181521014019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461ثانوية سومر للبنينادبيابراهيم حسن صابر احمد1555181521079001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461اعدادية االسحاقي للبنينادبيحسام حميد محمد كعود1556181521047009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461اعدادية االسحاقي للبناتادبيمروه احمد جعفر محسن1557181522255034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461ثانوية الضلوعية المسائيةادبياسماء مالك محمد حسين1558181522331002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461اعدادية مالك االشتر المسائية للبنينادبيرنين مولود عبد الرزاق جاسم1559181522352005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461ثانوية النزاهة للبنينادبينوفل احمد محمد اسماعيل1560181521066011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460ثانوية االماني للبنينادبيفهمي محمد حسين عزيز1561181521102036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460اعدادية المنعم المختلطةادبيبرهان خالد ابراهيم احمد1562181521306002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460اعدادية الروافد للبنينادبيرائد كاصد محمد طالب1563181521085012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460ثانوية االماني للبنينادبيجعفر رشيد خلف عياش1564181521102010
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460ثانوية دار السالم للبناتادبيكفاح مشحن حمدان سلطان1565181522209007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت459ثانوية سومر للبنينادبيعماد حميد مهيدي صالح1566181521079017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت459ثانوية سومر للبنينادبيسعدون مناع خلف حسوني1567181521079057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت459ثانوية بلد المسائية للبنينادبيمحمد قاسم طعمه محمد صالح1568181521346159

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت459ثانوية الغساسنة للبناتادبيبينات فيصل حمود حماش1569181522197008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت459ثانوية دمشق للبناتادبيريام فيصل شكور علي1570181522203017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت459اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد عباس نعمه كاظم1571181521085026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458ثانوية الهجرة للبناتادبيرغد باهض حسين ساير1572181522174012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458اعدادية مالك االشتر المسائية للبنينادبيذو الكفل جاسم بديوي مضعن1573181521352013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبيمحمد برهان مجيد محمد1574181521381026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458ثانوية دبي للبنينادبيعلي عبد الرزاق عبيد حمد1575181521122073

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457اعدادية االسحاقي للبنينادبيفريد حسن شهاب حمد1576181521047047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457ثانوية الفاروق للبناتادبيداليا عبد االمير علوان طارش1577181522249003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457ثانوية العلم المسائيةادبياطياف سعدي محمود فحل1578181522334006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457ثانوية الريف الزاهر للبنينادبيحامد طالل سالم مانع1579181521072006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456ثانوية االمين للبنينادبيعلي خلف عبد هللا رشيد1580181521014032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456اعدادية الروافد للبنينادبيزيد محمد فاضل احمد1581181521085013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456ثانوية الغساسنة للبناتادبيعريب احمد عبد هللا حسين1582181522197020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيخديجة حبيب عباس محسن1583181522214011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيزينب عبد الطيف صالح الطيف1584181522214019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455ثانوية الزوراء للبناتادبيرشا وهيب عبد هللا محيميد1585181522162019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455اعدادية الدجيل للبناتادبيمريم محمد خضير عباس1586181522236061

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455ثانوية العادل للبنينادبيعبد الواحد مصلط محمود علي1587181521124006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455ثانوية الفاروق للبناتادبيفاطمة غسان عبد الواحد علي1588181522249007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455ثانوية الشافعي المختلطةادبيلطيف نصيف جاسم محمد1589181521292013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455ثانوية االمين للبنينادبياحمد محمد شهاب احمد1590181521014008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454ثانوية ابن االثير للبنينادبيبكر حسن مجيد مهوس1591181521008003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454اعدادية عمر المختار للبنينادبيبشير فارس محمد عبد1592181521040011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454اعدادية االسحاقي للبنينادبيحسن سعدي عبد العزيز علي1593181521047010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454ثانوية القلعة للبنينادبيمصطفى صالح حسين محيميد1594181521063026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454اعدادية المنعم المختلطةادبيحمزة جمال جاسم محمد1595181521306008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454ثانوية نجد المختلطةادبيعلي حسين محمد عبد1596181521309013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454ثانوية الكفاح للبنينادبيعبد هللا خليل عبد هللا صالح1597181521022011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454ثانوية النابغة الذبياني للبنينادبيفراس سامي حسان عبد1598181521092028
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454اعدادية المنعم المختلطةادبيصالح محمد رشيد هجرس1599181521306014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454ثانوية سومر للبنينادبيمجيد خالد احمد نجم1600181521079027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453ثانوية سومر للبنينادبيرغد رشدي حسين عباس1601181522079008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453ثانوية دار السالم للبناتادبيلينا لطيف مزعل صالح1602181522209008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453ثانوية دجلة للبنينادبيمروان نزهان حمد محمود1603181521069028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453ثانوية ذي قار للبناتادبياسراء وميض حسين جاسم1604181522233001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453ثانوية سومر للبنينادبيمحمد صالح علي معروف1605181521079032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453ثانوية بلد المسائية للبنينادبيهشام محمد هاشم تاج1606181521346188

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453ثانوية الزوراء للبناتادبيسرى طاهر ابراهيم نايف1607181522162025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت452ثانوية القبس للبنينادبيماجد مولود صالح خليف1608181521131015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت452اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبيغفران نافع عبد هللا ياس1609181522205020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451ثانوية االمين للبنينادبيطه اكرم شبيب شالل1610181521014023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451ثانوية الصحابة المختلطةادبيوقاص علي حمدان حمد1611181521305029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451النازحونادبيقحطان جلو حسن محمد1612181521500023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451اعدادية بلد للبناتادبيايات خضير بهلول محمود1613181522176004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451ثانوية الزهراوي للبنينادبينزار حميد صالح عبد1614181521110049

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450ثانوية دار السالم للبنينادبيستار دلف سالم حسن1615181521093010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبيرؤى سهيل حسن خلف1616181522308007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبياسعد فاضل حميد فياض1617181521351014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450اعدادية المنعم المختلطةادبيعادل فيصل عطيه دخيل1618181521306016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبيفراس معتز علوان احمد1619181521351115

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449ثانوية سيف الدولة للبنينادبيصفاء مجبل مطر صالح1620181521088007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449ثانوية الحكمة للبناتادبياالء خلف احمد خلف1621181522189005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449ثانوية سومر للبنينادبيمحمد غازي عبد الكريم عبد هللا1622181521079033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449ثانوية العلم المسائيةادبيسرى نزار خلف عليوي1623181522334022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449ثانوية الكفاح للبنينادبيمروان خالد فياض علي1624181521022017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيسحر مصطاف كريم خلف1625181522200007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449ثانوية االنشراح للبنينادبيماهر احمد جبار حميد1626181521114010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448ثانوية سومر للبنينادبيسيف هللا خالد احمد عواد1627181521079058

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448ثانوية االمين للبنينادبيمحمد خالص صالح جاسم1628181521014039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448ثانوية اليرموك للبنينادبيحسين مهدي حبيب كاظم1629181521129008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبياسراء عبد الرزاق رشيد دروش1630181522205002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448اعدادية المنعم المختلطةادبيرائد جاسم محمد خلف1631181521306009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448ثانوية سومر للبنينادبيرعد محمود صالح عنكود1632181521079010
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبيدلزار عبد هللا عباس عثمان1633181521381006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447ثانوية الشافعي المختلطةادبيشكر فيصل شكر احمد1634181521292020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447ثانوية العلم المسائيةادبيهيثم حميد سالم خلف1635181521334125

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447ثانوية الثائر للبنينادبيعمر قحطان عطيه صالح1636181521130005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446ثانوية القبس للبنينادبيانمار باسل صالح عبد هللا1637181521131020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446اعدادية الدجيل للبناتادبيآيسن علي خضير عباس1638181522236002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446ثانوية سيف الدولة للبنينادبيمحمد محمود عبد هللا فارس1639181521088013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء حسن خليل ابراهيم1640181522242023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446ثانوية نجد المختلطةادبيعبد المطلب كريم جاسم حبيب1641181521309012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445ثانوية سومر للبنينادبيعماد انور محمود حسن1642181521079016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445ثانوية العلم للبنينادبيسيف مرشد حمود نصيف1643181521019027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445ثانوية الزوراء للبناتادبيعبير محمد علي جاسم1644181522162026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيرجاء سهيل نجم عبد1645181522214015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444ثانوية ابن االثير للبنينادبيصفاء محمود رشيد حميد1646181521008006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444ثانوية اليرموك للبنينادبيحبيب مهدي حبيب كاظم1647181521129005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444ثانوية النزاهة للبنينادبيحمزه غازي حمزه خليل1648181521066003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444ثانوية االنشراح للبنينادبيثائر محسن علي جمعه1649181521114002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444ثانوية الحكمة للبناتادبيابتسام خير هللا سالم خلف1650181522189001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443ثانوية سيف الدولة للبنينادبيخلدون محمد احمد حسين1651181521088005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443اعدادية االبراهيمية للبنينادبيمدحت اسماعيل مدحت اسماعيل1652181521001043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443ثانوية االمين للبنينادبيمصطفى احمد ريس احمد1653181521014043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443ثانوية الزوراء للبناتادبيغفران محمد صبحي حسون1654181522162027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442اعدادية طوز للبنينادبيهاوكار امين ولي حمه الو1655181521037041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442ثانوية الغساسنة للبناتادبيبراء مناور مصطفى حسين1656181522197006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442اعدادية المنعم المختلطةادبيوليد طه ياسين محمود1657181521306036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442ثانوية نجد المختلطةادبيعلي وميض حسن علي1658181521309014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442ثانوية االسحاقي المسائيةادبيسيف صفاء نوري رشيد1659181521336083

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442ثانوية سامراء المسائيةادبيمحمد اكريم حسين مرعي1660181521335117

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبيشمال جمال احمد صالح1661181521381013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441اعدادية الروافد للبنينادبياحمد محمد فاضل احمد1662181521085003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441ثانوية الرافدين المختلطةادبيفريده صالح خلف ضيف1663181522280006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبياياد خير هللا فيصل علي1664181521308001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440ثانوية ابن االثير للبنينادبيعبد الرزاق دحام ابراهيم حسين1665181521008008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440ثانوية االنشراح للبنينادبيمحمد خلف صالح جمعه1666181521114012
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440ثانوية سومر للبنينادبيليث شجاع حمودي محسن1667181521079025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440اعدادية المنعم المختلطةادبينعمه خليل احمد جدي1668181521306034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيبيمان احمد عبد هللا مجيد1669181522380018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440ثانوية اليرموك للبنينادبيمبدر جاسم مبدر حسن1670181521129012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبيحوراء حسن هادي مجيد1671181522205005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440اعدادية الشيخ المفيد للبنينادبيمهند خضير عباس حمد1672181521127068

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439ثانوية السالم للبنينادبيعبد الرحمن احمد حسن كلش1673181521044005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439اعدادية الروافد للبنينادبيعباس امين فاضل عباس1674181521085015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439ثانوية الريف الزاهر للبنينادبيكمال ابراهيم فرمان سعيد1675181521072017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439اعدادية المنعم المختلطةادبينواف صافي نواف عطيه1676181521306035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439ثانوية الخرجه للبناتادبيسجى كريم شهاب احمد1677181522217016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439اعدادية الضلوعية للبنينادبياسامه قحطان داود سالم1678181521005004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439اعدادية طوز للبنينادبيعبد الغفور داود علي حسين1679181521037020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439ثانوية الخرجه للبناتادبيامية اسود حمد فحل1680181522217005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438اعدادية االسحاقي للبنينادبيهاني حسين عبد حسين1681181521047065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438ثانوية سامراء للبناتادبيعهود فائق مهدي صالح1682181522180017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438ثانوية دجلة للبنينادبيبسام نهاد غازي خلف1683181521069040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438ثانوية العادل للبنينادبيعمر فاضل محمد ابراهيم1684181521124007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438ثانوية سومر للبنينادبيعز الدين حميد رشيد خلف1685181521079059

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت437ثانوية االستقالل للبنينادبيحمزة فارس محمد خليل1686181521120009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت437اعدادية المنعم المختلطةادبيعلي عبد اللطيف محمد خلف1687181521306022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت437ثانوية سيف الدولة للبنينادبيايهاب باسم علي سلمان1688181521088004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت437ثانوية المجاهد للبنينادبيسيف انور خميس محمود1689181521100011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436ثانوية القبس للبنينادبيحيدر ابراهيم خليل هندي1690181521131004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبياضواء مطر سالم خلف1691181522351004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436ثانوية سومر للبنينادبياحمد جنعان ياسين حسن1692181521079002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436اعدادية االسحاقي للبنينادبيسرهيد احمد عبد الرزاق حسن1693181521047024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435ثانوية االمين للبنينادبيطه خليل لفته محمد1694181521014024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435اعدادية االسحاقي للبناتادبيافراح عايد عز الدين قنديل1695181522255008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435اعدادية الروافد للبنينادبيسجاد جاسم محمد عباس1696181521085014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435ثانوية دجلة للبنينادبيساره فواز عجاج عبد هللا1697181522069007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435اعدادية االسحاقي للبنينادبيغزوان مصعب المروح دبيس1698181521047045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434ثانوية الشافعي المختلطةادبياحمد محجوب حسن هنيدي1699181521292005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434ثانوية سومر للبنينادبياحمد صادق احمد رشيد1700181521079004

102 من 50صفحة 



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 تكريت433اعدادية االسحاقي للبنينادبيجاسم محمد عبد العزيز علي1701181521047007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433ثانوية سيف الدولة للبنينادبيماجد عبد الحميد قيس علوان1702181521088011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433ثانوية دجلة للبنينادبيسالم عزت عباس يارم1703181521069011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433اعدادية الروافد للبنينادبيحسنين عبد السجاد محمد حسن1704181521085008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433اعدادية المنعم المختلطةادبيعزت حسين علي معروف1705181521306019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433ثانوية نجد المختلطةادبيآيات شاكر محمود عبد1706181522309001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433ثانوية دمشق للبناتادبيسوزان جمال امين حميد1707181522203029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433اعدادية الدجيل للبناتادبيصفد زياد ابراهيم الطيف1708181522236047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433ثانوية المجاهد للبنينادبيعاصم سحاب شمس مسلم1709181521100015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت432ثانوية االماني للبنينادبيقتيبة ابو بكر علي عبد هللا1710181521102037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت432ثانوية الغساسنة للبناتادبيهيفاء طالل حمادة جاسم1711181522197037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت432اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبيرهام عباس حسين هاشم1712181522205006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت432اعدادية االسحاقي للبنينادبيخضر عبد العزيز علي صالح1713181521047014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت432ثانوية ابن خلدون للبنينادبيبرهان عباس عزيز عبد هللا1714181521009008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت432ثانوية المجاهد للبنينادبيعلي عجيل روكان محجوب1715181521100018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت432ثانوية ابن خلدون للبنينادبيكوران شاكر احمد محمد1716181521009039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت431ثانوية االمين للبنينادبيموسى نجم عبد هللا عبد1717181521014046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت431ثانوية االماني للبنينادبيلؤي سامي شكور مجيد1718181521102040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت431اعدادية المنعم المختلطةادبيهيفاء جواد حميد رشيد1719181522306007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت431اعدادية بلد للبنينادبيكرار ياسين الياس كاظم1720181521006036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت431اعدادية الضلوعية للبنينادبيسمير عبد الوهاب احمد حسين1721181521005014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت431ثانوية سومر للبنينادبيعماد رعد احمد محمود1722181521079018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت430ثانوية اليرموك للبنينادبيحسن باسم صالح حسن1723181521129006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت430ثانوية الزوراء للبناتادبيانتصار حسين خسارة حسين1724181522162004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت430ثانوية االماني للبنينادبيانمار ناصر هادي مجول1725181521102007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت430ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبيسرمد يوسف خضير عباس1726181521351063

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت430ثانوية دمشق للبناتادبيوفاء نواف عبد هللا نايف1727181522203055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت430ثانوية الريف الزاهر للبنينادبيايالف حكمت كريم حسين1728181522072002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت429اعدادية االسحاقي للبنينادبيباسم محمد شهاب حمد1729181521047006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت429ثانوية سيف الدولة للبنينادبيرعد حميد احمد حسين1730181521088006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت429ثانوية االماني للبنينادبياحمد محمود محمد رشيد1731181521102004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت429ثانوية السالم للبنينادبيعاصم عبد مشحن حمدان1732181521044004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت429ثانوية العذراء للبناتادبيعبير طارق حسون رشيد1733181522207011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت429ثانوية دجلة للبنينادبيحسام الدين كنعان محمود جاسم1734181521069008
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت428اعدادية االسحاقي للبنينادبيرعد ياس خضر حمد1735181521047020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت428اعدادية الروافد للبنينادبيمصطفى حكمت عبد العباس علي1736181521085031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت428اعدادية المنعم المختلطةادبيسعد عبد ابراهيم احمد1737181521306012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت428ثانوية الجاحظ للبنينادبينصيف جاسم محمد رميض1738181521091036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت428اعدادية المنعم المختلطةادبيعمر محمود حميد فلفل1739181521306025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت428اعدادية طوز للبنينادبيدانا ياسين احمد مصطفى1740181521037011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت427ثانوية سومر للبنينادبيعباس صعب عباس خلف1741181521079013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت427ثانوية الصقور للبنينادبيحنين مهدي جبار رشيد1742181522018002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت427ثانوية االمين للبنينادبيجاد الحق مهدي صالح احمد1743181521014011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت427اعدادية بلد للبنينادبيعلي حسين عبد اللطيف حسون1744181521006027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت427اعدادية االمام المختلطةادبيياسمين رشيد كنعان صالح1745181522278010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت427ثانوية العلم المسائيةادبياياد حاوي شرموخ عنكود1746181521334154

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت427الخارجياتادبياوراس نجم زيدان خلف1747181522401018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت427ثانوية الشافعي المختلطةادبيريام نزهان شاكر الطيف1748181522292008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت427ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبيحسن عارف طالل صايل1749181521308003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت426ثانوية سومر للبنينادبيوليد خالد فرحان حمادي1750181521079044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت426ثانوية الشافعي المختلطةادبيموسى حسين عبد هادي1751181521292022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت426ثانوية الضلوعية المسائيةادبيساهره جمال حسن زبط1752181522331010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت426اعدادية الضلوعية للبنينادبيساجد رشيد احمد محمد1753181521005012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت426اعدادية االمام المختلطةادبيشيرين نوري حسين حميد1754181522278007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت426ثانوية االنشراح للبنينادبيمحمد جاسم محمد حردان1755181521114011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت425ثانوية االنشراح للبنينادبيعلي نهاد لطيف جمعه1756181521114008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت425اعدادية الروافد للبنينادبيحسين جاسم محمد عبد1757181521085009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت425اعدادية االبراهيمية للبنينادبيايمن منتصر علي حسين1758181521001008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت425اعدادية االسحاقي للبناتادبيرفل محي محمد عبد الواحد1759181522255046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت425ثانوية العلم المسائيةادبيمحمد احمد حسن خلف1760181521334099

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت424ثانوية ذي قار للبناتادبيايه عباس حسين علي1761181522233007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت424ثانوية بلد المسائية للبنينادبيعلي ضياء سلطان حميد1762181521346109

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت424ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيهنوف جبار سليمان داود1763181522214045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت423ثانوية الزهراوي للبنينادبيحازم نايف محمد احمد1764181521110010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت423ثانوية الريف الزاهر للبنينادبيجاسم محمد ناظم جهاد1765181521072005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت423ثانوية الحاتمية المختلطةادبيعلي محمد جاسم عباس1766181521301031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت423ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيغفران بدري محمد صالح1767181522214031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت423ثانوية العادل للبنينادبياحمد فاضل محمد ابراهيم1768181521124001
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طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت610ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميفاطمة سامي صالح زين العابدين1769181512231013

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت609دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميليلى محمد عز الدين احمد1770181512380057

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت606اعدادية طوز للبناتعلميفاطمة احمد سليمان حسين1771181512181035

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت584ثانوية ابن خلدون للبنينعلمياحمد جمعة طيب لطف هللا1772181511009007

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت581ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميسارة حيدر جواد موسى1773181512231008

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت577دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميبيار شاكر شكور حسين1774181512380011

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت566ثانوية االماني للبنينعلميمحمد غازي كريم ذياب1775181511102049

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت560دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميدريا فاروق محسن درويش1776181512380028

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت554دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميبيان محمد باهر حسين1777181512380012

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت552دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميسيفان رووف حميد ابراهيم1778181512380044

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت551ثانوية عائشة للبناتعلميشمام طه محمود محمد1779181512182033

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت547ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميهريم ناظم شكور احمد1780181511381067

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت541دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميجرا صالح احمد محمود1781181512380019

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت536اعدادية طوز للبناتعلميسراب عبد الواحد مختار مسيب1782181512181026

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت535اعدادية طوز للبنينعلميرشيد عبد الحسين جهاد شريف1783181511037021

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت531ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميهلمت حميد حسن علي1784181511381068

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت529ثانوية عائشة للبناتعلمياستبرق طاهر رضا دلف1785181512182004

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت529اعدادية طوز للبناتعلميدعاء عماد حميد جعفر1786181512181020

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت529ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميجاسم محمد سليمان احمد1787181511381022

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت519دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علمينادية باقي احمد محمد1788181512380061

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت516ثانوية البتول للبناتعلميفاطمه حسين علي محمد1789181512175017

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت513دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علمييسرى ادريس مصطفى سمين1790181512380071

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت513دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميبيكرد سالم محمد صالح1791181512380014

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت513دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميسلوى مصطفى حسن صالح1792181512380041

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت512دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علمينيكار نجاه محمد رشيد1793181512380065

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت510ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميهه لمه ت علي شكور محمد1794181511381069

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت508ثانوية االماني للبنينعلمينبراس ناظم عبد المحسن مصطفى1795181511102054

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت504دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميجيالن احمد محمد احمد1796181512380022

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت503دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميمريم حسام الدين علي شريف1797181512380059

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت499ثانوية صدى العراق للبنينعلميأمجد طالب جمعه حميد1798181511035002

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت497ثانوية صدى العراق للبنينعلميمحمد وهاب أحمد خورشيد1799181511035086

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت496ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميسحر محمد جمال علي1800181512231009

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت494ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلمياحمد محمد فتاح مصطفى1801181511381009

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت492ثانوية االماني للبنينعلميصالح احمد مهدي صالح1802181511102027
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طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت492دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميوفاء خورشيد رشيد محمد1803181512380069

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت491ثانوية دمشق للبناتعلميليلى محمد كريم ادهم1804181512203050

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت483ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميمها حسن سلمان سمين1805181512231015

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت483دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميبيكرد بكر عمر عباس1806181512380013

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت482دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميخنده قاسم خالد جبار1807181512380025

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت482ثانوية صدى العراق للبنينعلميمروان صدام حمودي أحمد1808181511035091

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت481دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميشوخان صباح غفور احمد1809181512380049

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت480دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميفاطمه كريم محمد محمود1810181512380052

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت479ثانوية صدى العراق للبنينعلميحيدر عبد الحسن محمد غائب1811181511035027

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت478ثانوية االماني للبنينعلميابراهيم عبد هللا خلف محمد1812181511102001

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت476ثانوية صدى العراق للبنينعلميمهند عبد الوهاب علي حسين1813181511035103

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت476ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميفاطمة اكرم زين العابدين سلمان1814181512231012

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت474ثانوية عائشة للبناتعلمياالء حسين احمد عبد هللا1815181512182007

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت473ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلمياوميد خليل محمد رضا1816181511381017

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت471ثانوية صدى العراق للبنينعلميفؤاد محمود كريم أدهم1817181511035065

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت470دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميساهره سرور علي حسن1818181512380038

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت470ثانوية عائشة للبناتعلميهبه احمد محمد علي1819181512182043

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت468ثانوية االندلس للبناتعلميسجى اصغر علي تقي1820181512244028

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت468دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميدلينا جاسم ستار كرم1821181512380031

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت467دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميسلوى جمعه انور مجيد1822181512380040

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت466ثانوية دمشق للبناتعلميرنده سعد احمد لطيف1823181512203029

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت465دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميميديا ابراهيم عزيز محمد1824181512380060

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت465ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميشمال جالل نهايت محمود1825181511381037

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت596دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيايمان ياسين مجيد رمضان1826181522380009

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت595دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبينرمين احمد محمد رشيد1827181522380032

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت585ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبيرعد اسماعيل قادر فتاح1828181521381008

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت583ثانوية البتول للبناتادبيدنيا عماد مجيد حسن1829181522175007

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت571اعدادية طوز للبناتادبيظفاف عثمان صالح حسن1830181522181025

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت566دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيمريم عباس حسن محمد1831181522380030

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت557اعدادية طوز للبناتادبيساهره شهاب احمد شكر1832181522181023

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت550ثانوية دمشق للبناتادبيزينب فالح حسن علي1833181522203020

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت548ثانوية دمشق للبناتادبيسهير حسن علي سلمان1834181522203028

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت544دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيسوزان عاصي علي احمد1835181522380027

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت527الخارجياتادبيوجدان عبد السالم ناجي احمد1836181522401158
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طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت527ثانوية ابن خلدون للبنينادبيمحمد عدنان رشيد خليل1837181521009045

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت525ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبيصباح امين حيدر مدحت1838181521381016

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت521الخارجيون- الدراسة الكردية ادبياراز فؤاد محمد امين1839181521402003

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت520ثانوية االماني للبنينادبيصاحب هاشم تقي ابراهيم1840181521102019

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت513ثانوية دمشق للبناتادبيورود احمد خماس عزيز1841181522203053

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت511ثانوية عائشة للبناتادبيجنار اسماعيل حسين سعيد1842181522182014

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت510ثانوية البتول للبناتادبيزينه قاسم محمد احمد1843181522175013

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت509ثانوية عائشة للبناتادبيحنان مرشد ابراهيم خورشيد1844181522182015

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت504ثانوية عائشة للبناتادبيبناز صالح ستار احمد1845181522182012

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت502دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيبريخان فرهاد رشيد امين1846181522380010

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت500دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيامل جمال عجيب عباس1847181522380004

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت499ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمة جالل عزيز سمين1848181522231025

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت497ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبياسراء ناظم جواد موسى1849181522231003

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت493ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيشيماء خليل جهاد حمد1850181522231021

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت493ثانوية دمشق للبناتادبيرغدة عدنان مهيدي صالح1851181522203015

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت493ثانوية دمشق للبناتادبياسراء زكي محمد أحمد1852181522203004

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت492دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيزهراء محمد ابراهيم حسن1853181522380025

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت488ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبيزانا شيرزاد نوري سمين1854181521381010

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت487ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبيهونر موفق عاصي عمر1855181521381030

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت486ثانوية عائشة للبناتادبيَكوالله حسين محمد علي كريم1856181522182034

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت485ثانوية ابن خلدون للبنينادبيمحمد احمد حسن محمود1857181521009040

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت478اعدادية طوز للبنينادبيامداد عباس احمد رضا1858181521037005

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت475ثانوية عائشة للبناتادبيزيان رشاد رضا علي1859181522182021

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت473ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبيطه احمد شهاب محمد1860181521381018

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت471اعدادية طوز للبنينادبيمحمد نوري حميد قادر1861181521037035

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت467ثانوية عائشة للبناتادبيبيان قاسم كريم سعدون1862181522182013

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت464اعدادية طوز للبنينادبييوسف جاسم حسن سعيد1863181521037045

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت463ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبيفرياد محمد شريف محمد1864181521381021

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت463اعدادية االسكندرونة للبنينادبيخير هللا زكي زيدان خلف1865181521012007

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت461ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيعذراء فاضل خليل قرندل1866181522231023

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت461اعدادية طوز للبنينادبيقاسم محمد محي الدين حميد1867181521037025

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت459ثانوية دمشق للبناتادبيأقبال روكان عبد شراد1868181522203001

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت456الخارجيونادبياحمد رفعت طعمه مطر1869181521400016

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت455ثانوية ابن خلدون للبنينادبيفرهاد عاصي مصطفى ابراهيم1870181521009037
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طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت450ثانوية عائشة للبناتادبيساره محمد صالح حسن1871181522182024

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت449دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيبيخال محمد خورشيد احمد1872181522380015

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت447ثانوية الضلوعية المسائيةادبيايهاب عدنان صالح جمعه1873181521331006

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت446اعدادية االسكندرونة للبنينادبيعقيل محمد موسى خلف1874181521012011

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت444اعدادية طوز للبناتادبياسماء علي مجيد محمد1875181522181004

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت441ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبيعلي عمر حسين هياس1876181521381019

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت437اعدادية مالك االشتر المسائية للبنينادبينائل ياسر سليمان داود1877181521352029

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت435ثانوية عائشة للبناتادبيكزال سرحد محمد علي1878181522182033

طوزخورماتو/التربية/جامعة تكريت435ثانوية ابن خلدون للبنينادبيمحمد صالح جمعة بيات1879181521009042

التربية للبنات/جامعة تكريت551ثانوية الحكمة للبناتعلميسيناء سالم عطية احمد1880181512189011

التربية للبنات/جامعة تكريت527ثانوية الحكمة للبناتعلميرسل سالم عطية احمد1881181512189005

التربية للبنات/جامعة تكريت527اعدادية المنعم المختلطةعلميميراس قاسم عبد الرحمن محمود1882181512306009

التربية للبنات/جامعة تكريت523اعدادية االرتقاء االهلية للبناتعلمينسيبه عبد الجبار عطيه احمد1883181512230063

التربية للبنات/جامعة تكريت517اعدادية المنعم المختلطةعلميزمن نجم عبد هللا حمود1884181512306004

التربية للبنات/جامعة تكريت515اعدادية بلد للبناتعلميشفاء حافظ احمد سلمان1885181512176080

التربية للبنات/جامعة تكريت513اعدادية االمام المختلطةعلميمريم عيسى احمد خضير1886181512278012

التربية للبنات/جامعة تكريت511اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميعذراء حسن عبد الرضا حسن1887181512205081

التربية للبنات/جامعة تكريت505ثانوية دمشق للبناتعلميمنال علي رفعت زالو1888181512203055

التربية للبنات/جامعة تكريت501اعدادية بلد للبناتعلميفرح مهدي عبد العزيز خضير1889181512176105

التربية للبنات/جامعة تكريت493اعدادية طوز للبناتعلميهناء هادي فهد اسماعيل1890181512181046

التربية للبنات/جامعة تكريت489ثانوية دار السالم للبناتعلمياسالم خلف احمد رجب1891181512209002

التربية للبنات/جامعة تكريت488اعدادية الدجيل للبناتعلميازهار يونس محمد جاسم1892181512236010

التربية للبنات/جامعة تكريت477اعدادية اسماء للبناتعلميهبه زياد خلف جاسم1893181512242136

التربية للبنات/جامعة تكريت476اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميعذراء رأفت سالم مهدي1894181512205082

التربية للبنات/جامعة تكريت475دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميدنيا كاظم نادر جاسم1895181512380032

التربية للبنات/جامعة تكريت464الخارجياتعلمينور محسن جهاد رضا1896181512401021

التربية للبنات/جامعة تكريت458ثانوية دمشق للبناتعلميآمال نعمان خلف احمد1897181512203004

التربية للبنات/جامعة تكريت453ثانوية المنى للبناتعلميندى طارق ذياب خلف1898181512256014

التربية للبنات/جامعة تكريت453اعدادية االسحاقي للبناتعلمياسماء محمد خليل محمد1899181512255054

التربية للبنات/جامعة تكريت450دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميناسك كريم رشيد ولي1900181512380062

التربية للبنات/جامعة تكريت449ثانوية عائشة للبناتعلميحنان رمضان عزيز عمر1901181512182020

التربية للبنات/جامعة تكريت448ثانوية االماني للبناتعلمينهله عباس محمد جاسم1902181512254022

التربية للبنات/جامعة تكريت447ثانوية البتول للبناتعلميبريهان احمد سمين عباس1903181512175002

التربية للبنات/جامعة تكريت447اعدادية طوز للبناتعلميفاطمة سيف الدين ستار غيدان1904181512181037
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التربية للبنات/جامعة تكريت444دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميافان خورشيد محمد صالح1905181512380005

التربية للبنات/جامعة تكريت441دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميخنده ازاد هدايت عبد هللا1906181512380024

التربية للبنات/جامعة تكريت439ثانوية دمشق للبناتعلميحذام شكور محمود عاشور1907181512203020

التربية للبنات/جامعة تكريت439اعدادية المنعم المختلطةعلميزبيده قاسم عبد الرحمن محمود1908181512306003

التربية للبنات/جامعة تكريت438ثانوية دار السالم للبناتعلميجهينه منديل خلف حسين1909181512209004

التربية للبنات/جامعة تكريت437دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميشيماء صالح أمين محمد1910181512380051

التربية للبنات/جامعة تكريت437اعدادية االسحاقي للبناتعلمياسراء خلف مصلي محمد1911181512255002

التربية للبنات/جامعة تكريت436ثانوية الحكمة للبناتعلميساره حميد ابراهيم عيسى1912181512189007

التربية للبنات/جامعة تكريت436اعدادية اسماء للبناتعلميضحى عبد الفتاح ستوري خلف1913181512242089

التربية للبنات/جامعة تكريت435ثانوية دمشق للبناتعلميرحيق جنعان نجم عبد هللا1914181512203026

التربية للبنات/جامعة تكريت430ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتعلميحنان احمد دلف محمد1915181512375005

التربية للبنات/جامعة تكريت428ثانوية الحكمة للبناتعلميردينه عزيز فياض علي1916181512189004

التربية للبنات/جامعة تكريت422ثانوية المجاهد للبنينعلميبيداء جسام محمد علوان1917181512100002

التربية للبنات/جامعة تكريت606ثانوية الحكمة للبناتادبيماري مقداد ياسين محمد1918181522189026

التربية للبنات/جامعة تكريت591ثانوية الخرجه للبناتادبيسيناء احمد عناز عثمان1919181522217019

التربية للبنات/جامعة تكريت586ثانوية العلم للبناتادبيسجى يوسف خلف حسين1920181522170031

التربية للبنات/جامعة تكريت580ثانوية العلم للبناتادبيموج موفق سلوم حسين1921181522170017

التربية للبنات/جامعة تكريت576ثانوية الريف الزاهر للبنينادبيسرى ثامر عناد كعود1922181522072005

التربية للبنات/جامعة تكريت551ثانوية العلم للبناتادبينور صالح عبد محمد1923181522170024

التربية للبنات/جامعة تكريت545ثانوية العلم للبناتادبيندى رعد بدران شكر1924181522170022

التربية للبنات/جامعة تكريت544ثانوية الخرجه للبناتادبيرغد خضر محمد حسين1925181522217013

التربية للبنات/جامعة تكريت543ثانوية الخرجه للبناتادبيشهد أحمد عناز عثمان1926181522217029

التربية للبنات/جامعة تكريت541ثانوية الحكمة للبناتادبيغفران عدنان محمد صالح1927181522189024

التربية للبنات/جامعة تكريت536ثانوية الخرجه للبناتادبيمحاسن محجوب عناز عثمان1928181522217024

التربية للبنات/جامعة تكريت531اعدادية المنعم المختلطةادبيرحاب خالص هلوب محمود1929181522306004

التربية للبنات/جامعة تكريت527ثانوية الزوراء للبناتادبيدعاء خضير اسماعيل خلف1930181522162013

التربية للبنات/جامعة تكريت523ثانوية القبس للبناتادبينور حسين علي عبد هللا1931181522190011

التربية للبنات/جامعة تكريت521ثانوية العلم المسائيةادبيروان مأمون خلف عبد1932181522334017

التربية للبنات/جامعة تكريت519ثانوية العلم للبناتادبيمروه محمد حمد حسن1933181522170016

التربية للبنات/جامعة تكريت516ثانوية الريف الزاهر للبنينادبيقبس عدنان جهاد صلبي1934181522072007

التربية للبنات/جامعة تكريت516ثانوية الخرجه للبناتادبيسمر جاسم احمد عبد هللا1935181522217018

التربية للبنات/جامعة تكريت516اعدادية االسحاقي للبناتادبيايناس غازي حامد نايل1936181522255011

التربية للبنات/جامعة تكريت512ثانوية العلم للبناتادبيُسرى مرشد حمود نصيف1937181522170039

التربية للبنات/جامعة تكريت509ثانوية العلم للبناتادبياطياف سامان رشيد ابراهيم1938181522170040
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التربية للبنات/جامعة تكريت506ثانوية الحكمة للبناتادبيساره كريم خلف نجم1939181522189021

التربية للبنات/جامعة تكريت506ثانوية الخرجه للبناتادبيهاجر غانم محمد حسن1940181522217028

التربية للبنات/جامعة تكريت505ثانوية الخرجه للبناتادبيخلود خضر عبد هللا يوسف1941181522217007

التربية للبنات/جامعة تكريت502ثانوية الريف الزاهر للبنينادبيامنه شهاب خلف صيهود1942181522072001

التربية للبنات/جامعة تكريت499ثانوية العلم للبناتادبيساره محمد خلف حسين1943181522170038

التربية للبنات/جامعة تكريت496اعدادية الدجيل للبناتادبيسيماء نصيف صالح حسن1944181522236043

التربية للبنات/جامعة تكريت495ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةادبيغادة علي خلف درويش1945181522291005

التربية للبنات/جامعة تكريت490ثانوية النوابغ للبنينادبيوديان حميد ابراهيم محمد1946181522060008

التربية للبنات/جامعة تكريت484ثانوية القبس للبناتادبيفاطمة دحام علي عبد هللا1947181522190010

التربية للبنات/جامعة تكريت481ثانوية الزوراء للبناتادبيرحاب جواد حمد صالح1948181522162017

التربية للبنات/جامعة تكريت481ثانوية الباهلي للبنينادبيفائزة محمد جاسم خلف1949181522084002

التربية للبنات/جامعة تكريت480ثانوية الزوراء للبناتادبيايالف جبار ابراهيم علي1950181522162005

التربية للبنات/جامعة تكريت474اعدادية بلد للبناتادبيدعاء عجيل محمد خالص1951181522176007

التربية للبنات/جامعة تكريت470اعدادية المنعم المختلطةادبيرقيه حمدان سليمان أسود1952181522306005

التربية للبنات/جامعة تكريت467ثانوية الحاتمية المختلطةادبيكوثر حامد كاظم عبيد1953181522301023

التربية للبنات/جامعة تكريت466اعدادية بلد للبناتادبيزينب ضياء مرهون حسن1954181522176010

التربية للبنات/جامعة تكريت461ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيعبير خضير عباس محسن1955181522214027

التربية للبنات/جامعة تكريت460اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبينور يوسف مهدي رحمة هللا1956181522205029

التربية للبنات/جامعة تكريت459اعدادية المنعم المختلطةادبيبثينه يوسف حمد حمود1957181522306003

التربية للبنات/جامعة تكريت459اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبيزهراء جاسم ثابت مهدي1958181522205007

التربية للبنات/جامعة تكريت455ثانوية العلم المسائيةادبيسارة ابراهيم حسن خلف1959181522334019

التربية للبنات/جامعة تكريت452ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبيحنان خير هللا فيصل علي1960181522308004

التربية للبنات/جامعة تكريت451ثانوية دمشق للبناتادبيماهره عباس جمعه فرحان1961181522203040

التربية للبنات/جامعة تكريت450ثانوية نازك المالئكة للبناتادبينسرين فائق محمود غثوان1962181522200011

التربية للبنات/جامعة تكريت448ثانوية الهجرة للبناتادبيمروه نصيف جاسم محمد1963181522174024

التربية للبنات/جامعة تكريت445الخارجياتادبيزينب عبد العزيز ياسين حسن1964181522401064

التربية للبنات/جامعة تكريت444اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبيمروه قاسم محمد حسن1965181522205022

التربية للبنات/جامعة تكريت444اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبيصفا عبد العباس ناجي سعيد1966181522205017

التربية للبنات/جامعة تكريت443ثانوية العلم للبناتادبيايناس وائل عبد الكريم محمد1967181522170003

التربية للبنات/جامعة تكريت442الخارجياتادبينور الهدى حاتم مهدي محمد1968181522401144

التربية للبنات/جامعة تكريت442ثانوية النزاهة للبنينادبيحنين فاضل علي عباس1969181522066003

التربية للبنات/جامعة تكريت441ثانوية النور للبناتادبيآيات عبد هللا عبد النبي احمد1970181522238001

التربية للبنات/جامعة تكريت439ثانوية العفاف للبناتادبيبان عيسى ابراهيم مهدي1971181522251004

التربية للبنات/جامعة تكريت439ثانوية الرماح العوالي للبناتادبيميس اسماعيل محجوب محمد1972181522222015
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التربية للبنات/جامعة تكريت437اعدادية اسماء للبناتادبيمها صالح حسن علوان1973181522242059

التربية للبنات/جامعة تكريت437ثانوية نازك المالئكة للبناتادبياالء اركان تركي محسن1974181522200001

التربية للبنات/جامعة تكريت437ثانوية العلم المسائيةادبيساره محمد صالح حسين1975181522334020

التربية للبنات/جامعة تكريت433اعدادية الدجيل للبناتادبيأماني عباس جاسم عبد الحسين1976181522236001

التربية للبنات/جامعة تكريت431اعدادية بلد للبناتادبيمريم باسم شريف خليل1977181522176016

التربية للبنات/جامعة تكريت431ثانوية دمشق للبناتادبيختام حميد ابراهيم ادهم1978181522203013

التربية للبنات/جامعة تكريت430ثانوية دمشق للبناتادبيهند هزبر عبد محمد1979181522203052

التربية للبنات/جامعة تكريت430اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبيزينب صائب عبد الحسين عباس1980181522205011

التربية للبنات/جامعة تكريت429ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبينور رشيد لطيف عبد هللا1981181522351031

التربية للبنات/جامعة تكريت428ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبيشذى حاتم اكريم سلمان1982181522351041

التربية للبنات/جامعة تكريت427اعدادية طوز للبناتادبيغدير محمد خورشيد جاسم1983181522181026

التربية للبنات/جامعة تكريت427ثانوية الغساسنة للبناتادبيمريم غازي علي جاسم1984181522197026

التربية للبنات/جامعة تكريت427ثانوية دمشق للبناتادبينوره عباس احمد خورشيد1985181522203048

التربية للبنات/جامعة تكريت423ثانوية الجاحظ للبناتادبيرشا طه احمد علي1986181522220007

التربية للبنات/جامعة تكريت422ثانوية الغساسنة للبناتادبينبأ شامل خلف عودة1987181522197033

التربية للبنات/جامعة تكريت422ثانوية عائشة للبناتادبيأيه صالح محمد ذياب1988181522182002

التربية للبنات/جامعة تكريت422اعدادية االسحاقي للبناتادبيازهار عبد الصاحب عطيه حمد1989181522255003

التربية للبنات/جامعة تكريت422ثانوية النور للبناتادبينور الهدى ضياء علي حسن1990181522238024

التربية للبنات/جامعة تكريت422اعدادية المنعم المختلطةادبيمروه قاسم عبد الرحمن محمود1991181522306006

التربية للبنات/جامعة تكريت422اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبيصفا باسم ثابت مهدي1992181522205016

التربية للبنات/جامعة تكريت421ثانوية الحكمة للبناتادبيصبا جمال لطيف محيميد1993181522189022

التربية للبنات/جامعة تكريت421ثانوية الضلوعية المسائيةادبيمأرب صالح مهدي صالح1994181522331015

التربية للبنات/جامعة تكريت421ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبينرجس سالم علوان حسين1995181522351047

التربية للبنات/جامعة تكريت421ثانوية الشموس للبنينادبيبراء محمود شهاب احمد1996181522128002

التربية للبنات/جامعة تكريت421ثانوية االسحاقي المسائيةادبيمنتهى احمد فيصل حسين1997181522336027

التربية للبنات/جامعة تكريت420اعدادية اسماء للبناتادبيهاجر حسن فهد محمود1998181522242071

التربية للبنات/جامعة تكريت420ثانوية دمشق للبناتادبينور جميل عبد هللا محمود1999181522203046

التربية للبنات/جامعة تكريت420ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيذكريات جاسم محمد صالح2000181522214014

اآلداب/جامعة تكريت535اعدادية بلد للبنينعلميعلي جابر محمد احمد2001181511006062

اآلداب/جامعة تكريت524اعدادية بلد للبنينعلميحسين طالب علي مهدي2002181511006032

اآلداب/جامعة تكريت518اعدادية الخطيب للبنينعلمياحمد ليث علي خضير2003181511002016

اآلداب/جامعة تكريت514ثانوية سامراء االولى للبنينعلميعبد القادر فتاح يونس سلمان2004181511033050

اآلداب/جامعة تكريت514ثانوية صدى العراق للبنينعلميرمضان احمد محمد حسن2005181511035035

اآلداب/جامعة تكريت513ثانوية المجاهد للبنينعلمياحمد عبد هللا حربي سلمان2006181511100004
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اآلداب/جامعة تكريت512ثانوية المهج للبناتعلميمنى باسل عبد الوهاب محمد2007181512248024

اآلداب/جامعة تكريت502اعدادية بلد للبنينعلميمصطفى خلدون عبد الصاحب عبد الوهاب2008181511006103

اآلداب/جامعة تكريت501اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميحسن محمد احمد محمد2009181511127013

اآلداب/جامعة تكريت491اعدادية بلد للبنينعلميعلي نبيل عبد الصاحب عبد الوهاب2010181511006080

اآلداب/جامعة تكريت489ثانوية االمين للبنينعلميابراهيم عبد هللا حسن عبيد2011181511014001

اآلداب/جامعة تكريت487اعدادية الروافد للبنينعلميسرمد زاهد سعيد حميد2012181511085021

اآلداب/جامعة تكريت487اعدادية الروافد للبنينعلميليث اكرم عبد الكاظم حسن2013181511085049

اآلداب/جامعة تكريت483ثانوية اليرموك للبنينعلميحمزة احمد حمزة عبد الرضا2014181511129003

اآلداب/جامعة تكريت482ثانوية العفاف للبناتعلميعال حسن جعفر علوان2015181512251038

اآلداب/جامعة تكريت474ثانوية بلد المسائية للبنينعلميظاهر محمد ظاهر شاهر2016181511346022

اآلداب/جامعة تكريت469ثانوية اليرموك للبنينعلميمهدي صالح مجاهد ضاحي2017181511129013

اآلداب/جامعة تكريت467اعدادية طوز للبنينعلميعلي وصفي ستار غيدان2018181511037043

اآلداب/جامعة تكريت465الخارجياتعلميدعاء ايمن توفيق عبد الرحمن2019181512401007

اآلداب/جامعة تكريت460ثانوية صدى العراق للبنينعلميمحمد أيهم عريان عسكر2020181511035076

اآلداب/جامعة تكريت458ثانوية االندلس للبناتعلميزينه عباس فاضل توفيق2021181512244027

اآلداب/جامعة تكريت448ثانوية االنشراح للبنينعلميعالء لطيف عطيه علوان2022181511114014

اآلداب/جامعة تكريت448اعدادية بلد للبنينعلمياحمد رامي حسين عبد2023181511006003

اآلداب/جامعة تكريت424ثانوية بلد المسائية للبنينعلميامير محمد علي عبد الرحيم جاسم2024181511346006

اآلداب/جامعة تكريت570ثانوية الحكمة للبناتادبيسلمى عبد سليمان حسين2025181522189035

اآلداب/جامعة تكريت561ثانوية العذراء للبناتادبيمروة خلف صالح جمعة2026181522207016

اآلداب/جامعة تكريت506ثانوية ابن االثير للبنينادبيهيثم نوري حميد علي2027181521008020

اآلداب/جامعة تكريت502ثانوية دجلة للبنينادبيمحمود شاكر محمود احمد2028181521069027

اآلداب/جامعة تكريت501ثانوية دار السالم للبناتادبيانفال علي خضر عبود2029181522209002

اآلداب/جامعة تكريت488ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةادبيمريم عارف نايف طعمة2030181522291007

اآلداب/جامعة تكريت487ثانوية االنشراح للبنينادبيهمام كريم مصحب جمعه2031181521114018

اآلداب/جامعة تكريت477ثانوية دجلة المسائيةادبيعهود محمود احمد حسين2032181522348011

اآلداب/جامعة تكريت463ثانوية النابغة الذبياني للبنينادبيعثمان أبراهيم علي جسام2033181521092024

اآلداب/جامعة تكريت463ثانوية الكفاح للبنينادبيفهد قيس مطشر رشيد2034181521022014

اآلداب/جامعة تكريت461اعدادية الضلوعية للبنينادبيعمار فائق كزار شنون2035181521005016

اآلداب/جامعة تكريت460اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد احمد محمد ياسين2036181521002023

اآلداب/جامعة تكريت458ثانوية الهجرة للبناتادبيحنين حميد رشيد احمد2037181522174010

اآلداب/جامعة تكريت457ثانوية دار السالم للبنينادبياحمد سامي متعب زيدان2038181521093001

اآلداب/جامعة تكريت456ثانوية العلم المسائيةادبينبع عواد خلف موسى2039181522334036

اآلداب/جامعة تكريت455ثانوية العلم المسائيةادبيمروان عاصم علوان محيميد2040181521334109

102 من 60صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

اآلداب/جامعة تكريت455اعدادية عمر المختار للبنينادبيحسن محمود عبد خليفة2041181521040013

اآلداب/جامعة تكريت454ثانوية اليرموك للبنينادبيابراهيم علي سبع عبيد2042181521129001

اآلداب/جامعة تكريت454ثانوية بني تميم المختلطةادبيعدنان احمد عطية صالح2043181521279012

اآلداب/جامعة تكريت454ثانوية الهجرة للبناتادبيموج موفق رشيد لطيف2044181522174025

اآلداب/جامعة تكريت454ثانوية االمين للبنينادبيابو بكر حميد حسن خلف2045181521014005

اآلداب/جامعة تكريت453ثانوية العذراء للبناتادبيغادة عدنان صالح جمعة2046181522207012

اآلداب/جامعة تكريت451ثانوية العلم المسائيةادبيعمر جالل محمود عبد2047181521334071

اآلداب/جامعة تكريت451اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيفائز سامي عزاوي مصطفى2048181521070032

اآلداب/جامعة تكريت449اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيعبد الكريم حاتم احمد محمود2049181521070020

اآلداب/جامعة تكريت449ثانوية جنة العراق للبناتادبيدعاء صفاء كريم داود2050181522221060

اآلداب/جامعة تكريت448ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيهديل اسعد محمد عبد هللا2051181522374049

اآلداب/جامعة تكريت446ثانوية القلعة للبنينادبيسيف صالح عبد هللا عليوي2052181521063012

اآلداب/جامعة تكريت445ثانوية سومر للبنينادبيغزوان صالح مهدي عبد2053181521079020

اآلداب/جامعة تكريت442ثانوية الريان للبناتادبيهدى فوزي شكوري محمود2054181522250032

اآلداب/جامعة تكريت442اعداديةعمورية للبناتادبيبان بركان خالد محمد سعيد2055181522183007

اآلداب/جامعة تكريت442ثانوية القبس للبنينادبيعبد هللا ماجد عيدان احمد2056181521131009

اآلداب/جامعة تكريت441اعدادية اسماء للبناتادبيأيهان حميد عياش جاسم2057181522242002

اآلداب/جامعة تكريت441اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيعلي احمد كامل جاسم2058181521070025

اآلداب/جامعة تكريت439ثانوية العلم للبنينادبيخالد محمد عبد حسين2059181521019006

اآلداب/جامعة تكريت438ثانوية القبس للبناتادبيامل ابراهيم حمد ناصر2060181522190002

اآلداب/جامعة تكريت438المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ادبيبالل حافظ محسن خاطر2061181521361030

اآلداب/جامعة تكريت437ثانوية النابغة الذبياني للبنينادبيغفران فايق علي حمد2062181521092027

اآلداب/جامعة تكريت437ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبيندى شعالن حسين محمد2063181522351025

اآلداب/جامعة تكريت436ثانوية الحاتمية المختلطةادبيآمنه فاضل حميد محمود2064181522301003

اآلداب/جامعة تكريت435ثانوية اليرموك للبنينادبيعلي محمد قدوري حميد2065181521129011

اآلداب/جامعة تكريت435اعدادية الشيخ المفيد للبنينادبيهشام حيدر ابراهيم علوان2066181521127072

اآلداب/جامعة تكريت434اعدادية االسحاقي للبنينادبيحسام الدين مناف عباس ياس2067181521047008

اآلداب/جامعة تكريت433المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ادبيابراهيم اسماعيل نجم عامر2068181521361005

اآلداب/جامعة تكريت433ثانوية دار السالم للبناتادبيرواء حميد عبد هللا عكيل2069181522209005

اآلداب/جامعة تكريت432اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيهاشم احمد صالح خليفة2070181521070056

اآلداب/جامعة تكريت431ثانوية بلد المسائية للبنينادبيوعد علي فهد عواد2071181521346193

اآلداب/جامعة تكريت431اعدادية االسحاقي للبنينادبيمصطفى ماجد خليل محمد2072181521047061

اآلداب/جامعة تكريت431ثانوية المجاهد للبنينادبيمهند يوسف شمس مسلم2073181521100030

اآلداب/جامعة تكريت430ثانوية االماني للبنينادبيمصطفى حسن تقي محمود2074181521102058
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اآلداب/جامعة تكريت429ثانوية بلد المسائية للبنينادبيمصطفى عامر فاضل حميد2075181521346173

اآلداب/جامعة تكريت429ثانوية العلم المسائيةادبيشاهة خلف موسى احمد2076181522334025

اآلداب/جامعة تكريت429ثانوية سامراء المسائيةادبيمنهل عدنان اكرم احمد2077181521335134

اآلداب/جامعة تكريت428اعدادية االمام المختلطةادبيحاتم سعد حاتم حسين2078181521278001

اآلداب/جامعة تكريت428ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبياحمد فائق فريق قادر2079181521381001

اآلداب/جامعة تكريت428ثانوية سومر للبنينادبيمحمد جاسم محمد فيصل2080181521079028

اآلداب/جامعة تكريت427ثانوية االمين للبنينادبيجاسم محمد جاسم محمد2081181521014012

اآلداب/جامعة تكريت427ثانوية الشافعي المختلطةادبيعبد الكريم عبد هللا سليمان عبد هللا2082181521292010

اآلداب/جامعة تكريت426اعدادية البخاري للبناتادبيهدى محمد حماده ظاهر2083181522245029

اآلداب/جامعة تكريت426اعدادية بلد للبنينادبيعلي فاضل عبد االمير علي2084181521006031

اآلداب/جامعة تكريت426اعدادية الروافد للبنينادبيعلي هاشم عبد الكريم حسين2085181521085020

اآلداب/جامعة تكريت426ثانوية العلم المسائيةادبيمحمد نزهان اسود غزاي2086181521334132

اآلداب/جامعة تكريت425ثانوية الكفاح للبنينادبيعامر كريم إبراهيم محمد2087181521022009

اآلداب/جامعة تكريت425ثانوية النور للبناتادبيفاطمة عبد الرسول عودة سلمان2088181522238020

اآلداب/جامعة تكريت424اعدادية االسحاقي للبنينادبيليث صدام حسين غشيم2089181521047051

اآلداب/جامعة تكريت424اعدادية الروافد للبنينادبيحسنين حكمه عبد الهادي صالح2090181521085007

اآلداب/جامعة تكريت424اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبيساره حامد عبد الصاحب عباس2091181522205013

اآلداب/جامعة تكريت424المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ادبيعزت عبد الحميد عزت محمد2092181521361076

اآلداب/جامعة تكريت424ثانوية االمين للبنينادبيخبيب عبيد عيسى حميد2093181521014014

اآلداب/جامعة تكريت424ثانوية الشافعي المختلطةادبيماجده حميد مجيد احمد2094181522292005

اآلداب/جامعة تكريت423اعدادية االسحاقي للبناتادبيسرور خليل ابراهيم حسين2095181522255021

اآلداب/جامعة تكريت423ثانوية الريف الزاهر للبنينادبيبراء حسين حلفه كعود2096181522072003

اآلداب/جامعة تكريت423ثانوية الحاتمية المختلطةادبيبشرى احمد علي عباس2097181522301009

اآلداب/جامعة تكريت423ثانوية السالم للبنينادبيايسر شاكر حمد عكيل2098181521044003

اآلداب/جامعة تكريت422اعدادية المنعم المختلطةادبيحازم فرحان سالم اسود2099181521306006

اآلداب/جامعة تكريت422ثانوية سومر للبنينادبيشيماء رمضان نوفان محسن2100181522079011

اآلداب/جامعة تكريت421ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبيوليد مجيد صبر كاطع2101181521351159

اآلداب/جامعة تكريت421ثانوية الهجرة للبناتادبيمروه مثنى رشيد لطيف2102181522174023

اآلداب/جامعة تكريت420اعدادية االبراهيمية للبنينادبيمحمد كريم جاسم محمود2103181521001042

اآلداب/جامعة تكريت420ثانوية الفاروق للبنينادبيزياد طارق عاصي خميس2104181521094006

اآلداب/جامعة تكريت420ثانوية النور للبناتادبيغفران باسم عبد الحسين جواد2105181522238017

اآلداب/جامعة تكريت420اعدادية االسحاقي للبنينادبيعبد العزيز احمد نصيف شرعان2106181521047034

اآلداب/جامعة تكريت420ثانوية دمشق للبناتادبياميمه ادريس عبد هللا نعمه2107181522203005

الشرقاط/التربية االساسية/جامعة تكريت457ثانوية ابن خلدون للبنينعلميحسن هجران امين لطيف2108181511009030
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الشرقاط/التربية االساسية/جامعة تكريت455اعدادية طوز للبناتعلميايمان زين العابدين عادل عباس2109181512181010

الشرقاط/التربية االساسية/جامعة تكريت454ثانوية صدى العراق للبنينعلميشكور عدنان شكور محمود2110181511035042

الشرقاط/التربية االساسية/جامعة تكريت440اعدادية بلد للبنينعلميحسن مفيد هاني عبد الحسن2111181511006028

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت666اعدادية االبراهيمية للبنينعلميحمزه صدقي مهدي عبيد2112181511001020

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت666اعدادية بلد للبنينعلميمحمد طاهر محمود طالب2113181511006098

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت665اعداديةعمورية للبناتعلمينغم خالد حسن لطيف2114181512183113

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت664ثانوية االندلس للبناتعلميهاجر ساجد ابراهيم خلف2115181512244048

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت664اعدادية الخطيب للبنينعلميبكر زكي لفته حمد2116181511002037

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت663اعدادية بلد للبناتعلمياماني حافظ احمد سلمان2117181512176009

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت662اعدادية االسكندرونة للبنينعلميحسين شوقي يونس ابراهيم2118181511012009

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت662ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميزينة كمال محمد علي2119181512231007

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت662اعدادية طوز للبناتعلميحنان قاسم مهدي احمد2120181512181017

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت662اعدادية الخطيب للبنينعلميخلدون واثق فرحان مناحي2121181511002056

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت660اعدادية طوز للبنينعلميمصطفى شمس الدين محسن عباس2122181511037069

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت660اعدادية اسماء للبناتعلميتبارك قدوري توفيق صالح2123181512242037

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت660ثانوية دار السالم للبناتعلميشهد ظيغم حمد خلف2124181512209010

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت659اعداديةعمورية للبناتعلميميالد نافع مجيد سلمان2125181512183108

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت659ثانوية العفاف للبناتعلميموج قصي عبد الكريم عباس2126181512251043

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت659ثانوية دمشق للبناتعلميايالف عبد الكريم أحمد أسود2127181512203015

العلوم االسالمية/جامعة تكريت450اعدادية طوز للبناتعلميافراح حسن محمد فاضل2128181512181003

العلوم االسالمية/جامعة تكريت504اعدادية الشيخ المفيد للبنينادبيعبد الباسط كامل عباس جميل2129181521127033

العلوم االسالمية/جامعة تكريت473ثانوية سومر للبنينادبياستبرق سليم حمودي محسن2130181522079001

العلوم االسالمية/جامعة تكريت452ثانوية المستقبل للبنينادبيمصطفى خميس خلف عبد2131181521115016

العلوم االسالمية/جامعة تكريت432ثانوية الحاتمية المختلطةادبيمحمد ابراهيم محمد علي حاتم2132181521301041

العلوم االسالمية/جامعة تكريت423ثانوية الحاتمية المختلطةادبيمحمد علي حسين محمد2133181521301043

العلوم االسالمية/جامعة تكريت422ثانوية الجاحظ للبناتادبيهديل جاسم محمد حسين2134181522220027

القانون/جامعة القادسية501ثانوية دار السالم للبنينادبيحسين فالح نجرس ظاهر2135181521093004

الهندسة/جامعة االنبار597ثانوية الحكمة للبناتعلميطيف تحسين علوان خلف2136181512189021

الحاسوب/جامعة االنبار505ثانوية العلم للبنينعلميمحمد عدنان جاسم سلمان2137181511019028

الطب/الجامعة العراقية687ثانوية ذي قار للبناتعلمياسراء نجاح محمد علوان2138181512233001

الطب/الجامعة العراقية687اعدادية بلد للبناتعلميسجى عموري عثمان احمد2139181512176073

الطب/الجامعة العراقية687اعدادية بلد للبناتعلميزهراء محسن محمد سعيد عباس2140181512176061

الطب/الجامعة العراقية686اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميحيدر احمد كاظم حاتم2141181511127020

الهندسة/الجامعة العراقية626اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميزهراء هيثم فاضل علي2142181512205053
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الهندسة/الجامعة العراقية625ثانوية الرماح العوالي للبنينعلمياسامه رعد جاسم حسين2143181511058004

االعالم/الجامعة العراقية541ثانوية االماني للبنينعلميحسين فاروق حمد قاسم2144181511102017

االعالم/الجامعة العراقية491اعدادية مالك االشتر المسائية للبنينادبيبراء حيدر محمد سليم2145181522352003

االعالم/الجامعة العراقية483اعدادية االبراهيمية للبنينادبيحسين علي عزيز حميدي2146181521001016

االعالم/الجامعة العراقية480ثانوية اليرموك للبنينادبيمحمد يونس محمد حمد2147181521129013

االعالم/الجامعة العراقية479اعدادية الروافد للبنينادبييوسف رعد لفته حسن2148181521085037

االعالم/الجامعة العراقية466ثانوية المستقبل للبنينادبيعباس فاضل ابراهيم عساف2149181521115006

االعالم/الجامعة العراقية464ثانوية المستقبل للبنينادبيايه ماجد كامل حسن2150181522115003

االعالم/الجامعة العراقية462ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيكامل غازي شلتاغ حسين2151181521087010

االعالم/الجامعة العراقية462ثانوية اليرموك للبنينادبيهيثم موفق محمد ابراهيم2152181521129015

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية520اعدادية الضلوعية للبنينعلمييحيى زكي علي صالح2153181511005039

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434ثانوية الحاتمية المختلطةادبيفرمان نافع احمد علي2154181521301033

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430ثانوية الحاتمية المختلطةادبيعلي بدر حسن احمد2155181521301027

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429ثانوية الحاتمية المختلطةادبيأميرة كمال علي اسعد2156181522301004

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية الحاتمية المختلطةادبيفالح حسن مهدي عباس2157181521301034

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية564اعدادية طوز للبنينادبيحسين عباس الصباح عبد المجيد احمد2158181521037009

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية554ثانوية المجاهد للبنينادبيمصطفى كريم خضير عباس2159181521100027

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية545اعدادية الدجيل للبناتادبيرانيه جاسم محمد معروف2160181522236021

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية543اعدادية الدجيل للبناتادبيمريم عايد حسن حميد2161181522236058

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية480اعدادية بلد للبناتادبيانوار رابح شحاذه احمد2162181522176003

الهندسة/جامعة بابل645ثانوية االندلس للبناتعلمياسراء طه محمد باقي2163181512244005

العلوم/جامعة بابل558اعدادية الروافد للبنينعلميعباس كامل متعب عبد الكريم2164181511085027

العلوم/جامعة بابل549ثانوية االندلس للبناتعلمينور عبد هللا حسين محمد2165181512244044

العلوم/جامعة بابل549اعدادية الروافد للبنينعلميحسين علي عبد الرزاق عبود2166181511085015

علوم البنات/جامعة بابل530اعدادية بلد للبناتعلميصفا محمد علي خليل فرج2167181512176086

علوم البنات/جامعة بابل529ثانوية الحاتمية المختلطةعلميسارة محمد كاظم محمد2168181512301004

علوم البنات/جامعة بابل526اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميرؤى رائد علي عبود2169181512205036

القانون/جامعة بابل521ثانوية دار السالم للبنينادبيسامر محارب كاظم زعل2170181521093009

الفنون الجميلة/جامعة بابل482اعدادية اسماء للبناتادبيمروه طارق لطفي عبد االمير2171181522242057

الفنون الجميلة/جامعة بابل448ثانوية الحاتمية المختلطةادبيوسام كريم عزيز خسارة2172181521301054

المسيب/الهندسة/جامعة بابل600اعدادية بلد للبنينعلميألطف عدنان ناجي مرهون2173181511006001

الطب/جامعة النهرين696اعدادية الدجيل للبناتعلميساره سعد مهدي محمد2174181512236062

الطب/جامعة النهرين695اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميدعاء رياض عبد الهادي مهدي2175181512205034

الطب/جامعة النهرين692اعدادية الدجيل للبناتعلميزهراء اسماعيل علوان طارش2176181512236044
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الطب/جامعة النهرين688ثانوية النور للبناتعلمينور الهدى باسم فاضل عبد الحسين2177181512238018

الصيدلة/جامعة النهرين681اعدادية بلد للبناتعلمينور نعمه طعمه عبد الحسين2178181512176134

الصيدلة/جامعة النهرين678اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميرغد ثامر سعد عباس2179181512205046

الهندسة/جامعة النهرين661اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميروجان ابراهيم حميد حسن2180181512205049

الهندسة/جامعة النهرين657اعدادية بلد للبناتعلميتقى تركي مهدي سلمان2181181512176023

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين561اعدادية االسحاقي للبناتعلميتبارك الرحمن عبد الرزاق رشيد محمد2182181512255056

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين560اعدادية الروافد للبنينعلميعباس علي جاسم محمد2183181511085025

العلوم/جامعة النهرين574اعدادية الدجيل للبناتعلميغفران صادق حسين مصطفى2184181512236077

الحقوق/جامعة النهرين644اعدادية بلد للبناتادبيرقيه صالح لفته شكر2185181522176009

الحقوق/جامعة النهرين578ثانوية النور للبناتادبيابرار فالح جعفر احمد2186181522238003

العلوم السياسية/جامعة النهرين515اعدادية الروافد للبنينادبيعباس سالم لفته شكر2187181521085016

العلوم السياسية/جامعة النهرين488النازحاتادبيهدى اسماعيل محمد ابراهيم2188181522501011

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين651اعدادية بلد للبناتعلمياسراء باسم محمد عبد الواحد2189181512176002

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين620اعدادية بلد للبناتعلميزينه علي حسن جواد2190181512176067

العلوم/جامعة ديالى575اعدادية الدجيل للبناتعلميساره باسم خيري احمد2191181512236060

العلوم/جامعة ديالى556اعدادية المنعم المختلطةعلميمعن طارق كرحود نزال2192181511306018

العلوم/جامعة ديالى544اعدادية طوز للبنينعلميابراهيم محمد علي قلندر2193181511037001

العلوم/جامعة ديالى544ثانوية الحاتمية المختلطةعلميمهدي رفعت حسن علي2194181511301025

العلوم/جامعة ديالى541اعدادية االسكندرونة للبنينعلمياحمد نضال خضر غيدان2195181511012003

العلوم االسالمية/جامعة ديالى461ثانوية المستقبل للبنينادبيفاطمة باسم خيري احمد2196181522115004

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى580ثانوية الحاتمية المختلطةادبيرسل محمد جاسم عباس2197181522301015

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى478ثانوية الحاتمية المختلطةادبيعلي قاسم سلمان جاسم2198181521301030

الطب/جامعة كربالء687اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلمياسراء صائب عبد السالم حسين2199181512205004

العلوم/جامعة كربالء578اعدادية بلد للبنينعلميسيف علي حسن هادي2200181511006048

العلوم/جامعة كربالء568اعدادية بلد للبناتعلميرسل ابا ذر محسن سعيد2201181512176046

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميهاجر ابراهيم عبد النبي عبد االمير2202181512205102

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء651اعدادية بلد للبنينعلميزين العابدين طه علي عبد2203181511006042

القانون/جامعة كربالء584اعدادية الدجيل للبناتادبيزهراء هاشم مهدي حسن2204181522236031

القانون/جامعة كربالء570ثانوية النور للبناتادبيشهد عائد لفتة احمد2205181522238014

القانون/جامعة كربالء532اعدادية الروافد للبنينادبيعبد هللا ثامر فاضل حميد2206181521085017

العلوم السياحية/جامعة كربالء506اعدادية بلد للبناتعلميلبنى قيس علي محمود2207181512176109

العلوم االسالمية/جامعة كربالء449اعدادية بلد للبنينادبيزيدون عبد العظيم مبدر عبود2208181521006016

الطب/جامعة كركوك695ثانوية دمشق للبناتعلميزينب شكور محمد درويش فاضل2209181512203036

طب االسنان/جامعة كركوك678ثانوية صدى العراق للبنينعلميعلي كامل محسن حسن2210181511035060
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طب االسنان/جامعة كركوك676اعدادية طوز للبنينعلمياحمد فخر الدين نور الدين رضا2211181511037008

طب االسنان/جامعة كركوك676ثانوية صدى العراق للبنينعلميعمر عادل محمد مرعي2212181511035064

الهندسة/جامعة كركوك666ثانوية عائشة للبناتعلميمزده علي كريم درويش2213181512182040

الهندسة/جامعة كركوك665ثانوية ابن خلدون للبنينعلميزانا علي احمد شريف2214181511009040

الهندسة/جامعة كركوك664ثانوية عائشة للبناتعلميفيان حسن علي محمد شريف2215181512182036

الهندسة/جامعة كركوك660اعدادية طوز للبناتعلميمالك موسى عزيز حسن2216181512181042

الهندسة/جامعة كركوك656اعدادية اسماء للبناتعلميهدى عبد الباري عبد الواحد لطيف2217181512242143

الهندسة/جامعة كركوك653ثانوية العفاف للبناتعلميسحر حسن مضحي حسن2218181512251030

الهندسة/جامعة كركوك652اعدادية بلد للبناتعلميهبه غازي غافل عبد الوهاب2219181512176139

الهندسة/جامعة كركوك652ثانوية االندلس للبناتعلميشوخان احمد غفور شريف2220181512244034

العلوم/جامعة كركوك664دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميجاوان برهان عبد هللا احمد2221181512380017

العلوم/جامعة كركوك617ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميزينب عصام مرشد حسين2222181512231005

العلوم/جامعة كركوك615دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علمينيكار محمد شكور علي2223181512380064

العلوم/جامعة كركوك613ثانوية عائشة للبناتعلميساره احمد نجم غفور2224181512182027

العلوم/جامعة كركوك610ثانوية ابن خلدون للبنينعلميارام جالل جبار محمد2225181511009018

العلوم/جامعة كركوك610اعدادية طوز للبناتعلميمريم محمد علي توفيق2226181512181040

العلوم/جامعة كركوك608ثانوية االماني للبناتعلميساره نوزاد هياس عباس2227181512254012

العلوم/جامعة كركوك605دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميشنكه شاكر محمود قادر2228181512380048

العلوم/جامعة كركوك600دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميسيفه ر رشيد خورشيد حسن2229181512380045

العلوم/جامعة كركوك597ثانوية عائشة للبناتعلميشاناز جالل مجيد مردان2230181512182032

العلوم/جامعة كركوك587ثانوية عائشة للبناتعلميَكوالله طارق صالح احمد2231181512182038

العلوم/جامعة كركوك586ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميزهراء عبد هللا طياو خضر2232181512231004

العلوم/جامعة كركوك586ثانوية العلم للبنينعلميعلي ناصر حسين علي2233181511019021

العلوم/جامعة كركوك579دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميخلود محمد ولي مجيد2234181512380023

العلوم/جامعة كركوك576ثانوية ابن خلدون للبنينعلميعلي صالح محمد حميد2235181511009062

العلوم/جامعة كركوك570دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميسوما عباس حميد محمود2236181512380043

العلوم/جامعة كركوك567دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميافان ازاد عباس قادر2237181512380004

العلوم/جامعة كركوك566دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميشنك ناصح حسين عزيز2238181512380047

التمريض/جامعة كركوك661ثانوية دمشق للبناتعلميساره قحطان شياع مرعي2239181512203038

التمريض/جامعة كركوك639ثانوية دمشق للبناتعلميرشا محمد ولي محمد2240181512203027

التمريض/جامعة كركوك624ثانوية االندلس للبناتعلميرؤى اكرام صاحب خليل2241181512244018

التمريض/جامعة كركوك623دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات علميجنان عزيز حسن فتاح2242181512380020

التمريض/جامعة كركوك617ثانوية دمشق للبناتعلميهاله اسعد حمودي علي2243181512203060

التمريض/جامعة كركوك590اعدادية طوز للبناتعلميسيوكل سمين حمد صمد2244181512181030
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التمريض/جامعة كركوك589ثانوية دمشق للبناتعلميدعاء نوري محماو حسن2245181512203024

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك570اعدادية االسكندرونة للبنينعلميجاسم محمد وادي عسكر2246181511012005

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك547اعدادية االسكندرونة للبنينعلميحسن جمعه عيسى طياو2247181511012007

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك615دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيايمان ناظم جبار سليمان2248181522380008

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك612دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيفهيمه قادر ابراهيم مصطفى2249181522380029

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك600دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبينركز محمد تقي صديق لطف هللا2250181522380031

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك577اعدادية طوز للبنينادبياحمد عزيز رشيد عبد الرحمن2251181521037002

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك517اعدادية طوز للبنينادبيمصطفى جبار جاسم ولي2252181521037036

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك503ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبيعمر صباح محمد علي2253181521381020

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك495ثانوية ابن خلدون للبنينادبيمهدي محمد احمد خميس2254181521009054

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك489ثانوية العلم المسائيةادبياسراء عبد الرزاق محمد عبد المجيد2255181522334004

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك483ثانوية عائشة للبناتادبيهيام شهاب احمد عبد هللا2256181522182039

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك505دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيافين محمد ابراهيم عبد هللا2257181522380003

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك492ثانوية عائشة للبناتادبيمياده عباس عللو جاسم2258181522182036

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط536اعدادية بلد للبنينعلمييحيى سعدون متعب عبد الكريم2259181511006123

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط536اعدادية طوز للبنينعلميعلي حسن عبد هللا احمد2260181511037035

العلوم/جامعة المثنى544اعدادية بلد للبنينعلميعلي محمد حسين عبد الرحيم احمد2261181511006075

الهندسة/جامعة سامراء664ثانوية الغساسنة للبناتعلميايمان ستار جسام محمد2262181512197004

الهندسة/جامعة سامراء662اعداديةعمورية للبناتعلمينور نجم عبد هللا حلبوص2263181512183119

الهندسة/جامعة سامراء654اعداديةعمورية للبناتعلميمريم شهاب احمد ابراهيم2264181512183102

الهندسة/جامعة سامراء652اعدادية اسماء للبناتعلميهبه كروم محجوب حسن2265181512242139

الهندسة/جامعة سامراء646اعدادية البخاري للبناتعلميعذبه تركي خلف عزاوي2266181512245026

الهندسة/جامعة سامراء645اعدادية اسماء للبناتعلميبان خليل جاسم محمد2267181512242029

الهندسة/جامعة سامراء643اعدادية اسماء للبناتعلميغاده عبد الرحمن محمود احمد2268181512242098

الهندسة/جامعة سامراء641ثانوية جنة العراق للبناتعلمينور مهند عبد المجيد حمود2269181512221053

الهندسة/جامعة سامراء638اعدادية بلد للبنينعلمياحمد علي حبيب علي2270181511006006

الهندسة/جامعة سامراء636اعدادية االرتقاء االهلية للبناتعلميمنارس احمد فليح حسن2271181512230058

الهندسة/جامعة سامراء635اعدادية الخطيب للبنينعلميعبيدة هيثم احمد ابراهيم2272181511002099

الهندسة/جامعة سامراء634ثانوية الريان للبناتعلميسجى حافظ علي مدلي2273181512250009

الهندسة/جامعة سامراء634ثانوية الرافدين المختلطةعلميرفل جمال محمد دانوك2274181512280005

الهندسة/جامعة سامراء632ثانوية الكفاح للبنينعلميعبد العزيز صالح مهدي صالح2275181511022011

الهندسة/جامعة سامراء632اعداديةعمورية للبناتعلميفاتن رعد حامد ذياب2276181512183088

الهندسة/جامعة سامراء632اعدادية الخطيب للبنينعلميمحمد فرج محمد حرز2277181511002160

الهندسة/جامعة سامراء632اعدادية الخطيب للبنينعلميعبد هللا انيس علي حسين2278181511002087
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الهندسة/جامعة سامراء630اعداديةعمورية للبناتعلميهبة فالح حسن احمد2279181512183122

الهندسة/جامعة سامراء630ثانوية العفاف للبناتعلميميقات شاكر محمود حسون2280181512251045

الهندسة/جامعة سامراء629ثانوية السالم للبنينعلميعلي ذياب صالح ابراهيم2281181511044009

الهندسة/جامعة سامراء626ثانوية دار السالم للبناتعلميوفاء صالح ابراهيم حمد2282181512209022

الهندسة/جامعة سامراء625اعداديةعمورية للبناتعلميمريم حسن احمد مهدي2283181512183101

الهندسة/جامعة سامراء624ثانوية العفاف للبناتعلميرغد مقداد اسماعيل خليل2284181512251019

الهندسة/جامعة سامراء624اعدادية عمر المختار للبنينعلميمهند ناجح مطلك نجم2285181511040076

الهندسة/جامعة سامراء624اعدادية الخطيب للبنينعلميعبد السالم محمد عباس سهيل2286181511002084

الهندسة/جامعة سامراء623ثانوية الغساسنة للبناتعلميسلمى عبد الحميد شويش عبد الحميد2287181512197017

الهندسة/جامعة سامراء622اعدادية الخطيب للبنينعلميعماد صالح هادي حبيب2288181511002113

الهندسة/جامعة سامراء621اعدادية االسحاقي للبنينعلميعلي منذر تايه غزال2289181511047031

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء662ثانوية الغساسنة للبناتعلميعدن عبيد عيسى حسن2290181512197021

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء639اعدادية اسماء للبناتعلميورود نظير جاسم مخلف2291181512242152

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء638اعدادية الدجيل للبناتعلميامال احمد محمد حميد2292181512236016

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء637اعدادية اسماء للبناتعلميداليا عماد سالم صالح2293181512242043

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء634اعدادية اسماء للبناتعلميايمان عبد القادر عطا هللا عبد2294181512242025

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء631اعدادية بلد للبناتعلميسوالف عامر علي كاظم2295181512176079

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء630اعدادية االسحاقي للبناتعلميسيناء نعمان خالد محمد2296181512255033

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء629اعدادية بلد للبنينعلميعلي ناظم محمد حسن2297181511006078

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء629ثانوية المجيد للبنينعلميرفاه خلف محمد رميض2298181512105004

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء628ثانوية العذراء للبناتعلميرنده هاشم شندوخ زيدان2299181512207008

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء627ثانوية الباهلي للبنينعلميهند عامر خلف ياسين2300181512084002

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء624اعدادية الخطيب للبنينعلميمحمد سعد مزهر جاسم2301181511002150

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء623ثانوية صدى العراق للبنينعلميضياء برهان جواد حسون2302181511035043

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء623اعدادية االسحاقي للبناتعلميزينه خالد ابراهيم احمد2303181512255030

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء621اعدادية اسماء للبناتعلميغصون جاسم أحمد علوان2304181512242100

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء621اعدادية االسحاقي للبناتعلميمروه عبد الكريم علي محمد2305181512255062

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء621ثانوية ابن خلدون للبنينعلميمحمد صالح مهدي بهرام2306181511009073

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء620ثانوية جنة العراق للبناتعلمياسيل عدنان مهدي صالح2307181512221005

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء619ثانوية دمشق للبناتعلمياسراء أسعد ولي سعدون2308181512203008

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء619اعدادية االمام المختلطةعلميمحمد صدام جاسم محمد2309181511278019

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء619اعدادية االسحاقي للبناتعلميبيداء سامي صاطي ظاهر2310181512255055

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء614ثانوية الرافدين المختلطةعلميأسماء عبد النبي سالم حسين2311181512280001

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء611اعداديةعمورية للبناتعلميبراء خضير عباس نجم2312181512183019
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العلوم التطبيقية/جامعة سامراء609اعدادية اسماء للبناتعلميميس حكيم لطيف جبار2313181512242122

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء609ثانوية العفاف للبناتعلميأساور سعيد احمد خضير2314181512251001

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء608ثانوية الرماح العوالي للبناتعلميأالء كاظم جواد احمد2315181512222001

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء606اعدادية الخطيب للبنينعلميضرار ارحيم علوان جبارة2316181511002068

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء604ثانوية دمشق للبناتعلميدعاء قيس شكور مجيد2317181512203023

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء600ثانوية العفاف للبناتعلمينرجس عادل مجيد صالح2318181512251047

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء600ثانوية السالم للبنينعلميمحمد عبد هللا حسن فحل2319181511044015

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء596اعدادية البخاري للبناتعلميهنادي مطلك خلف عبد هللا2320181512245031

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء596اعدادية بلد للبناتعلميتقوى عبد الوهاب عبد االمير جاسم2321181512176022

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء596اعدادية بلد للبنينعلميحسين مسلم ثابت محمد جواد2322181511006036

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء594اعدادية اسماء للبناتعلميمروه محمد خلف جاسم2323181512242111

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء594ثانوية صدى العراق للبنينعلميخالد محمد حسن صالح2324181511035030

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء591اعدادية طوز للبنينعلميمحمد عبد العزيز خضر محمود2325181511037057

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء591ثانوية ابن االثير للبنينعلميعيسى علي مهدي صالح2326181511008018

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء590اعدادية اسماء للبناتعلمياية فؤاد كامل مهدي2327181512242023

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء590اعدادية االرتقاء االهلية للبناتعلميريا فؤاد عبد الرزاق احمد2328181512230027

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء590ثانوية الملوية األهلية للبنينعلميمحمد عبد المنعم حمد مجيد2329181511049024

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء586اعداديةعمورية للبناتعلميفاطمة عبد القادر حمودي حسين2330181512183090

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء586ثانوية نازك المالئكة للبناتعلميهيثم اكرم صبحي ياسين2331181512200011

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء586اعدادية الخطيب للبنينعلميمحمود عبد هللا محمود سالم2332181511002167

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء585اعداديةعمورية للبناتعلمياميمة احمد كردي خليل2333181512183013

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء584اعداديةعمورية للبناتعلميدعاء مطر محمود اسماعيل2334181512183030

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء583اعدادية الملوية للبنينعلميتماره فيصل رميض عبد2335181512095001

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء582اعدادية اسماء للبناتعلميأيه هشام احمد فياض2336181512242004

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء582اعدادية االسحاقي للبناتعلميايات سعد اسماعيل جرموط2337181512255012

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء581اعدادية الخطيب للبنينعلميوقاص عبد اللطيف ابراهيم علوان2338181511002186

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء580ثانوية الكفاح للبنينعلميسامر علي جاسم حمد2339181511022008

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء580اعدادية االسحاقي للبناتعلميالماز حسين ظاهر حسين2340181512255008

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء580ثانوية ابن خلدون للبنينعلميطه محمود مطر احمد2341181511009049

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء580اعدادية االسحاقي للبنينعلميمروان عامر حسين مطلك2342181511047059

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء579اعدادية االرتقاء االهلية للبناتعلميفاطمه عبد المنعم محميد احمد2343181512230050

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء579اعدادية االرتقاء االهلية للبناتعلميمآرب احمد فليح حسن2344181512230054

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء577ثانوية جنة العراق للبناتعلميحنين نايف بناوي احمد2345181512221012

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء577ثانوية الزوراء للبناتعلميعبير علي خلف عليوي2346181512162025
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العلوم التطبيقية/جامعة سامراء576اعدادية الروافد للبنينعلميياسر عمار نعمه عباس2347181511085063

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء576اعداديةعمورية للبناتعلميطيبة زيد سلمان طه2348181512183075

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء576اعدادية االسكندرونة للبنينعلميحمزه كريم رشيد حسين2349181511012012

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء574ثانوية الغساسنة للبناتعلميهبة هاشم ابراهيم فياض2350181512197027

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء574اعدادية اسماء للبناتعلميسجى عباس فاضل جسام2351181512242075

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء573اعدادية بلد للبنينعلميمهدي عباس مهدي صالح2352181511006112

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء573اعدادية الخطيب للبنينعلميبالل عبد الحميد ظاهر مبارك2353181511002043

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء573اعداديةعمورية للبناتعلمينسرين شاكر محمود جبارة2354181512183111

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء572اعدادية الملوية للبنينعلميفاطمه امونس ياسين احمد2355181512095003

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء571اعدادية االرتقاء االهلية للبناتعلمييقين مؤيد خضير عباس2356181512230080

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء571اعدادية الخطيب للبنينعلميمحمود انور محمود حسن2357181511002166

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء571اعدادية بلد للبنينعلميعباس برير سلمان جابر2358181511006054

التربية/جامعة سامراء644اعدادية الملوية للبنينعلميبهاء مجيد محمد حمد2359181511095005

التربية/جامعة سامراء576اعدادية الملوية للبنينعلمياحمد برهان حسين محيميد2360181511095001

التربية/جامعة سامراء571ثانوية العفاف للبناتعلميهاجر محمد ابراهيم محمود2361181512251048

التربية/جامعة سامراء568ثانوية االرتقاء األهلية للبنينعلميابراهيم فؤاد عبد الرزاق احمد2362181511030001

التربية/جامعة سامراء568اعدادية الخطيب للبنينعلميفهد قاسم محمد عبد هللا2363181511002129

التربية/جامعة سامراء566اعدادية اسماء للبناتعلميهناء يونس محمود احمد2364181512242147

التربية/جامعة سامراء565ثانوية المعتصم للبناتعلميفاتن مجيد علي عبد2365181512219020

التربية/جامعة سامراء565ثانوية ذي قار للبناتعلميزهراء عامر فرحان كاظم2366181512233010

التربية/جامعة سامراء565اعدادية اسماء للبناتعلميهناء هاشم حسين سلمان2367181512242146

التربية/جامعة سامراء565ثانوية جنة العراق للبناتعلميارادة صالح سعدون محمود2368181512221003

التربية/جامعة سامراء561اعداديةعمورية للبناتعلميسارة هاشم ساهي حسن2369181512183057

التربية/جامعة سامراء559اعداديةعمورية للبناتعلميزهراء عبد القادر محمود احمد2370181512183049

التربية/جامعة سامراء558اعداديةعمورية للبناتعلميسارة كاظم خلف سلمان2371181512183056

التربية/جامعة سامراء557ثانوية جنة العراق للبناتعلميرحمه عماد الدين محسن علي2372181512221014

التربية/جامعة سامراء557اعدادية الملوية للبنينعلميمريم عياش عبد هللا صالح2373181512095005

التربية/جامعة سامراء556اعداديةعمورية للبناتعلميروان كاظم رشيد حسين2374181512183043

التربية/جامعة سامراء552اعدادية الخطيب للبنينعلميعبد الجبار عبد العظيم عبد الرحيم الطيف2375181511002074

التربية/جامعة سامراء549اعدادية االرتقاء االهلية للبناتعلمينور ايوب رشيد حسن2376181512230064

التربية/جامعة سامراء548اعدادية اسماء للبناتعلمينور عبد الستار خضير زيدان2377181512242132

التربية/جامعة سامراء547الخارجياتعلميسجى عباس غزال خضير2378181512401010

التربية/جامعة سامراء547اعداديةعمورية للبناتعلميوفاء حسين نجم محمد2379181512183129

التربية/جامعة سامراء546اعداديةعمورية للبناتعلميهمسة عبد الكريم سعيد حسن2380181512183126
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التربية/جامعة سامراء545ثانوية الزوراء للبناتعلمينبراس عامر ابراهيم مجيد2381181512162036

التربية/جامعة سامراء540ثانوية االسحاقي المسائيةعلميمؤيد حمود احمد حسين2382181511336052

التربية/جامعة سامراء540ثانوية المجاهد للبنينعلميأيمن حميد عبد هللا جلوي2383181511100001

التربية/جامعة سامراء536اعدادية االرتقاء االهلية للبناتعلميرؤى صفاء نجم عبد هللا2384181512230022

التربية/جامعة سامراء536اعدادية االسحاقي للبناتعلميفاطمه ابراهيم هراط خلف2385181512255039

التربية/جامعة سامراء536اعدادية بلد للبناتعلميميسون عبد الكريم كامل عباس2386181512176125

التربية/جامعة سامراء535اعداديةعمورية للبناتعلميزبيدة ابراهيم مصلح لطيف2387181512183047

التربية/جامعة سامراء534ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميسكينة سالم محمد نقي2388181512231010

التربية/جامعة سامراء534اعدادية اسماء للبناتعلميرسل عبد الستار أحمد هيالن2389181512242051

التربية/جامعة سامراء533اعدادية الملوية للبنينعلمينغم سامي عبد يوسف2390181512095006

التربية/جامعة سامراء532ثانوية جنة العراق للبناتعلميعذراء انصيف جاسم علوان2391181512221033

التربية/جامعة سامراء530ثانوية المهج للبناتعلميمريم مشعل احمد عبد هللا2392181512248022

التربية/جامعة سامراء530اعدادية الخطيب للبنينعلميوليد عبد المنعم محمود محمد2393181511002187

التربية/جامعة سامراء529اعدادية االرتقاء االهلية للبناتعلميرسل صباح جاسم صالح2394181512230024

التربية/جامعة سامراء529اعداديةعمورية للبناتعلميوالء هالل شعبان رميض2395181512183130

التربية/جامعة سامراء527اعدادية اسماء للبناتعلميموده اسماعيل خليل أبراهيم2396181512242120

التربية/جامعة سامراء526اعدادية االسحاقي للبناتعلميسميره قائد علي جياد2397181512255032

التربية/جامعة سامراء526اعدادية االسحاقي للبناتعلميضحى عبيد هراط خلف2398181512255060

التربية/جامعة سامراء525اعداديةعمورية للبناتعلميايمان عبد المجيد حسين احمد2399181512183017

التربية/جامعة سامراء525ثانوية الزوراء للبناتعلمياسماء محمد جاسم هريس2400181512162003

التربية/جامعة سامراء524ثانوية الملوية األهلية للبنينعلمياصيل خضر جمال خضر2401181511049003

التربية/جامعة سامراء521اعدادية عمر المختار للبنينعلميمحمد عبد العزيز عبد الوهاب جاسم2402181511040061

التربية/جامعة سامراء521اعدادية الملوية للبنينعلميهاجر ستار حميد حمد2403181512095007

التربية/جامعة سامراء521اعداديةعمورية للبناتعلميمنى محمد عبد الرحيم محمد2404181512183106

التربية/جامعة سامراء520اعدادية االرتقاء االهلية للبناتعلميضحى زياد خلف كناص2405181512230042

التربية/جامعة سامراء520ثانوية المعتصم للبناتعلميايه سعيد عباس حسن2406181512219006

التربية/جامعة سامراء519اعدادية االسحاقي للبناتعلميحنان حامد عبد هللا حسين2407181512255016

التربية/جامعة سامراء519اعدادية االمام المختلطةعلميدعاء سعد محمد علي2408181512278003

التربية/جامعة سامراء518اعدادية عمر المختار للبنينعلمياحمد عامر حمدي بريسم2409181511040006

التربية/جامعة سامراء517اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميحنين علي حسين علي2410181512205114

التربية/جامعة سامراء516ثانوية المعتصم للبناتعلميمها خميس مسعود عويد2411181512219026

التربية/جامعة سامراء516اعدادية االسحاقي للبناتعلميحوراء خلف حسين حمد2412181512255019

التربية/جامعة سامراء515ثانوية شاعر الرسول للبنينعلميمصطفى كريم خلف مهلع2413181511087015

التربية/جامعة سامراء514ثانوية سامراء االولى للبنينعلميصالح زاحم صالح محمد2414181511033037
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التربية/جامعة سامراء514اعدادية بلد للبناتعلميسرى حيدر فاضل عبد هللا2415181512176074

التربية/جامعة سامراء513ثانوية سامراء االولى للبنينعلمياسامه حسين طه علي2416181511033011

التربية/جامعة سامراء513اعدادية البخاري للبناتعلميدجله جاسم حسين مصلح2417181512245011

التربية/جامعة سامراء512ثانوية العفاف للبناتعلميايات عماد فليح حسن2418181512251009

التربية/جامعة سامراء511اعدادية االسحاقي للبنينعلميصائب عبد ظاهر حسين2419181511047020

التربية/جامعة سامراء510اعدادية الملوية للبنينعلميخالد مؤيد محمود حسين2420181511095006

التربية/جامعة سامراء509ثانوية سامراء االولى للبنينعلميعبد الرحمن لطيف احمد حسين2421181511033045

التربية/جامعة سامراء509اعداديةعمورية للبناتعلميريم فيصل غازي خلف2422181512183046

التربية/جامعة سامراء507اعدادية االسحاقي للبناتعلميشهد ابراهيم علي خلف2423181512255034

التربية/جامعة سامراء507اعدادية اسماء للبناتعلميمروه باسل حياوي محمد2424181512242110

التربية/جامعة سامراء507ثانوية العفاف للبناتعلميزينه محمد عبود طه2425181512251023

التربية/جامعة سامراء506ثانوية المنى للبناتعلميعبير كامل جاسم كيف2426181512256010

التربية/جامعة سامراء505اعدادية اسماء للبناتعلميياسمين خضير يوسف خلف2427181512242157

التربية/جامعة سامراء505اعدادية االسحاقي للبناتعلميانسام ثابت خضير عبد2428181512255011

التربية/جامعة سامراء505اعداديةعمورية للبناتعلمياشراق صباح ابراهيم صالح2429181512183010

التربية/جامعة سامراء504ثانوية سامراء االولى للبنينعلميزيد اسامه عبد هللا سلمان2430181511033033

التربية/جامعة سامراء503ثانوية شاعر الرسول للبنينعلمييحيى رشيد محمود نجدي2431181511087019

التربية/جامعة سامراء502اعدادية اسماء للبناتعلميساره حسن حمد محمود2432181512242070

التربية/جامعة سامراء501اعدادية الخطيب للبنينعلميمحمد عدنان مهدي حمد2433181511002157

التربية/جامعة سامراء501اعدادية بلد للبناتعلميساره معن عبد الرسول عبد الوهاب2434181512176070

التربية/جامعة سامراء501ثانوية العفاف للبناتعلميأوراس ماجد عبد حسن2435181512251002

التربية/جامعة سامراء501اعدادية االسكندرونة للبنينعلميعلي اسماعيل ابراهيم كريم2436181511012013

التربية/جامعة سامراء500ثانوية العفاف للبناتعلمييمامه مصطفى حمد عبد هللا2437181512251053

التربية/جامعة سامراء499ثانوية المعتصم للبناتعلميهاله ياسين عباس محمد2438181512219030

التربية/جامعة سامراء499ثانوية الزهراوي للبنينعلمياحمد صالح خليل ابراهيم2439181511110002

التربية/جامعة سامراء497اعدادية االسحاقي للبناتعلميايمان رائد علي ويس2440181512255013

التربية/جامعة سامراء497اعدادية الملوية للبنينعلميعمر شامل علي حسين2441181511095015

التربية/جامعة سامراء496ثانوية جنة العراق للبناتعلميعبير فاروق عبد جمعة2442181512221032

التربية/جامعة سامراء496ثانوية القحطانية للبنينعلمياحمد عبد الوهاب احمد خماس2443181511123004

التربية/جامعة سامراء496ثانوية الزهراوي للبنينعلميمحمد ثابت خضير محمود2444181511110016

التربية/جامعة سامراء496اعدادية بلد للبناتعلميهبه عدنان هاشم قاسم2445181512176138

التربية/جامعة سامراء495ثانوية المهج للبناتعلميرغد عبد الحكيم عامر سعيد2446181512248012

التربية/جامعة سامراء495اعدادية الروافد للبنينعلميعبد الكريم قاسم دخيل حسن2447181511085029

التربية/جامعة سامراء493ثانوية العفاف للبناتعلميساره زكريا علي محول2448181512251024
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التربية/جامعة سامراء493اعدادية اسماء للبناتعلميياسمين محمود عواد سلمان2449181512242159

التربية/جامعة سامراء490اعدادية االرتقاء االهلية للبناتعلميهاجر احمد سلمان داود2450181512230070

التربية/جامعة سامراء489اعدادية االسحاقي للبنينعلميعمر باسم فرج حرك2451181511047034

التربية/جامعة سامراء489ثانوية الحاتمية المختلطةعلميابتسام سعد جاسم محمد2452181512301001

التربية/جامعة سامراء489اعدادية االرتقاء االهلية للبناتعلميمنى اياد غافل مجيد2453181512230059

التربية/جامعة سامراء489ثانوية شاعر الرسول للبنينعلميمصطفى حسين احمد علوان2454181511087014

التربية/جامعة سامراء488اعدادية الخطيب للبنينعلميمحمد ذياب صالح اسود2455181511002148

التربية/جامعة سامراء487ثانوية سامراء االولى للبنينعلميليث محمد غافل محمد2456181511033071

التربية/جامعة سامراء487اعدادية االسحاقي للبناتعلميحنان صفاء عبد هللا محمد2457181512255017

التربية/جامعة سامراء486ثانوية الرافدين المختلطةعلميإيناس عكاب مشوح معروف2458181512280002

التربية/جامعة سامراء484اعدادية اسماء للبناتعلميرسل محمد سعد سفاح2459181512242053

التربية/جامعة سامراء484ثانوية شاعر الرسول للبنينعلميحسن سعيد حسن جراد2460181511087007

التربية/جامعة سامراء483اعدادية اسماء للبناتعلميداليدا عبد الرحيم عبد الحميد حسين2461181512242044

التربية/جامعة سامراء483اعدادية االسحاقي للبناتعلميهديل محمد عبد هللا حسين2462181512255050

التربية/جامعة سامراء483اعدادية اسماء للبناتعلمينعم بهاء صالح حمودي2463181512242129

التربية/جامعة سامراء483اعدادية اسماء للبناتعلميسرى نجم عبد هللا حسن2464181512242076

التربية/جامعة سامراء480اعداديةعمورية للبناتعلميرشا ناهد احمد خضر2465181512183034

التربية/جامعة سامراء480ثانوية جنة العراق للبناتعلميرنا مهدي صالح هدوك2466181512221017

التربية/جامعة سامراء480اعدادية اسماء للبناتعلميبتول خطاب احمد نجم2467181512242030

التربية/جامعة سامراء480ثانوية الحاتمية المختلطةعلميكرار هاشم سلمان جاسم2468181511301017

التربية/جامعة سامراء480ثانوية المهج للبناتعلميعائشة احمد لطيف احمد2469181512248017

التربية/جامعة سامراء480اعدادية عمر المختار للبنينعلميوليد فوزي لفتة صالح2470181511040083

التربية/جامعة سامراء479ثانوية القحطانية للبنينعلميعبد المهيمن سعد علي حسن2471181511123009

التربية/جامعة سامراء479ثانوية الرماح العوالي للبنينعلميمثنى كوان محمد عليوي2472181511058022

التربية/جامعة سامراء479اعدادية الملوية للبنينعلميعبد العزيز جاسم عباس صالح2473181511095011

التربية/جامعة سامراء478اعدادية الملوية للبنينعلميهند رديف معيوف حمد2474181512095009

التربية/جامعة سامراء475ثانوية سامراء االولى للبنينعلميمحمد عجاج غافل محمد2475181511033081

التربية/جامعة سامراء475ثانوية سامراء االولى للبنينعلميعمر طارق ابراهيم احمد2476181511033065

التربية/جامعة سامراء474اعدادية اسماء للبناتعلميانهار محمد جاسم حسن2477181512242019

التربية/جامعة سامراء474اعدادية المنعم المختلطةعلميحسين غازي بكر طلفاح2478181511306008

التربية/جامعة سامراء474اعدادية االسحاقي للبنينعلمياحمد مصطفى اسماعيل مخلف2479181511047003

التربية/جامعة سامراء474اعدادية الدجيل للبناتعلميميسم محمد عبود صبحي2480181512236099

التربية/جامعة سامراء473ثانوية المعتصم للبناتعلميياسمين نهاد جاسم سلمان2481181512219032

التربية/جامعة سامراء473ثانوية العفاف للبناتعلميمروه قدوري محي ابراهيم2482181512251040
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التربية/جامعة سامراء473اعداديةعمورية للبناتعلميافراح سعد صالح حسن2483181512183011

التربية/جامعة سامراء473اعدادية االسحاقي للبناتعلميزمن حمود محمد عليج2484181512255028

التربية/جامعة سامراء472ثانوية المجيد للبنينعلمينور وليد عدنان موسى2485181512105011

التربية/جامعة سامراء470اعداديةعمورية للبناتعلميسجى رشيد ابراهيم عبد الكريم2486181512183059

التربية/جامعة سامراء470اعدادية اسماء للبناتعلميهدى ثائر عبد اللطيف سلمان2487181512242140

التربية/جامعة سامراء468اعدادية االسحاقي للبناتعلمياسماء ماجد محمد سلوم2488181512255004

التربية/جامعة سامراء467ثانوية الهادي المسائية للبنينعلميابراهيم قصي خلف لطيف2489181511350001

التربية/جامعة سامراء467اعدادية االسحاقي للبناتعلمياسراء نافع مخلف علي2490181512255003

التربية/جامعة سامراء467ثانوية سامراء االولى للبنينعلميبكر خالد محمد عباس2491181511033019

التربية/جامعة سامراء467اعدادية الخطيب للبنينعلميحسن احسان علي حسن2492181511002051

التربية/جامعة سامراء466ثانوية الحاتمية المختلطةعلميوديان جاسم كريم عباس2493181512301011

التربية/جامعة سامراء466اعدادية اسماء للبناتعلميزبيده ثامر محمود هادي2494181512242063

التربية/جامعة سامراء464ثانوية سامراء للبناتعلميمروه قدوري عباس حسن2495181512180018

التربية/جامعة سامراء464اعدادية االسحاقي للبنينعلميعمر احمد جسام حمود2496181511047033

التربية/جامعة سامراء463اعدادية االسحاقي للبناتعلميرقيه صالح علي حسين2497181512255026

التربية/جامعة سامراء461اعدادية االرتقاء االهلية للبناتعلميموج عبد السالم عبد الحميد حبيب2498181512230060

التربية/جامعة سامراء461اعدادية االسحاقي للبناتعلميدالل حميد حسين حمد2499181512255020

التربية/جامعة سامراء460ثانوية سامراء االولى للبنينعلميبارق يحيى حسن علوان2500181511033017

التربية/جامعة سامراء459ثانوية شاعر الرسول للبنينعلمياكرم فزع اسماعيل حسين2501181511087004

التربية/جامعة سامراء457ثانوية ابن االثير للبنينعلميحسن عالء خليل عبد2502181511008007

التربية/جامعة سامراء457ثانوية االرتقاء األهلية للبنينعلميمحمد ياسر خالد محمد2503181511030013

التربية/جامعة سامراء457اعدادية الخطيب للبنينعلميعثمان رأفت فالح حسن2504181511002100

التربية/جامعة سامراء457ثانوية الملوية األهلية للبنينعلميعبد الوهاب سامي عبد الرزاق خماس2505181511049017

التربية/جامعة سامراء456ثانوية جنة العراق للبناتعلميابتغاء قاسم محمد عبد2506181512221001

التربية/جامعة سامراء455ثانوية جنة العراق للبناتعلميساره باسم عبد الواحد فريد2507181512221019

التربية/جامعة سامراء453ثانوية العفاف للبناتعلميرحاب ذياب عبد هللا حمود2508181512251017

التربية/جامعة سامراء453اعداديةعمورية للبناتعلميشهد حميد يوسف محمد2509181512183066

التربية/جامعة سامراء452اعدادية االسحاقي للبنينعلمياركان كريم جربوع ذياب2510181511047005

التربية/جامعة سامراء452اعدادية المنعم المختلطةعلميخليفه مزهر خليفه خاطر2511181511306010

التربية/جامعة سامراء452اعدادية االسحاقي للبناتعلميعبير عيسى نجدي مفلح2512181512255036

التربية/جامعة سامراء451اعدادية الخطيب للبنينعلميامجد محمد عرب عبد الرزاق جاسم2513181511002026

التربية/جامعة سامراء450اعدادية اسماء للبناتعلميزينب حميد علي جاسم2514181512242065

التربية/جامعة سامراء447ثانوية الغساسنة للبناتعلميخالدة مجيد جسام محمد2515181512197008

التربية/جامعة سامراء446اعدادية الزبير بن العوام للبنينعلميمصطفى بكر محمد خلف2516181511070060
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التربية/جامعة سامراء446ثانوية المهج للبناتعلميزبيدة قيس محمود طه2517181512248013

التربية/جامعة سامراء446اعدادية االسحاقي للبناتعلميسجى عبد هللا سرهيد محمد2518181512255031

التربية/جامعة سامراء446ثانوية الزهراوي للبنينعلميانس قدوري خضير معزب2519181511110006

التربية/جامعة سامراء444المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين علميآيات نمر علي غضيب2520181512361001

التربية/جامعة سامراء444اعدادية الخطيب للبنينعلميمحمد يوسف محمود حسين2521181511002165

التربية/جامعة سامراء442ثانوية الريان للبناتعلميهند عبد الرحيم جاسم حمود2522181512250014

التربية/جامعة سامراء441ثانوية سامراء االولى للبنينعلميمحمد خضير محمد عبد2523181511033078

التربية/جامعة سامراء441ثانوية سامراء االولى للبنينعلميامير يحيى حسن علوان2524181511033014

التربية/جامعة سامراء440ثانوية سامراء االولى للبنينعلميغانم عامر نادر حميدي2525181511033067

التربية/جامعة سامراء439ثانوية الرماح العوالي للبنينعلمياحسان عبد الهادي محمد عليوي2526181511058001

التربية/جامعة سامراء437ثانوية القلعة للبناتعلميزينه جمال عالوي جسام2527181512196005

التربية/جامعة سامراء436ثانوية العفاف للبناتعلمياسراء ستار فرحان محمد2528181512251005

التربية/جامعة سامراء435ثانوية شاعر الرسول للبنينعلميعلي كرم احمد نجدي2529181511087012

التربية/جامعة سامراء435ثانوية شاعر الرسول للبنينعلميحسين علي جاسم نجدي2530181511087008

التربية/جامعة سامراء432اعداديةعمورية للبناتعلميغصون شامل عبد عبد هللا2531181512183086

التربية/جامعة سامراء432ثانوية دمشق للبناتعلميرهام جمهور حسن ابراهيم2532181512203031

التربية/جامعة سامراء432اعدادية المنعم المختلطةعلميازهار خلف جداع عبد هللا2533181512306002

التربية/جامعة سامراء429ثانوية سامراء االولى للبنينعلميخطاب علي حسن صالح2534181511033029

التربية/جامعة سامراء427اعدادية االسحاقي للبناتعلميميسم ماجد محمد سلوم2535181512255044

التربية/جامعة سامراء425ثانوية بلد المسائية للبنينعلمياحمد عبد الجبار كريم عبد هللا2536181511346002

التربية/جامعة سامراء424اعدادية االسحاقي للبنينعلميعبد الواحد شامل حسن نصيف2537181511047029

التربية/جامعة سامراء424ثانوية سامراء االولى للبنينعلميصالح الطيف محمود علوان2538181511033036

التربية/جامعة سامراء544اعدادية عمر المختار للبنينادبيوسام مظهر علي صالح2539181521040058

التربية/جامعة سامراء541ثانوية دار السالم للبنينادبيمصطفى سامي فارس ذياب2540181521093023

التربية/جامعة سامراء534اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيعبد القادر علي فالح حسن2541181521070019

التربية/جامعة سامراء534اعدادية االمام المختلطةادبيمحمد جاسم محمد محسن2542181521278009

التربية/جامعة سامراء532اعدادية اسماء للبناتادبيشهد خلف حسن علي2543181522242031

التربية/جامعة سامراء530ثانوية الرماح العوالي للبناتادبيشيماء بدر محمد جاسم2544181522222012

التربية/جامعة سامراء525ثانوية ذي قار للبناتادبيدعاء عامر فرحان كاظم2545181522233011

التربية/جامعة سامراء524ثانوية العذراء للبناتادبيفاطمة سبتي علوان محمود2546181522207014

التربية/جامعة سامراء522ثانوية العفاف للبناتادبيمنار فاروق محجوب صالح2547181522251025

التربية/جامعة سامراء521اعدادية االمام المختلطةادبيكوثر حسين جاسم محمد2548181522278009

التربية/جامعة سامراء519اعدادية االمام المختلطةادبيعلي شحاذه احمد علي2549181521278008

التربية/جامعة سامراء519ثانوية نجد المختلطةادبيزهراء هادي عبد العزيز محمود2550181522309005
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التربية/جامعة سامراء516ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيريام علي صالح عباس2551181522200004

التربية/جامعة سامراء511ثانوية الجاحظ للبناتادبيهند عايد جاسم محمد2552181522220028

التربية/جامعة سامراء511اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيقحطان عبد الرحيم اسعد محمود2553181521070034

التربية/جامعة سامراء509اعدادية االسحاقي للبناتادبيبان محمود حسن محمد2554181522255044

التربية/جامعة سامراء509ثانوية القلعة للبناتادبينور جاسم محمد مهدي2555181522196028

التربية/جامعة سامراء508ثانوية الشافعي المختلطةادبيعبير مزهر علوان حسين2556181522292004

التربية/جامعة سامراء507ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيدعاء تمام عطا هللا محمد2557181522200003

التربية/جامعة سامراء506ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيايمان سعد هللا اسد هللا علي2558181522374007

التربية/جامعة سامراء504ثانوية الشافعي المختلطةادبيياسمين احمد متعب محمد2559181522292007

التربية/جامعة سامراء502اعدادية عمر المختار للبنينادبيمصطفى خالد بديع احمد2560181521040051

التربية/جامعة سامراء502ثانوية االمام علي الهادي للبناتادبيهند عبد الحكيم صالح حسين2561181522252027

التربية/جامعة سامراء501اعدادية االسحاقي للبناتادبيسوالف حميد عبد هللا حسين2562181522255023

التربية/جامعة سامراء501اعدادية عمر المختار للبنينادبيمصطفى مشعان عطية سلمان2563181521040054

التربية/جامعة سامراء498اعدادية االسحاقي للبناتادبيورود نصيف جاسم محمد2564181522255041

التربية/جامعة سامراء497ثانوية دجلة المسائيةادبيبراء جابر متعب عطيه2565181522348004

التربية/جامعة سامراء496اعدادية االسحاقي للبنينادبيحميد شمس احمد جسام2566181521047012

التربية/جامعة سامراء496اعدادية عمر المختار للبنينادبيوليد خالد الطيف ابراهيم2567181521040059

التربية/جامعة سامراء495اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيمهند مدين فليح حسن2568181521070053

التربية/جامعة سامراء494ثانوية سيف الدولة للبنينادبياسامه حسين احمد حسين2569181521088002

التربية/جامعة سامراء493اعدادية االسحاقي للبنينادبيماجد جمال عبد حمد2570181521047052

التربية/جامعة سامراء493اعدادية المنعم المختلطةادبيكيالن خضير محمد مضحي2571181521306027

التربية/جامعة سامراء493ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيعليه اركان جاسم محمد2572181522214028

التربية/جامعة سامراء492ثانوية سرى من رأى للبنينادبيهيثم ابراهيم صالح درويش2573181521082043

التربية/جامعة سامراء492ثانوية العذراء للبناتادبيبتول فرحان علوان محمود2574181522207005

التربية/جامعة سامراء487ثانوية االسحاقي المسائيةادبيعصام سبع خميس موسى2575181521336124

التربية/جامعة سامراء486ثانوية الرافدين المختلطةادبيميساء محمود مهدي موسى2576181522280007

التربية/جامعة سامراء486ثانوية العذراء للبناتادبيايمان يونس فياض محمود2577181522207004

التربية/جامعة سامراء484ثانوية العفاف للبناتادبيشهد عبد الرحمن جربوع ذياب2578181522251021

التربية/جامعة سامراء484ثانوية طرابلس للبنينادبيمصطفى قدوري اسماعيل عبد القهار2579181521121033

التربية/جامعة سامراء484اعدادية االسحاقي للبناتادبيشروق عباس محمود كاظم2580181522255025

التربية/جامعة سامراء484ثانوية الحاتمية المختلطةادبينسرين حكمت جمعة عباس2581181522301028

التربية/جامعة سامراء484اعدادية االسحاقي للبنينادبيأدريس قحطان ياسين علي2582181521047072

التربية/جامعة سامراء482ثانوية دار السالم للبنينادبينورس هاشم كريم محمد2583181522093004

التربية/جامعة سامراء482ثانوية الزهراوي للبنينادبيفاضل محمد فاضل عبد هللا2584181521110032
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التربية/جامعة سامراء481اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبياحمد علي حسين خضير2585181521070002

التربية/جامعة سامراء481ثانوية دار السالم للبنينادبيورود مزهر حروش سمير2586181522093005

التربية/جامعة سامراء481اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيمهند ياسين طه حسن2587181521070054

التربية/جامعة سامراء481اعدادية البخاري للبناتادبيسماهر جاسم محمد احمد2588181522245015

التربية/جامعة سامراء481اعدادية االسحاقي للبنينادبيعبد الوهاب نايف ياسين علي2589181521047073

التربية/جامعة سامراء480ثانوية دجلة المسائيةادبينبأ شاكر محمود حسن2590181522348016

التربية/جامعة سامراء480ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيأمل علي محمد هرموش2591181522214007

التربية/جامعة سامراء480ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيياسمين صبيح محمود مصطفى2592181522200013

التربية/جامعة سامراء479اعدادية البخاري للبناتادبيايمان كامل جاسم صالح2593181522245006

التربية/جامعة سامراء478ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيبشرى خليل عزاوي جاسم2594181522200002

التربية/جامعة سامراء477اعدادية االمام المختلطةادبيصباح حسين عزيز لطيف2595181521278005

التربية/جامعة سامراء477اعدادية االسحاقي للبناتادبيسفانه علي خالد دفله2596181522255022

التربية/جامعة سامراء477ثانوية الجاحظ للبناتادبيايمان صالح حسن حسين2597181522220003

التربية/جامعة سامراء476المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ادبيايناس مزهر محمود جميل2598181522361005

التربية/جامعة سامراء476ثانوية المستقبل للبنينادبيمحمد فرحان حسين حبيب2599181521115015

التربية/جامعة سامراء476اعدادية اسماء للبناتادبيورود براء شاكر يوسف2600181522242077

التربية/جامعة سامراء476ثانوية جنة العراق للبناتادبيبيداء كامل محمد صالح2601181522221013

التربية/جامعة سامراء475ثانوية الهجرة للبناتادبيانفال جميل خلف عطا هللا2602181522174003

التربية/جامعة سامراء475اعدادية بلد للبناتادبيمروه نعمه عبد عباس2603181522176015

التربية/جامعة سامراء475اعداديةعمورية للبناتادبيرغد طه محمد مهدي2604181522183015

التربية/جامعة سامراء474ثانوية القلعة للبناتادبيفاتن عبد الصمد تفاح طعمه2605181522196019

التربية/جامعة سامراء474ثانوية سرى من رأى للبنينادبيمروان ابراهيم سلمان محمد2606181521082039

التربية/جامعة سامراء474اعدادية االمام المختلطةادبيصالح حامد فارس صالح2607181521278004

التربية/جامعة سامراء473ثانوية العفاف للبناتادبيداليا عدنان مجيد حسن2608181522251007

التربية/جامعة سامراء473اعدادية المنعم المختلطةادبياحمد اغنيم ذياب سرحان2609181521306001

التربية/جامعة سامراء472اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيعمر مزهر كامل وهيب2610181521070030

التربية/جامعة سامراء472ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيعبد هللا بشير احمد عبد الغني2611181521087003

التربية/جامعة سامراء471اعدادية االسحاقي للبناتادبيعاليه كامل حسن خميس2612181522255029

التربية/جامعة سامراء470ثانوية االسحاقي المسائيةادبيفاضل محمد فزع ذياب2613181521336155

التربية/جامعة سامراء469ثانوية النابغة الذبياني للبنينادبيليث حسين محمود خليفه2614181521092030

التربية/جامعة سامراء469ثانوية الريان للبناتادبيتبارك موفق شهاب أحمد2615181522250035

التربية/جامعة سامراء469ثانوية ذي قار للبناتادبيزهراء عادل احمد حاتم2616181522233019

التربية/جامعة سامراء468ثانوية النابغة الذبياني للبنينادبيخلف علي حسين محمود2617181521092014

التربية/جامعة سامراء468ثانوية جنة العراق للبناتادبيعائشة خلف جاسم حمد2618181522221037
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التربية/جامعة سامراء467ثانوية دار السالم للبنينادبيزينب قاسم عراك سمير2619181522093003

التربية/جامعة سامراء467ثانوية الصحابة المختلطةادبيخديجة عيدان محمد غدير2620181522305003

التربية/جامعة سامراء466ثانوية الشافعي المختلطةادبيخوله احمد كريم عبد الحميد2621181522292003

التربية/جامعة سامراء466ثانوية الريان للبناتادبيحنين عبد السالم حمد جاسم2622181522250006

التربية/جامعة سامراء466اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيفارس ليث فارس خلف2623181521070033

التربية/جامعة سامراء466ثانوية الحاتمية المختلطةادبيزهراء قاسم عزيز حسين2624181522301017

التربية/جامعة سامراء466المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ادبيامجد فوزي لفته صالح2625181521361022

التربية/جامعة سامراء465ثانوية النور للبناتادبيساجدة علي عبد االمير ناجي2626181522238012

التربية/جامعة سامراء465اعدادية االسحاقي للبنينادبيسعد زاحم محمود جلمود2627181521047025

التربية/جامعة سامراء465ثانوية القلعة للبنينادبياحمد عبد الخالق نصيف جاسم2628181521063002

التربية/جامعة سامراء465اعدادية الشيخ المفيد للبنينادبياحمد محمد مشعان خلف2629181521127007

التربية/جامعة سامراء465ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيهدى محي علي حسين2630181522214044

التربية/جامعة سامراء465ثانوية الجاحظ للبناتادبيمريم ثابت كريم ابراهيم2631181522220024

التربية/جامعة سامراء464ثانوية القلعة للبناتادبيصابرين باسم محمد احمد2632181522196017

التربية/جامعة سامراء464اعدادية المنعم المختلطةادبيعبد الغفور جميل خلف جميل2633181521306018

التربية/جامعة سامراء464ثانوية الحاتمية المختلطةادبياسراء رباح محمد حسن2634181522301005

التربية/جامعة سامراء464ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيفالح صفاء عبد هللا زغيت2635181521087009

التربية/جامعة سامراء464النازحونادبيعبد الرحمن عاجل محمد حاوي2636181521500016

التربية/جامعة سامراء463ثانوية الشافعي المختلطةادبياسراء احمد دهام لفته2637181522292001

التربية/جامعة سامراء463المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ادبيمحمد عايد محمد علول2638181521361112

التربية/جامعة سامراء463ثانوية الرافدين المختلطةادبينضال حسون عزيز عدوان2639181522280008

التربية/جامعة سامراء462اعدادية االسحاقي للبناتادبيسحر طامي علي حسين2640181522255047

التربية/جامعة سامراء462ثانوية االمام علي الهادي للبناتادبيبيداء علي مصطفى سليم2641181522252003

التربية/جامعة سامراء462اعدادية االسحاقي للبناتادبينبراس محمد فرحان عبد هللا2642181522255038

التربية/جامعة سامراء461ثانوية االمين للبنينادبيأمير نزار جميل شلش2643181521014002

التربية/جامعة سامراء461ثانوية الجاحظ للبناتادبيسهاد مرعي حمد جاسم2644181522220012

التربية/جامعة سامراء461ثانوية القلعة للبنينادبيابراهيم كريم حسن ياسين2645181521063001

التربية/جامعة سامراء460ثانوية ذي قار للبناتادبيمريم حسام جاسم حمزه2646181522233029

التربية/جامعة سامراء460اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيعلي حميد حمدي نيسان2647181521070026

التربية/جامعة سامراء459اعدادية مالك االشتر المسائية للبنينادبيضاري خميس علي سبع2648181521352015

التربية/جامعة سامراء459اعدادية عمر المختار للبنينادبيايمن حميد خلف غزال2649181521040009

التربية/جامعة سامراء459اعدادية الدجيل للبناتادبيرقيه نزار فاضل عباس2650181522236026

التربية/جامعة سامراء458اعدادية االسحاقي للبناتادبيميس محمود حافظ حسن2651181522255037

التربية/جامعة سامراء458اعداديةعمورية للبناتادبياماني معن عبد الكريم عبد الرحمن2652181522183005
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التربية/جامعة سامراء458ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيأنفال خلف محمود محمد2653181522214008

التربية/جامعة سامراء458اعدادية االسحاقي للبناتادبيورود غانم خضير عبد الواحد2654181522255040

التربية/جامعة سامراء457ثانوية نجد المختلطةادبيزهراء ستار دوحي جبر2655181522309004

التربية/جامعة سامراء457اعدادية االسحاقي للبنينادبيمهند يونس حسان عبد2656181521047063

التربية/جامعة سامراء457ثانوية شاعر الرسول للبنينادبياحسان علي حماد حسن2657181521087001

التربية/جامعة سامراء457اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبياسعد رعد عبد الرزاق جاسم2658181521070004

التربية/جامعة سامراء456ثانوية اليرموك للبنينادبيمهند مهدي حميد مجيد2659181521129014

التربية/جامعة سامراء456اعدادية االسحاقي للبناتادبيبدور ابراهيم حسن نصيف2660181522255013

التربية/جامعة سامراء456ثانوية القلعة للبنينادبيعثمان خليل ابراهيم عباس2661181521063018

التربية/جامعة سامراء456اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيناهد حقي اسماعيل ياسين2662181521070055

التربية/جامعة سامراء456ثانوية العادل للبنينادبيمحمود عبد الوهاب خليفة فرحان2663181521124008

التربية/جامعة سامراء455ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبينضال زاحم خزعل علي2664181522308013

التربية/جامعة سامراء455ثانوية سامراء المسائيةادبياياد خلف عائد زغير2665181521335032

التربية/جامعة سامراء455ثانوية دبي للبنينادبياحمد ابراهيم احمد فرحان2666181521122063

التربية/جامعة سامراء455اعدادية الدجيل للبناتادبيشيماء محمود علوان حسين2667181522236046

التربية/جامعة سامراء455اعدادية االمام المختلطةادبيزينة عادل جياد جاسم2668181522278005

التربية/جامعة سامراء454اعدادية االسحاقي للبناتادبيجيهان محمود خلف علي2669181522255016

التربية/جامعة سامراء454اعدادية اسماء للبناتادبيليلى صالح جاسم محمد2670181522242053

التربية/جامعة سامراء454اعدادية بلد للبنينادبيمنير جاسم هادي عبد الكريم2671181521006048

التربية/جامعة سامراء454ثانوية دجلة للبنينادبيتماضر محمد علي هيجل2672181522069003

التربية/جامعة سامراء454ثانوية النابغة الذبياني للبنينادبيحسن احمد مهدي صالح2673181521092009

التربية/جامعة سامراء453ثانوية دار السالم للبنينادبييقين رزاق جميل ظاهر2674181522093006

التربية/جامعة سامراء453اعدادية االسحاقي للبناتادبيسجى كريم فهد علي2675181522255020

التربية/جامعة سامراء453ثانوية نازك المالئكة للبناتادبينمارق قاسم حسين جاسم2676181522200012

التربية/جامعة سامراء453ثانوية العادل للبنينادبيخضر عواد علوان فواز2677181521124004

التربية/جامعة سامراء453ثانوية الهجرة للبناتادبيرند رياض رشيد محرف2678181522174014

التربية/جامعة سامراء453ثانوية االنشراح للبنينادبيمعن رشيد حميد حردان2679181521114015

التربية/جامعة سامراء452ثانوية االمام علي الهادي للبناتادبيسجى زهير أحمد عباس2680181522252013

التربية/جامعة سامراء451ثانوية سامراء المسائيةادبيمهيمن عبد الرحمن ياسين احمد2681181521335139

التربية/جامعة سامراء451ثانوية الجاحظ للبناتادبيرغد علي صالح حافظ2682181522220008

التربية/جامعة سامراء451المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ادبيحذيفة شيبان زاحم فاضل2683181521361036

التربية/جامعة سامراء450اعدادية عمر المختار للبنينادبيغيث زاحم محمود صالح2684181521040032

التربية/جامعة سامراء450اعدادية االمام المختلطةادبيعالء صالح حسن زيدان2685181521278007

التربية/جامعة سامراء449اعدادية الخطيب للبنينادبيعبد القادر فراس فاضل عباس2686181521002009
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التربية/جامعة سامراء448اعدادية الشيخ المفيد للبنينادبيفاروق شعالن خلف حسن2687181521127050

التربية/جامعة سامراء448اعدادية االسحاقي للبناتادبيحنين صفاء عبد هللا محمد2688181522255017

التربية/جامعة سامراء447ثانوية العادل للبنينادبيعبد هللا ابراهيم حمدي زعيل2689181521124005

التربية/جامعة سامراء447ثانوية النابغة الذبياني للبنينادبيعزيز حسن علي أبراهيم2690181521092025

التربية/جامعة سامراء447اعدادية الدجيل للبناتادبيمريم غازي عبد الحميد صالح2691181522236059

التربية/جامعة سامراء446ثانوية المستقبل للبنينادبيافراح نجم عبد محمد2692181522115001

التربية/جامعة سامراء446اعدادية عمر المختار للبنينادبيمحمد ياسر إسماعيل عبد2693181521040046

التربية/جامعة سامراء446اعدادية بلد للبناتادبينغم حسن مسلم عباس2694181522176019

التربية/جامعة سامراء446اعدادية الدجيل للبناتادبينور هيالن خضير عباس2695181522236068

التربية/جامعة سامراء446اعدادية االسحاقي للبنينادبيمحمود صالح مهدي محمود2696181521047057

التربية/جامعة سامراء446اعدادية الملوية للبنينادبيدخيل سامي دخيل مهدي2697181521095004

التربية/جامعة سامراء446اعدادية االسحاقي للبنينادبيعمر واثق دواي ضاري2698181521047044

التربية/جامعة سامراء446اعدادية االسحاقي للبنينادبيمثنى فيصل مهدي صالح2699181521047054

التربية/جامعة سامراء446ثانوية طرابلس للبنينادبيمصطفى كريم حسين عليوي2700181521121034

التربية/جامعة سامراء445اعدادية المنعم المختلطةادبيسرمد حميد خلف رميزان2701181521306011

التربية/جامعة سامراء445ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيعائشة محمد حسين محمد2702181522214026

التربية/جامعة سامراء445اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيعمر عبد الستار كريم مهدي2703181521070028

التربية/جامعة سامراء444اعدادية االسحاقي للبناتادبيمروه جاسم حسن خميس2704181522255035

التربية/جامعة سامراء444ثانوية الزهراوي للبنينادبيمحمد شهاب احمد خضير2705181521110039

التربية/جامعة سامراء444ثانوية الحاتمية المختلطةادبيخلود جواد كاظم علي2706181522301013

التربية/جامعة سامراء443ثانوية جنة العراق للبناتادبينور محمد شوكت مجبل2707181522221052

التربية/جامعة سامراء443اعدادية االسحاقي للبنينادبيعبد االله نايف ياسين علي2708181521047069

التربية/جامعة سامراء443اعدادية االسحاقي للبنينادبيعالء فيصل مهدي صالح2709181521047041

التربية/جامعة سامراء443اعدادية عمر المختار للبنينادبياحمد عطية محمد مصلح2710181521040005

التربية/جامعة سامراء442ثانوية الزهراوي للبنينادبيصالح مهدي صالح حسين2711181521110020

التربية/جامعة سامراء442المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ادبيبتول صالح محمود جميل2712181522361007

التربية/جامعة سامراء441اعدادية اسماء للبناتادبيضحى فؤاد حسن صالح2713181522242037

التربية/جامعة سامراء441اعدادية المنعم المختلطةادبيمحسن محمد ألطيف هماش2714181521306029

التربية/جامعة سامراء441ثانوية دجلة للبنينادبيمهند بخيت احمد محمود2715181521069030

التربية/جامعة سامراء441ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيسحر شكر محمود حسين2716181522200006

التربية/جامعة سامراء440ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبيبراء محمد فرحان عبد هللا2717181521308002

التربية/جامعة سامراء440اعداديةعمورية للبناتادبيسمر ناجي حمد ياسين2718181522183025

التربية/جامعة سامراء440اعدادية االسحاقي للبناتادبيشذى مهدي علي محمد2719181522255024

التربية/جامعة سامراء440ثانوية العفاف للبناتادبيبنان عبد السالم احمد حسن2720181522251005
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التربية/جامعة سامراء439اعدادية االسحاقي للبناتادبيغصون علي خضر حمد2721181522255031

التربية/جامعة سامراء439ثانوية دجلة للبنينادبيباسم محمد حبيب محمد2722181521069005

التربية/جامعة سامراء439اعدادية االسحاقي للبنينادبياحمد عايد محمد جتام2723181521047003

التربية/جامعة سامراء439ثانوية االستقالل للبنينادبيايوب يعكوب علي حسين2724181521120004

التربية/جامعة سامراء439ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبياريج علي ناجي صايل2725181522308001

التربية/جامعة سامراء438ثانوية الحاتمية المختلطةادبيزهراء موسى علي عباس2726181522301018

التربية/جامعة سامراء438ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعمار سعيد شاكر محمود2727181521082030

التربية/جامعة سامراء438ثانوية النور للبناتادبينور مهند علي اصغر عبد الحميد2728181522238025

التربية/جامعة سامراء437ثانوية االمين للبنينادبيزياد صالح مطر علي2729181521014020

التربية/جامعة سامراء437ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيداود سالم حمود حسن2730181521087002

التربية/جامعة سامراء437ثانوية الشموس للبنينادبيعبد الرحمن فالح حساني صالح2731181521128006

التربية/جامعة سامراء437اعداديةعمورية للبناتادبيسارة نديم حمود خليفة2732181522183022

التربية/جامعة سامراء437ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيضحى احمد جاسم محمد2733181522374034

التربية/جامعة سامراء437ثانوية االماني للبنينادبيامين جميل عناد شهاب2734181521102006

التربية/جامعة سامراء437ثانوية العفاف للبناتادبياالء امجد صالح مهدي2735181522251003

التربية/جامعة سامراء436ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيعلي غني مهدي دحام2736181521087006

التربية/جامعة سامراء436اعدادية بلد للبنينادبيفهد سعود بدر ابراهيم2737181521006035

التربية/جامعة سامراء436اعدادية الدجيل للبناتادبيفرح ياس خضير عباس2738181522236055

التربية/جامعة سامراء436اعدادية االسحاقي للبنينادبياحمد حامد عبد هللا حسين2739181521047001

التربية/جامعة سامراء436ثانوية الهجرة للبناتادبيميراج بدري شعيب نزال2740181522174026

التربية/جامعة سامراء436ثانوية جنة العراق للبناتادبيرسل صباح رشيد لطيف2741181522221023

التربية/جامعة سامراء435ثانوية الصقور للبنينادبياحمد سهام مسلم حسين2742181521018002

التربية/جامعة سامراء435ثانوية النزاهة للبنينادبيايهاب ايوب حبتر غريب2743181521066002

التربية/جامعة سامراء435ثانوية الجاحظ للبنينادبيمحمد نصيف محسن عنزي2744181521091033

التربية/جامعة سامراء435ثانوية طرابلس للبنينادبيعبد هللا ابراهيم عبد هللا علوان2745181521121017

التربية/جامعة سامراء435اعدادية عمر المختار للبنينادبيمصطفى عبد خلف ارحيم2746181521040052

التربية/جامعة سامراء435ثانوية سرى من رأى للبنينادبيغسان أكريم علوان جبارة2747181521082034

التربية/جامعة سامراء434اعدادية االسحاقي للبناتادبياسماء نافع مخلف علي2748181522255006

التربية/جامعة سامراء434ثانوية طرابلس للبنينادبيعدنان خلف خضير صالح2749181521121020

التربية/جامعة سامراء433النازحونادبيعبد هللا رشيد حسين علي2750181521500019

التربية/جامعة سامراء433ثانوية الهجرة للبناتادبيذرى مهنا عبد الوهاب لفته2751181522174011

التربية/جامعة سامراء433اعدادية االسحاقي للبناتادبيوسن شامل حسن نصيف2752181522255042

التربية/جامعة سامراء433ثانوية سامراء المسائيةادبيساجد عبد الحميد سعدون سلوم2753181521335059

التربية/جامعة سامراء433اعدادية االسحاقي للبناتادبيبشائر عيسى نجدي مفلح2754181522255014
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التربية/جامعة سامراء433ثانوية بلد المسائية للبنينادبيجبرائيل سعيد حميد عبد الوهاب2755181521346028

التربية/جامعة سامراء432ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيريم خضير صالح صايل2756181522200005

التربية/جامعة سامراء432اعدادية االسحاقي للبناتادبيابتهال فاضل حسين حمد2757181522255001

التربية/جامعة سامراء432ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيغصون سهيل محمد حسن2758181522374039

التربية/جامعة سامراء432ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيفكره حمود مهدي حسين2759181522200010

التربية/جامعة سامراء431ثانوية العادل للبنينادبيجاسم محمد جاسم محمد2760181521124003

التربية/جامعة سامراء431ثانوية دجلة للبنينادبيعمر حسين احمد خلف2761181521069020

التربية/جامعة سامراء431ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبيميمونه غازي حميد مخلف2762181522308012

التربية/جامعة سامراء431ثانوية الحاتمية المختلطةادبيسيف حميد عبد الحسين عباس2763181521301018

التربية/جامعة سامراء431ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبيوليد محمد جاسم نصيف2764181521308010

التربية/جامعة سامراء431ثانوية الحاتمية المختلطةادبيحيدر عباس علي عباس2765181521301013

التربية/جامعة سامراء430ثانوية الخيام للبناتادبيوفاء باز حسن درويش2766181522212008

التربية/جامعة سامراء430ثانوية الصحابة المختلطةادبيشيماء حسن نوار عبد2767181522305006

التربية/جامعة سامراء430ثانوية الحاتمية المختلطةادبياالء خالد محمود حسن2768181522301006

التربية/جامعة سامراء429ثانوية القلعة للبنينادبيداود عباس خضير حسين2769181521063010

التربية/جامعة سامراء429ثانوية بلد المسائية للبنينادبيحسن توفيق عبد الكريم حسين2770181521346037

التربية/جامعة سامراء429اعدادية االسحاقي للبناتادبيزينب شامل حسن نصيف2771181522255019

التربية/جامعة سامراء429اعدادية االسحاقي للبناتادبيهند شاكر محمود عزيز2772181522255048

التربية/جامعة سامراء429اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمود عباس حسين عماش2773181521002025

التربية/جامعة سامراء428النازحونادبيواثق احمد علي جاسم2774181521500034

التربية/جامعة سامراء428ثانوية الحاتمية المختلطةادبيحنين كاظم حسين حمد2775181522301012

التربية/جامعة سامراء428ثانوية العادل للبنينادبييوسف عواد علوان فواز2776181521124010

التربية/جامعة سامراء427ثانوية النابغة الذبياني للبنينادبيجمال شحاذه علي الطيف2777181521092006

التربية/جامعة سامراء427ثانوية طرابلس للبنينادبيعيسى مهدي هالل حميد2778181521121024

التربية/جامعة سامراء427ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيميسم جاسم محمد صالح2779181522214038

التربية/جامعة سامراء427ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبينباء مشرف عبد يوسف2780181522214039

التربية/جامعة سامراء427اعدادية االسحاقي للبناتادبيهاجر عزاوي صاطي ظاهر2781181522255039

التربية/جامعة سامراء427ثانوية ذي قار للبناتادبيميسم جاسم حسن علي2782181522233023

التربية/جامعة سامراء427اعداديةعمورية للبناتادبيدعاء ثابت خضير محمود2783181522183011

التربية/جامعة سامراء427ثانوية الجاحظ للبناتادبيرفل كريم عبد حسون2784181522220009

التربية/جامعة سامراء427ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبيزينه فالح حسن خلف2785181522308008

التربية/جامعة سامراء427اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبيايات ميثاق فوزي مهدي2786181522205004

التربية/جامعة سامراء426ثانوية سرى من رأى للبنينادبيمحمد طه محمد مهدي2787181521082038

التربية/جامعة سامراء426اعدادية االسحاقي للبناتادبيفاطمه صافي صاطي ظاهر2788181522255033
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التربية/جامعة سامراء426اعدادية الخطيب للبنينادبيعمر حامد فاضل خلف2789181521002017

التربية/جامعة سامراء425ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيهدى زاحم عواد حسن2790181522214042

التربية/جامعة سامراء425ثانوية الحاتمية المختلطةادبيحيدر احمد خضير محمد2791181521301012

التربية/جامعة سامراء425اعدادية اسماء للبناتادبيظالل عبد الكريم محمد احمد2792181522242041

التربية/جامعة سامراء424ثانوية الصحابة المختلطةادبيسندس محمد خلف خاطر2793181522305004

التربية/جامعة سامراء424ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبيجنان صباح ابراهيم غايب2794181522308003

التربية/جامعة سامراء424ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبيوسام حسن احمد عويد2795181521308009

التربية/جامعة سامراء423ثانوية الهجرة للبناتادبيشهد حامد محرف جاسم2796181522174016

التربية/جامعة سامراء423ثانوية العفاف للبناتادبيرغد ازهر عامر حميد2797181522251011

التربية/جامعة سامراء423اعدادية اسماء للبناتادبيغيداء محمد حسن سلمان2798181522242048

التربية/جامعة سامراء423ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبيعامر فالح محمد عويد2799181521308006

التربية/جامعة سامراء422ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبيورود فالح محمد عويد2800181522308015

التربية/جامعة سامراء422ثانوية جنة العراق للبناتادبيعالية رعد اسماعيل غيدان2801181522221038

التربية/جامعة سامراء421اعداديةعمورية للبناتادبينورة قحطان طه حسين2802181522183053

التربية/جامعة سامراء421ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيكمال سبع عبد اللطيف نجدي2803181521087011

التربية/جامعة سامراء421اعدادية االسحاقي للبنينادبيخالد سعد خلف حمد2804181521047013

التربية/جامعة سامراء421ثانوية الرافدين المختلطةادبيياريت ساجد ضيدان حمد2805181522280009

التربية/جامعة سامراء421ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبيغسان حسن احمد عويد2806181521308007

التربية/جامعة سامراء421اعدادية االبراهيمية للبنينادبيباسم محمد فرحان عباس2807181521001009

التربية/جامعة سامراء421ثانوية سامراء المسائيةادبيحيدر حازم عبود محمد2808181521335148

التربية/جامعة سامراء421اعدادية االسحاقي للبنينادبيعدي غافل نواف احمد2809181521047039

االثار/جامعة سامراء425ثانوية الصقور للبنينعلميكافي خالد ضاري مطلب2810181512018005

االثار/جامعة سامراء466ثانوية الزهراوي للبنينادبيزياد طارق احمد صالح2811181521110013

االثار/جامعة سامراء448ثانوية الشافعي المختلطةادبيسهى عبد هللا لفته مساهر2812181522292010

االثار/جامعة سامراء440ثانوية سامراء المسائيةادبيسيف خالد عباس بدع2813181521335068

االثار/جامعة سامراء433ثانوية دجلة المسائيةادبيصابرين ابراهيم يونس احمد2814181522348010

االثار/جامعة سامراء429اعدادية الضلوعية للبنينادبيمحمد حميد رجب عبد2815181521005021

االثار/جامعة سامراء427اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيعبد هللا عبد الرحمن عبد هللا محمد2816181521070022

االثار/جامعة سامراء426ثانوية االمام علي الهادي للبناتادبيوالء رحيم حمد شكر2817181522252028

االثار/جامعة سامراء420ثانوية الجيل الجديد المسائية للبنينادبيلطيف توفيق الطيف عبد هللا2818181521349033

االثار/جامعة سامراء420ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبيامنه محمد مهدي صالح2819181522308002

العلوم االسالمية/جامعة سامراء463اعدادية عمر المختار للبنينادبيحسين رحيم فاضل عباس2820181521040015

العلوم االسالمية/جامعة سامراء420ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيشهالء داود حسن داود2821181522214024

العلوم االسالمية/جامعة سامراء420ثانوية الجاحظ للبنينادبيزهير يوسف نجم زيدان2822181521091016
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العلوم االسالمية/جامعة سامراء420ثانوية الجاحظ للبناتادبياسيل خميس لفته حمدان2823181522220001

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء659اعدادية بلد للبناتعلميرقيه عباس عبد الكريم كاظم2824181512176051

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء602اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميدعاء رائد علي عبود2825181512205032

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء521اعدادية الروافد للبنينعلميعلي صالح مهدي عباس2826181511085036

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء516اعدادية بلد للبناتعلميسندس مالك عبد الهادي عباس2827181512176078

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء607ثانوية الكفاح للبنينعلمييونس ابراهيم علي صالح2828181511022023

الطب/جامعة نينوى674ثانوية دمشق للبناتعلميآمنه فهد عبد احمد2829181512203005

الطب/جامعة نينوى674النازحونعلميعبد هللا شيت مطلك احمد2830181511500023

الطب/جامعة نينوى673ثانوية الغساسنة للبناتعلميشفاء مجيد حميد حماش2831181512197019

الطب/جامعة نينوى672ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميهناء جعفر محمود زين العابدين2832181512231019

الطب/جامعة نينوى671ثانوية الغساسنة للبناتعلميصابرين عبد هللا حمد صالح2833181512197020

الطب/جامعة نينوى670ثانوية االماني للبناتعلميريا اكرم جاسم عريان2834181512254009

الطب/جامعة نينوى670اعدادية بلد للبنينعلميعالء رياض صبري عبيد2835181511006059

الطب/جامعة نينوى669اعدادية طوز للبنينعلميمحمود هادي صالح عباس2836181511037063

الطب/جامعة نينوى669اعدادية طوز للبنينعلميعلي عباس جالل محمد2837181511037038

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى584اعدادية طوز للبنينعلميحسين عباس حيدر سمين2838181511037014

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى557اعدادية الزبير بن العوام للبنينعلميعلي غسان ابراهيم خليل2839181511070032

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى553ثانوية صدى العراق للبنينعلميخير هللا عماد كريم جاسم2840181511035034

التمريض/جامعة تلعفر546ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلمينور محمد حمد زيدان2841181512231017

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية608ثانوية االمين للبنينعلميحسين علي حسن ابراهيم2842181511014018

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية605اعدادية طوز للبنينعلميمحمد منتصر جاسم محمد2843181511037060

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597اعدادية االسحاقي للبنينعلمياحمد عبد الجبار نعمه محمد2844181511047001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584ثانوية ابن خلدون للبنينعلميسفيان عادل حمادي حسين2845181511009044

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577ثانوية ابن خلدون للبنينعلمينزار عبد هللا عباس عثمان2846181511009091

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576ثانوية ابن خلدون للبنينعلميابراهيم خالد ولي علي2847181511009003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569اعدادية الضلوعية للبنينعلميجنيد بشار ابراهيم علوان2848181511005011

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651اعدادية الدجيل للبناتعلمينرجس صباح غضبان سرحان2849181512236101

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623اعدادية طوز للبنينعلمياحمد علي موسى احمد2850181511037007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية610ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلمياسامه برهان الدين امين محمد2851181511381013

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية606ثانوية سامراء االولى للبنينعلمياجود عماد خليل ابراهيم2852181511033003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553ثانوية عائشة للبناتعلميأزهار عباس عزيز محمد2853181512182001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545اعدادية طوز للبناتعلميايه عباس خزعل مسيب2854181512181011

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540ثانوية الغساسنة للبناتعلميزمن عبد هللا حمد صالح2855181512197012

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522ثانوية دار السالم للبناتعلميعبير داره جاسم حسن2856181512209012
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية519اعدادية االسحاقي للبناتعلمياخالص شجاع احمد يونس2857181512255001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية515اعدادية المنعم المختلطةعلميوفاء جمهور خليفه خاطر2858181512306010

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية513ثانوية الزوراء للبناتعلميميديا عبد هللا محمد عبد هللا2859181512162032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658ثانوية الكفاح للبنينعلمياسامة احمد بدري شعيب2860181511022003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624ثانوية الملوية األهلية للبنينعلميمحمد بهاء صابر توفيق2861181511049022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624ثانوية االمين للبنينعلميعثمان ابراهيم غائب سالم2862181511014033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617اعدادية مالك االشتر المسائية للبنينعلميباسم حميد مجيد محمد2863181511352003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613ثانوية الرماح العوالي للبنينعلميرزاق الزم مهدي عباس2864181511058009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية611ثانوية االمين للبنينعلميعبد الكريم فنر حمود حماش2865181511014032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية610ثانوية ابن خلدون للبنينعلميطه حسين حسن حماد2866181511009048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية608اعدادية االسحاقي للبنينعلميعلي ستار محسن خاطر2867181511047066

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية604اعدادية بلد للبنينعلميكرار ردام لفتة حسن2868181511006089

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية598ثانوية االمين للبنينعلمييوسف سليمان خليل ابراهيم2869181511014054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595اعدادية عمر المختار للبنينعلميمقتب فيصل حسن جاسم2870181511040075

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية590ثانوية صدى العراق للبنينعلميعلي جمعه هادي حميد2871181511035059

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582اعدادية االسحاقي للبنينعلميشهاب احمد عباس عواد2872181511047064

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582ثانوية دار السالم للبناتعلميمنار كاظم خالد حمادي2873181512209016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581ثانوية الرماح العوالي للبنينعلميعبد الرحمن مصحب رحمان خلف2874181511058012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581اعدادية الخطيب للبنينعلميمثنى احمد خلف حسين2875181511002139

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580اعدادية بلد للبنينعلميعلي كمال حسين علي2876181511006071

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580اعدادية عمر المختار للبنينعلميحسن فالح حسن سعدي2877181511040023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579اعدادية الضلوعية للبنينعلمياحمد عبد محمد محسن2878181511005005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578اعدادية االسحاقي للبنينعلميمحمد الطيف جاسم محمد2879181511047043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575ثانوية العلم للبنينعلميمحمد ناظم فرحان جدي2880181511019029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572اعدادية الروافد للبنينعلميطارق ماجد مجيد حسن2881181511085024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571ثانوية الغساسنة للبناتعلميزينب ستار عطية سعود2882181512197013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571اعدادية الدجيل للبناتعلميموج عماد خالد هذال2883181512236096

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570اعدادية بلد للبنينعلميصقر صالح مهدي عبد الصاحب2884181511006051

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570اعدادية الخطيب للبنينعلميحمزة خالد عباس علي2885181511002054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569الخارجيونعلميمحمود ضامن شاكر لطيف2886181511400047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568ثانوية الكفاح للبنينعلميفهد شالش خلف عياش2887181511022017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568اعدادية الضلوعية للبنينعلميوسام مزحم جار هللا صالح2888181511005037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564اعدادية عمر المختار للبنينعلميمصطفى احمد حسين احمد2889181511040068

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563ثانوية الرماح العوالي للبنينعلميقاسم معيوف محمد حسن2890181511058020
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561اعدادية االسحاقي للبنينعلميعصام قاسم عبد هللا حسين2891181511047065

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561ثانوية المجيد للبنينعلميختام شدهان عبيد عبد هللا2892181512105002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557ثانوية الهادي المسائية للبنينعلميخضير عباس احمد مطلك2893181511350013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555اعدادية طوز للبنينعلميعلي اوزجان وهبي احمد2894181511037034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553اعدادية الروافد للبنينعلميعلي مسلم حسين عبد2895181511085041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553ثانوية العفاف للبناتعلميهيام مصطفى حمد عبد هللا2896181512251050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552اعدادية االبراهيمية للبنينعلميعلي جواد كاظم حاتم2897181511001040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551اعدادية الروافد للبنينعلميحبيب محمد عبد هللا الياس2898181511085010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550ثانوية صدى العراق للبنينعلمياحمد جمال عزيز حسن2899181511035007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550اعدادية المنعم المختلطةعلميضفاف بحر لطيف جاسم2900181512306007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550اعدادية بلد للبنينعلميعلي كاظم علي عباس2901181511006070

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549ثانوية ابن خلدون للبنينعلميسيف علي محمد رضا2902181511009047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549اعداديةعمورية للبناتعلميمروه عبد اللطيف حميد احمد2903181512183099

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548اعدادية بلد للبنينعلميطاهر علي حسين علي2904181511006052

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547اعدادية الروافد للبنينعلميسيف الدين محمد عارف ناجي عبد2905181511085022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547ثانوية الملوية األهلية للبنينعلميفهد ازهر عبد الجبار احمد2906181511049021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547ثانوية دجلة المسائيةعلمياحمد سعود محمد صالح2907181511348002

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631ثانوية ابن خلدون للبنينعلميعمر عبد حسين خلف2908181511009065

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية599ثانوية االماني للبنينعلمياركان حسن اسعد محمد2909181511102009

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570ثانوية ابن خلدون للبنينعلميمحمود احمد حسن حسين2910181511009080

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565ثانوية االماني للبنينعلميعلي ابراهيم فليح حسن2911181511102037

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560اعدادية طوز للبنينعلميمحمد رسول عباس محمد2912181511037052

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557اعدادية طوز للبنينعلميعمار مشعل علي وهاب2913181511037044

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553ثانوية االماني للبنينعلميحمزة نوري طعمة خلف2914181511102019

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميريكرد رحيم عبد هللا زهراب2915181511381028

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميمحمد مفتاح محمد علي امين2916181511381059

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميعلي عزيز جاسم محمد2917181511381041

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543النازحونعلميربيع محمد حمد ضاير2918181511500015

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543اعدادية بلد للبنينعلميحسن سعد مهدي صالح2919181511006024

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية596ثانوية العلم للبنينعلميعبد الرحمن ابراهيم خليل حديد2920181511019039

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية580اعدادية الروافد للبنينعلميوليد خالد علوان ابراهيم2921181511085062

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية573ثانوية جنة العراق للبناتعلميسرى نجم عبد هللا علي2922181512221025

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية570ثانوية عائشة للبناتعلميزينب فالح حسن احمد2923181512182026

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية562ثانوية االماني للبنينعلميانس ابراهيم صالح احمد2924181511102013
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الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية541ثانوية العلم للبنينعلميحسن عطية عبد فاضل2925181511019012

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية522اعدادية طوز للبنينعلميسمير موالن علي حماد2926181511037024

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية519ثانوية دمشق للبناتعلميعائشه حسين علي موسى2927181512203045

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية635ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميبرهم حسين جمعه رشيد2928181511381018

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية627ثانوية االندلس للبناتعلميفاطمه فخر الدين محمد ولي2929181512244037

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية623ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميكوران عدنان ستار محمد2930181511381047

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية619ثانوية ابن خلدون للبنينعلميريباز رشيد خورشيد حسن2931181511009039

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية619ثانوية البتول للبناتعلميحنان عصام نقي مجيد2932181512175004

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية615ثانوية ابن خلدون للبنينعلمياحمد شاهين حسن علي2933181511009011

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية611اعدادية طوز للبنينعلميحسين علي محمود محمد2934181511037017

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية608ثانوية البتول للبناتعلميمأوى مؤيد علي مهدي2935181512175023

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية607ثانوية االماني للبنينعلميحسنين علي عثمان بكر2936181511102016

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية603ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلمياحمد كامران شامل سمين2937181511381007

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية597ثانوية البتول للبناتعلميهاله علي تقي نقي2938181512175030

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية394ثانوية العفاف للبناتعلميسرى محمود داود سلمان2939181512251031

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية560النازحونعلميبانع عبد جاسم حركان2940181511500010

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية512ثانوية العلم للبنينعلميصالح محمد صالح عبد الهادي2941181511019044

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية512ثانوية االماني للبناتعلميفاطمه علي فرج محمد2942181512254015

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية453ثانوية االندلس للبناتعلميسراب جهاد عزيز كاكل2943181512244029

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446ثانوية عائشة للبناتعلميالوند نريمان شكور كريم2944181512182008

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434ثانوية االماني للبناتعلمينور الهدى ارسالن عمران طاهر2945181512254023

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميجاالك طارق عزيز صالح2946181511381023

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية424ثانوية صدى العراق للبنينعلميحسن محمد زين العابدين حسن2947181511035021

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية ابن خلدون للبنينعلميمحمد قحطان حسين حسن2948181511009077

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية الزبير بن العوام للبنينعلميمروان غانم جاسم صالح2949181511070058

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية409اعدادية االبراهيمية للبنينعلميعبد الرحمن فاروق عبيد منسي2950181511001034

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية القلعة للبنينعلميعلي احمد مجيد علي2951181511063012

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية400ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميارام عبد القادر محمد احمد2952181511381012

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية400الخارجيونعلميرافع محمود محمد سليمان2953181511400023

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية طوز للبناتعلميذكرى ناظم كريم كاظم2954181512181021

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398ثانوية االندلس للبناتعلميتبارك علي محمود محمد2955181512244010

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية402اعدادية المنعم المختلطةعلميخليل ابراهيم احمد محمد2956181511306011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية520اعدادية االسحاقي للبنينعلميفارس شجاع احمد يونس2957181511047038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية491ثانوية القبس للبنينعلميعبد هللا حسين سالم حسين2958181511131011
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية467اعدادية بلد للبنينعلميمصطفى محمد صادق طعمة2959181511006107

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437اعدادية الزبير بن العوام للبنينعلميعبد القدوس عالء حسين جاسم2960181511070024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية االسحاقي للبنينعلميعمار عادل عبد اللطيف محمود2961181511047032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية سامراء المسائية للبناتعلميفرح اكرم محمد جاسم2962181512374026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية سامراء االولى للبنينعلميمصطفى جالل نصيف جاسم2963181511033093

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية االنشراح للبنينعلميابراهيم خليل إسماعيل خلف2964181511114002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية االنشراح للبنينعلميغيث سعدي إسماعيل خلف2965181511114016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية المنعم المختلطةعلميشيماء كامل حمادي فلفل2966181512306006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية409ثانوية العفاف للبناتعلميورود ابراهيم طارق عبود2967181512251052

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية االسحاقي للبنينعلميمحمد جمال الدين عبد محمد2968181511047044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية مالك االشتر المسائية للبنينعلمياكرم سعدي خضير عبد هللا2969181511352002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية االنشراح للبنينعلميأيمن مهدي إسماعيل خلف2970181511114001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية ابن االثير للبنينعلميمحمد كريم ويس عبد هللا2971181511008022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405ثانوية القلعة للبنينعلمياحمد عبد الواحد جاسم محمد2972181511063003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403ثانوية العلم للبنينعلميعدنان خير هللا عبد هللا احمد2973181511019020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401ثانوية بلد المسائية للبنينعلميمرتضى عدنان يعقوب عبد العزيز2974181511346055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401ثانوية صدى العراق للبنينعلميمصطفى محمد نعمان صنع هللا2975181511035099

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399ثانوية الملوية األهلية للبنينعلميحيدر عبد السالم هاشم عبد هللا2976181511049005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية395ثانوية المهج للبناتعلمياستبرق امير ناظم ابراهيم2977181512248001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية385ثانوية العلم للبنينعلميمحمد بشير شعيب هجيج2978181511019026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية384اعدادية بلد للبنينعلميسجاد ماجد محمد عبد هللا2979181511006045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية370ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتعلميفاطمة فالح حسن ابراهيم2980181512375033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390اعدادية االبراهيمية للبنينعلميكرار احمد سرحان حميد2981181511001060

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387اعدادية الروافد للبنينعلميحسنين مشعان جميل عويد2982181511085013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية االنشراح للبنينادبيسفيان احمد كامل محمود2983181521114005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية ابن خلدون للبنينادبيمحمد طارق رشيد صالح2984181521009043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية دجلة للبنينادبياثير نجم زيدان خلف2985181521069002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية الضلوعية للبنينادبياحمد نعمان رشيد عبد هللا2986181521005003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403اعداديةعمورية للبناتادبيغفران يحيى فرحان مبارك2987181522183035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402ثانوية االماني للبنينادبيضيف هادي عبد الواحد عزيز2988181521102021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388ثانوية االستقالل للبنينادبيرضوان مظهر مجول عصالن2989181521120011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387ثانوية الغساسنة للبناتادبيداليا كمال حمادة جاسم2990181522197010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383ثانوية العلم للبنينادبياحمد محمد علي عبد هللا2991181521019030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية االسحاقي للبناتادبيبيداء سالم احمد فرحان2992181522255045
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية بلد للبنينادبيمروان ساجد مجيد حميدي2993181521006043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية عمر المختار للبنينادبيمحمد سعد عباس حسين2994181521040042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380ثانوية النابغة الذبياني للبنينادبيمرتضى خليل خلف مطلك2995181521092033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ثانوية االستقالل للبنينادبيمهند عبد الحسين محمد نوفل2996181521120023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378اعدادية طوز للبناتادبيبيرسن مصطفى كوثر تقي2997181522181011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378اعدادية بلد للبنينادبيرياض احمد عبد االمير علي2998181521006014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374اعدادية الضلوعية للبنينادبيعمر ستار حمدان علوان2999181521005017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374ثانوية النزاهة للبنينادبيوسن محمد صادق حسين3000181522066010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366اعدادية طوز للبناتادبيابتهال نوري محسن فرحان3001181522181002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382ثانوية دمشق للبناتادبيلبنى دحام علي حسين3002181522203038

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيفخرية أبراهيم خليل جاسم3003181522214033

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية527اعدادية الزبير بن العوام للبنينعلميعلي حسين مهدي نصيف3004181511070030

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية453ثانوية الهادي المسائية للبنينعلمياحمد مرشود لطيف عطية3005181511350005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية طوز للبناتعلمينور اكرم رفيق توفيق3006181512181043

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402اعدادية االمام المختلطةعلميطه فالح حميد علي3007181511278011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةعلميمحمد عثمان صابر احمد3008181511381055

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيأريان احمد وهاب احمد3009181522380001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية االماني للبنينادبيمثنى احمد رشيد حسن3010181521102045

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية االماني للبنينادبيهمام محمد عبد هللا نصيف3011181521102062

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية االماني للبنينادبيمحمد صباح احمد علي3012181521102050

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية طوز للبنينادبينوزاد محمد حسن علي3013181521037040

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية ابن خلدون للبنينادبيياسين جبار هدايت كريم3014181521009055

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية االسحاقي للبنينادبيخضر ياس خضر حمد3015181521047016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية ابن خلدون للبنينادبيعبد الرحمن سعدون سليم محمد3016181521009022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404ثانوية االماني للبنينادبيغزوان عثمان محمد شكور3017181521102034

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403ثانوية عائشة للبناتادبيبراء مجيد كريم محمد3018181522182010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400ثانوية ابن خلدون للبنينادبيمحمد كامل اسماعيل احمد3019181521009047

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399ثانوية االماني للبنينادبيكوران فاتح فرج حمبور3020181521102039

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398ثانوية دمشق للبناتادبيسلوى محمد نجيب محمد علي مصطفى3021181522203025

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395ثانوية ابن خلدون للبنينادبيزانا فاضل حميد محمد3022181521009016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبيشيرزاد ازاد محسن علي3023181521381015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392ثانوية هلكوت للدراسة الكردية المختلطةادبيكوران سعدون صالح بيجان3024181521381025

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390ثانوية ابن خلدون للبنينادبيحسين علي خورشيد جوامير3025181521009012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388ثانوية النابغة الذبياني للبنينادبياسامه عيدان محمود خليفه3026181521092003
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388ثانوية الصحابة المختلطةادبيخضير شجيرج خضير علي3027181521305008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيعهود جبار محمد صالح3028181522214029

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385ثانوية الغساسنة للبناتادبيضحى ناصر حسين جاسم3029181522197019

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384ثانوية االمام علي الهادي للبناتادبيرند عبد المنعم عبد الرزاق جبوري3030181522252010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383ثانوية سومر للبنينادبياحمد خالد احمد نجم3031181521079003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382ثانوية الجاحظ للبناتادبيعبير حسين علي محمد3032181522220016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380ثانوية البتول للبناتادبيزهراء برهان علي عباس3033181522175011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ادبيسام صالح مهدي احمد3034181521361144

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376ثانوية الجاحظ للبنينادبينسيم محمد حسن اسود3035181521091035

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376اعدادية اسماء للبناتادبيوسن فاروق جميل محسن3036181522242079

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375ثانوية النابغة الذبياني للبنينادبيعبد الكريم صالح محمد كاظم3037181521092021

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370اعدادية عمر المختار للبنينادبيمحمد حسين رزوق حسن3038181521040040

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية364ثانوية االماني للبنينادبيلؤي نوري عبد هللا نايف3039181521102042

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية361اعدادية طوز للبناتادبيحنان لقمان محمد سعيد3040181522181015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356ثانوية البتول للبناتادبيفيان عزيز حسن فتاح3041181522175018

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية355ثانوية االماني للبنينادبيصعب محجم فارس حمادي3042181521102020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351اعدادية االبراهيمية للبنينادبيعبد الجبار رائد جبار جمعه3043181521001029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية المنعم المختلطةعلميوعد اسماعيل محمد جدي3044181511306019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية الخطيب للبنينعلميمحمد فاضل حمدي نيسان3045181511002159

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينعلميندى عواد علوان فواز3046181512351012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية المنعم المختلطةعلميفاضل عباس جاسم محمد3047181511306016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409اعدادية الخطيب للبنينعلمياحمد عبد الصمد توفيق محمد3048181511002011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400اعدادية االسحاقي للبناتعلميرحاب محمد هندي حسين3049181512255022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية االسحاقي للبنينعلمياحمد محمد خضير حسين3050181511047002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395اعدادية االسحاقي للبنينعلميسلطان شاكر نوفل فهد3051181511047016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390ثانوية االندلس للبناتعلميرقيه شاكر محمود احمد3052181512244020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419الخارجيونادبياحمد محمد سلمان حبيب3053181521400037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية االسحاقي للبناتادبيمنى علي جميل علي3054181522255036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية سومر للبنينادبيعلي عامر عبد الرزاق حمد3055181521079046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية العلم المسائيةادبيمحمد علي محمد خلف3056181521334104

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419اعداديةعمورية للبناتادبيفاطمة اسماعيل عبد هللا محمد3057181522183036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية ابن االثير للبنينادبيحمد محمد عبد مزعل3058181521008023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية الضلوعية المسائيةادبيعهد خضير محمد حسن3059181522331012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبيصالح احمد مهدي صالح3060181521308005
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية جنة العراق للبناتادبيديانا خليل ابراهيم حسين3061181522221020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418دراسة كردية\ ثانوية كوردستان  للبنات ادبيايمان فؤاد عبد هللا علي3062181522380007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيرنا جاسم سلمان سلوم3063181522214017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية النابغة الذبياني للبنينادبيصالح محمود صالح ألطيف3064181521092018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية النابغة الذبياني للبنينادبيخضير حاتم عبود محمود3065181521092013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418اعداديةعمورية للبناتادبيمريم مظر كامل حمودي3066181522183043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية االسحاقي للبنينادبيراجي سهيل نجم عبد3067181521047017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417الخارجيونادبيعز الدين احمد محمد جواد3068181521400155

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية النابغة الذبياني للبنينادبيامير قحطان عبد هللا حسين3069181521092005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية الشافعي المختلطةادبيوسام مصطفى كريم ابراهيم3070181521292016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية الكفاح للبنينادبيعبد القادر شاكر شالل حمد3071181521022010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417اعداديةعمورية للبناتادبيبان عبد العزيز سعود محمد3072181522183008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية طرابلس للبنينادبيمحمد احمد عودة حنادة3073181521121027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية عمر المختار للبنينادبيمصطفى عصام حسين علي3074181521040053

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية العفاف للبناتادبيناديه محمد حسين علوان3075181522251028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية العلم للبنينادبيسعد حسين علي سليمان3076181521019033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية الخيام للبناتادبينغم قادر محمد شحاذه3077181522212007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية الجيل الجديد المسائية للبنينادبيوسام عامر ياسين علوان3078181521349049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية ابن االثير للبنينادبيهيثم عبد هللا جاسم خلف3079181521008019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية االمين للبنينادبيأمير قيس صالح جاسم3080181521014001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية االسحاقي للبناتادبيتمارا رعد اسعد جاسم3081181522255015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيهدى فوزي سردي محاسن3082181522214043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية االماني للبنينادبيماجد مولود جمعة مهدي3083181521102043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية طوز للبنينادبيبالل صباح محمد حميد3084181521037008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيوفاء مصطفى عبد يوسف3085181522214047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية اسماء للبناتادبيليلى ابراهيم خليل ابراهيم3086181522242052

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية االسحاقي للبنينادبيمروان حسين عبد حسين3087181521047058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية النابغة الذبياني للبنينادبيهيثم زاحم عواد حسن3088181521092035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيمصطفى محمد حبيب يوسف3089181521070047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية االسحاقي للبنينادبيرسول سامر عبد صالح3090181521047019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبيهجران دلي حمزه مونس3091181522308014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية الصحابة المختلطةادبيمأمون مظهر حسون حبيب3092181521305022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية االسحاقي للبناتادبيايمان محمود محمد حسين3093181522255010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية الصحابة المختلطةادبيشاكر محمود شهاب احمد3094181521305012
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية السالم للبنينادبيعماد كريم خليل كلش3095181521044006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية السالم للبنينادبياديب احمد خلف رجب3096181521044002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414اعداديةعمورية للبناتادبينور صالح حسين سلمان3097181522183052

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية العلم للبنينادبيوليد ابراهيم مطلك صالح3098181521019025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية السالم للبنينادبيسامر فائق كاظم جسام3099181521044010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية االسحاقي للبناتادبيشيالن يونس محمد جاسم3100181522255026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية العلم للبنينادبياحمد صدام حسن علي3101181521019034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية االسحاقي للبناتادبياشواق طالب عداي هادي3102181522255007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية الصحابة المختلطةادبيعهد شجيرج خضير علي3103181521305018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية طوز للبنينادبييوسف زين العابدين نصر الدين خورشيد3104181521037046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيأفراح حسن علي عبد3105181522214004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبيمروه ساجد عبد يوسف3106181522308010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413اعداديةعمورية للبناتادبيزينة وصفي موفق عزيز3107181522183021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيفرات جاسم حسين مصلح3108181521087008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية الرماح العوالي للبناتادبياطياف منذر احمد خلف3109181522222002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية سومر للبنينادبيمصطفى مظهر عمر حديد3110181521079041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية الغساسنة للبناتادبيماريا عبد السالم ذياب عبد هللا3111181522197024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية سومر للبنينادبيعيدان مهدي عبد حسين3112181521079019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية االسحاقي للبناتادبيبان صالح عبد الرحيم محمود3113181522255012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية االماني للبنينادبيمرتضى عاشور ابراهيم محمد3114181521102057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية عمر المختار للبنينادبيمصطفى احمد ياسين محمد3115181521040050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية الضلوعية للبنينادبيانور عاصي نصيف جاسم3116181521005005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية العفاف للبناتادبياستبرق حميد كاظم احمد3117181522251001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيوفاء هاشم علي صالح3118181522214048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيحنان حسين علي جسام3119181522214010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية القلعة للبنينادبيغازي احمد جاسم محمد3120181521063022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية الضلوعية للبنينادبيبارق صياد شهاب احمد3121181521005006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية االسحاقي للبناتادبياسماء نافع علي جياد3122181522255005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية الكفاح للبنينادبيمعاذ عامر عكاب محمد3123181521022018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ادبيمحمد جاسم يوسف احمد3124181521361107

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية الصحابة المختلطةادبيكوثر صالح محمد طارش3125181522305007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية الضلوعية للبنينادبيعماد فرحان محمد علي3126181521005015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية جنة العراق للبناتادبيهديل خليل ابراهيم حسين3127181522221058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية الزهراوي للبنينادبيمحمد عبد نصيف محمد3128181521110040
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية اسماء للبناتادبيطيبه اسماعيل عبد الرزاق خلف3129181522242039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبياحمد رزاق عبد هللا حسن3130181521351004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية االسحاقي للبناتادبيرحاب عداي جاسم حسن3131181522255018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية االسحاقي للبنينادبيمصطفى كريم فهد علي3132181521047060

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية االسحاقي للبنينادبيمحمد يونس حسان عبد3133181521047056

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410ثانوية سومر للبنينادبيفالح جود كاظم جدوع3134181521079021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410ثانوية النابغة الذبياني للبنينادبيعبد الوهاب سالم حسن غايب3135181521092023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410ثانوية دجلة للبنينادبيحاتم اكرم صبحي صالح3136181521069007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409اعدادية طوز للبناتادبيديانا فاروق حبيب رشيد3137181522181018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409ثانوية الشافعي المختلطةادبيوليد خالد محمد مهدي3138181521292023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409ثانوية الحاتمية المختلطةادبيزاهده انور حميد محمود3139181522301016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409ثانوية الزهراوي للبنينادبيعبود لطيف صالح ابراهيم3140181521110028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409ثانوية النابغة الذبياني للبنينادبيحسان عبجل حسان عليان3141181521092008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409ثانوية المعتصم للبناتادبيسيناء عامر جمعة مهدي3142181522219012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409ثانوية النابغة الذبياني للبنينادبيعلي عدنان مجيد محمد3143181521092026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408ثانوية الرماح العوالي للبناتادبينمارق مزهر رحمان خلف3144181522222018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408ثانوية دجلة للبنينادبينشوان ازهر علي حسين3145181521069031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408ثانوية االنشراح للبنينادبيمحمد نعمان رشيد عبد هللا3146181521114013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408ثانوية ابن االثير للبنينادبيعبد هللا صباح طه خلف3147181521008024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408ثانوية سومر للبنينادبيقحطان محمود محمد خلف3148181521079022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية العذراء للبناتادبيضحى كريم زيدان خليفه3149181522207009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية سومر للبنينادبينصيف جاسم فرج صالح3150181521079063

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية عمر المختار للبنينادبيمصطفى احمد خلف حساني3151181521040049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيعلي مزاحم مصلح خليفة3152181521070027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية جنة العراق للبناتادبياسالم حسن عيسى عباس3153181522221002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية الغساسنة للبناتادبيمنال عبود سليمان حسين3154181522197028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية دجلة للبنينادبيايمان عادل محمود عبود3155181522069015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية دمشق للبناتادبيسارة جميل قادر محمد3156181522203022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية االمام علي الهادي للبناتادبينبأ علي خيار حبيب3157181522252023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية االمين للبنينادبيماهر احمد جاسم حمد3158181521014038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيزينب خالد حميد ساير3159181522214018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية سومر للبنينادبيعالء محمد رحيم محسن3160181521079047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية سومر للبنينادبيعبد هللا مناع احمد مصلح3161181521079050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية سومر للبنينادبيمثنى عزاوي حنيفش سرحان3162181521079061
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةادبيخالد خلف نايف طعمة3163181521291006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبيصابرين عباس محمد عويد3164181522308009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبيمروه فرعون غايب حسين3165181522308011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية الجاحظ للبناتادبيمروه رعد عالوي حسن3166181522220022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيصفوة مزهر جميل حماد3167181522214025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيهيفاء خليل جميل حماد3168181522214046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية االسحاقي للبنينادبيراني رائد خضير عبد3169181521047018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ادبيعبد الخالق صالح علوان خاطر3170181521361072

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405ثانوية دمشق للبناتادبيوسن ستار عبد هللا نجم3171181522203054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405ثانوية القلعة للبنينادبيمجول سفيان ابراهيم احمد3172181521063024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبيفرحان عبد هللا محمد عبد هللا3173181521308008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405اعداديةعمورية للبناتادبياسيل سعود تركي مهدي3174181522183003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405ثانوية سومر للبنينادبيمصطفى سعدي عبد هللا صبحي3175181521079039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404ثانوية الخيام للبناتادبياسيل مزهر احمد جاسم3176181522212002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404ثانوية سامراء المسائيةادبيمحمد حاجم محمد فريج3177181521335119

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404ثانوية الزهراوي للبنينادبيمحمد عدنان صبري محمد3178181521110041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية اسماء للبناتادبيسهام خالد شكر محمود3179181522242028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية االسحاقي للبناتادبيضحى سعد محمود محمد3180181522255027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404ثانوية الصحابة المختلطةادبيسهيدر جاسم محمد حسين3181181521305011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية االسحاقي للبناتادبياميره كاطع مخلف علي3182181522255009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403اعدادية المنعم المختلطةادبيزياد صالح محمد حبيب3183181521306010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403ثانوية سامراء المسائيةادبيمحمد زاحم عباس علوان3184181521335122

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيمصطفى عامر نصيف جاسم3185181521070045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيحازم محمد عبود محمد3186181521070012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403ثانوية النابغة الذبياني للبنينادبيمحمود علي محمود جاسم3187181521092032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403ثانوية الشافعي المختلطةادبيحسين محمد مصطفى كمون3188181521292017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402ثانوية سامراء المسائيةادبيرسول صبار احمد علي3189181521335054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402اعدادية الضلوعية للبنينادبيخلف ضاري حسين خلف3190181521005010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402اعدادية االسحاقي للبنينادبيكريم احمد شاهر حمود3191181521047049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402اعدادية االسحاقي للبناتادبيازهار حميد دحام مزيون3192181522255002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401ثانوية طرابلس للبنينادبيعبد الرزاق محمد حسين جاسم3193181521121015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401ثانوية الرافدين المختلطةادبيياسين محمود عبيد جدوع3194181521280009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401ثانوية الزهراوي للبنينادبيعلي حامد حسين محمد3195181521110029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401ثانوية االمين للبنينادبيعبد الرحمن حبيب حسن حماش3196181521014027
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيأسراء حسن محمد كاظم3197181522214001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401ثانوية الجاحظ للبنينادبيفاضل باهض ظاهر فرحان3198181521091030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401اعدادية طوز للبنينادبيمحمد قاسم محي جاسم3199181521037033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401اعدادية االسحاقي للبنينادبيصدام يونس امين عبد هللا3200181521047029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400اعدادية الدجيل للبناتادبيهدى علي لطيف عزيز3201181522236074

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400ثانوية العلم للبنينادبيباسم عبد هللا احمد عبد هللا3202181521019004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400اعدادية اسماء للبناتادبيرقيه محمود حسين نجم3203181522242017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400اعدادية االسحاقي للبناتادبيغيداء وفيق صالح محمد3204181522255032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400ثانوية الرماح العوالي للبناتادبيسحر سعيد لطيف عباس3205181522222007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400اعدادية طوز للبنينادبينسيم ستار نايف احمد3206181521037039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعمر احمد صالح محمد3207181521082031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ادبيبالل صابر حميد مهدي3208181521361029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399ثانوية دمشق للبناتادبينور سلمان حمادي جاسم3209181522203047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية عمر المختار للبنينادبيفهد محمد حسين احمد3210181521040033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398اعدادية المنعم المختلطةادبيعزيز عايد داود سالم3211181521306020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398اعدادية الضلوعية للبنينادبيسلمان هاشم سامي جاسم3212181521005013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398اعدادية الزبير بن العوام للبنينادبيمحمد حميد جاسم محمد3213181521070038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397اعدادية االسحاقي للبنينادبيصباح نوري حمدان احمد3214181521047028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395ثانوية العلم للبنينادبيمحمود هاشم محمد سلطان3215181521019026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395ثانوية الخرجة للبنينادبيمحمد ماهر غانم حسين3216181521051011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395ثانوية ابن االثير للبنينادبينور الدين عماد محمد حسن3217181521008017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394اعدادية االسحاقي للبناتادبيازهار محمد خليل محمد3218181522255043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394ثانوية الزهراوي للبنينادبيمحمد ستار علي محمد3219181521110037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394ثانوية العلم للبنينادبياحمد ازل محمد عبد هللا3220181521019002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393ثانوية الصحابة المختلطةادبيمهند بدر علي عبد3221181521305027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393اعدادية االسحاقي للبناتادبيغصون حميد دحام مزيون3222181522255030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393ثانوية العلم للبنينادبيجمال عفر طريد فرحان3223181521019005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيأمل حسين علي صالح3224181522214006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيعيده عباس حسن علي3225181522214030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392اعدادية المنعم المختلطةادبيحازم رحيم خضير ياس3226181521306005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391اعداديةعمورية للبناتادبيشذى ابراهيم عطية عباس3227181522183029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391ثانوية الزهراوي للبنينادبيمحمود اسماعيل ابراهيم حسين3228181521110044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391اعدادية اسماء للبناتادبيضحى احمد نصيف جاسم3229181522242036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390ثانوية الغساسنة للبناتادبيهبة عبد هللا عطية خلف3230181522197036
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390اعدادية االسحاقي للبنينادبيزهير عامر حميد ميرزا3231181521047067

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390اعدادية االسحاقي للبنينادبيعز الدين حكمت نجم عبد3232181521047040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390اعدادية الضلوعية للبنينادبيمحمد توفيق حسن عليوي3233181521005020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبينبأ غزاي حسين خلف3234181522351024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389ثانوية العذراء للبناتادبيشهد فرحان لطيف حسن3235181522207008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389ثانوية الرافدين المختلطةادبيمهران صالح حسين ضيف3236181522280010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388ثانوية الرافدين المختلطةادبيشاهه نزهان مسرهد احمد3237181522280003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388ثانوية دبي للبنينادبيوائل هيثم سامي عبد الرحمن3238181521122053

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية438اعدادية الملوية للبنينعلميعبد الحميد سالم حميد احمد3239181511095009

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية االسحاقي للبنينعلميغازي خير هللا خلف خاطر3240181511047037

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية بلد للبناتعلميفاطمه مهدي مهاوي كويش3241181512176103

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميسلوى محمد حسن ماهر محمد جواد3242181512205071

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية618اعدادية الروافد للبنينعلميسجاد قيس عبد علي عباس3243181511085020

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية588ثانوية البتول للبناتعلمينورا جواد عبد السالم محمد3244181512175029

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية582اعدادية طوز للبنينعلميمصطفى حسن محمد نوري ساقي3245181511037066

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية580ثانوية ابن خلدون للبنينعلميعلي رعد رشيد سليمان3246181511009061

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلمياركان كورز حسن علول3247181511127005

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميزينب عامر نجم عبد االمير3248181512205058

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميايه ميثم عارف عبد المهدي3249181512205017

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية بلد المسائية للبنينعلميحسن هادي حسن علي3250181511346009

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية بلد للبنينعلميعلي حسن صالح مهدي3251181511006063

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية548اعدادية بلد للبنينعلميعلي مسلم رشيد محمود3252181511006076

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية471اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميفرح عبد المهدي عبد الحسين حسين3253181512205089

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية بلد للبنينعلمياحمد لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب3254181511006009

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية541اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميصفا جاسم عبد الواحد جاسم3255181512205077

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية521اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميكوثر حسيب جابر عبد الكاظم3256181512205090

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية542اعدادية الروافد للبنينعلميمحمد علي مجيد حسن3257181511085053

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية463ثانوية بلد المسائية للبنينادبياحمد رضوان حازم حسن3258181521346005

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية اليرموك للبنينادبيجاسم قيس محمد ابراهيم3259181521129004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية بلد للبنينعلمياحمد كنعان ماهر مسلم3260181511006008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية طوز للبناتادبينوردان برهان عسكر عاشور3261181522181036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبينور سعدون علي حسن3262181522205026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية االبراهيمية للبنينعلميغيث فزع عبد الحسين عباس3263181511001052

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية بلد للبناتعلميصابرين حبيب علي عبد الكريم3264181512176084
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المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية طوز للبنينعلميمصطفى مهدي فريق نامق3265181511037073

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية الزبير بن العوام للبنينعلميعماد شالل صالح احمد3266181511070033

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية االمام المختلطةعلميوليد خالد إبراهيم فرج3267181511278022

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميدعاء صدام حسين خضير3268181512205035

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميايالف حمدي خضر احمد3269181512205014

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612اعداديةعمورية للبناتعلميرواء جاسم حسين مهدي3270181512183042

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601ثانوية العذراء للبناتعلميشهد عزيز مجول سبع3271181512207011

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601اعداديةعمورية للبناتعلمينبأ جمال محمد علي3272181512183110

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592اعداديةعمورية للبناتعلميايناس بخيت محمود محمد3273181512183018

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584اعدادية االمام المختلطةعلميميادة خلف حسين محمد3274181512278013

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580اعدادية االسحاقي للبناتعلمينور مظهر تايه غزال3275181512255048

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميزهراء ازهر مهدي عبد3276181512205051

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574اعدادية الدجيل للبناتعلميبان ماهر مزهر عبيد3277181512236024

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميبشرى امجد امين عبد المهدي3278181512205022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666ثانوية النور للبناتعلميحوراء خالد عبد الحسين علي3279181512238005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658ثانوية ذي قار للبناتعلميفاطمة شاكر محمود حمزه3280181512233016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655اعدادية بلد للبناتعلميزهراء احمد عبد خليل3281181512176057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية بلد للبناتعلميميس مظفر عبد اللطيف علي3282181512176123

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648ثانوية الغساسنة للبناتعلمياسراء محمود سلمان محمد3283181512197002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644اعدادية الدجيل للبناتعلميمروه جمال شريف محمد3284181512236088

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640اعدادية الخطيب للبنينعلمييونس جاسم صالح حمد3285181511002194

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634ثانوية االماني للبنينعلميمهدي صالح مجيد مهدي3286181511102053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632اعدادية الدجيل للبناتعلميديانه محمد جاسم محمد3287181512236034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميتقى علي حسين كاظم3288181512205026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية الخطيب للبنينعلميعلي سعيد علي سليمان3289181511002107

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية الدجيل للبناتعلميحوراء مشتاق كريم ابراهيم3290181512236031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621ثانوية االنشراح للبنينعلميحسين علي كامل محمود3291181511114008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616ثانوية العلم للبنينعلميمحمد حاتم جهاد عناد3292181511019042

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571ثانوية دمشق للبناتعلميزينب حسن حميد مجيد3293181512203035

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545اعدادية بلد للبناتعلمياسراء منذر ابراهيم حسن3294181512176003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545اعدادية الدجيل للبناتعلميشهد مظهر علي حسين3295181512236069

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542ثانوية النور للبناتعلميايمان حسين فاضل مرهون3296181512238002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542اعدادية االسحاقي للبناتعلميشهالء نافع مخلف علي3297181512255035

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537اعدادية الدجيل للبناتعلميأسماء خضير عباس حسن3298181512236004
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536اعدادية بلد للبناتعلمياالء فاضل سامي علي3299181512176008

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية الدجيل للبناتعلميشيماء مثنى صبار ياسين3300181512236073

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية الضلوعية للبنينعلمياحمد حردان تركي فهد3301181511005001

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية الدجيل للبناتعلميأسيل بدر محمد حميد3302181512236005

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميحسين عباس لفته محمد3303181511127015

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى618اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميبالل احمد عبد هللا محمد3304181511127009

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميحيدر سلمان محمد حسين3305181511127022

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى612ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميزينب ياسين خميس باقر3306181512231006

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية الشيخ المفيد للبنينعلميزيد علي سلمان صالح3307181511127027

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى560اعدادية بلد للبنينعلميياسر عبد االله حسين هادي3308181511006122

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى541اعدادية بلد للبنينعلميعلي ميثم عارف عبد المهدي3309181511006077

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى540اعدادية بلد للبناتعلميدعاء غازي جاسم علي3310181512176036

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى529اعدادية بلد للبنينعلميكرار كاصد حمودي عبد الرزاق3311181511006090

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى529اعدادية بلد للبنينعلميمهدي صالح عبد المهدي احمد3312181511006111

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى521اعدادية الروافد للبنينعلميعباس علي عوده سلمان3313181511085026

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى520اعدادية االمام المختلطةعلميمأمون شعالن حمادي زيدان3314181511278018

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى514المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين علميياسين رياض عداي حسين3315181511361042

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى511اعدادية بلد للبنينعلميعلي طالب رديف مهدي3316181511006069

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى508ثانوية االرتقاء األهلية للبنينعلميحمزة مطشر سالم عبد3317181511030005

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية الروافد للبنينعلميغسان اياد يعقوب عبد العزيز3318181511085045

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485اعدادية بلد للبنينعلميعباس عالوي وناس عباس3319181511006056

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479النازحونعلمياحمد رفعت علي حميد3320181511500002

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476ثانوية سامراء االولى للبنينعلميطارق احمد نجم زيدان3321181511033040

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461ثانوية الزهراوي للبنينعلميضياء الدين طه ياسين مصلح3322181511110010

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى519ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتعلميسجى عبد الكريم عباس مهدي3323181512375021

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية سامراء االولى للبنينعلميغيث هيثم هاشم زيدان3324181511033069

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى541اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلمياسراء عبد اللطيف حسين علي3325181512205005

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507اعدادية االمام المختلطةادبيمرتضى كامل كبسون حميد3326181521278010

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498اعدادية الروافد للبنينادبيابا ذر صباح عباس حسين3327181521085001

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى481اعدادية بلد للبناتادبيكوثر جاسم نجم عبد3328181522176013

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية بلد للبناتادبينور رافع عمران جواد3329181522176021

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى478ثانوية النور للبناتادبيرسل فاضل جواد عبد محمد3330181522238007

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية بلد للبناتادبيبنين هاشم جاسم محمد3331181522176005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى603اعدادية االرتقاء االهلية للبناتعلميدالل زاهد وسام ابراهيم3332181512230021
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى513اعدادية الروافد للبنينعلميحبيب عبد الحسين حبيب نعمه3333181511085009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى502اعدادية بلد للبنينعلمياحمد صبري عبد الجبار محمد3334181511006005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى501اعدادية الروافد للبنينعلميبشار ماجد حبيب عبد الرضا3335181511085006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية الروافد للبنينعلميجعفر نذير شكر حمودي3336181511085008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتعلميامنة شاكر محمود عباس3337181512205010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى500ثانوية النور للبناتادبيوفاء زيني قاسم زيني3338181522238028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى466ثانوية بلد المسائية للبنينادبيابا الحسن خضر احمد عبد الرزاق3339181521346001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية الفاروق للبناتادبيمريم علي محمد علي3340181522249010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية الفاروق للبناتادبينجوه جاسم محمد علي3341181522249011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440ثانوية النور للبناتادبيغفران محمد عبد الحسن خضير3342181522238018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية بني تميم المختلطةادبيعلي قاسم عبد المهدي محمد3343181521279015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية الثائر للبنينادبياحمد حاتم جاسم محمد3344181521130001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الضلوعية للبنينادبيعمر ضامن كامل حمود3345181521005018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الروافد للبنينادبيحسن مثنى عائش عبد3346181521085006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية االبراهيمية للبنينادبيعمار سعدون جاسم مرهون3347181521001039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد باقر خالد فاضل حميد3348181521085023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الشيخ المفيد للبنينادبيأثير حسين محمد خضير3349181521127001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية االنشراح للبنينادبيمهند محمد علي احمد3350181521114016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الدجيل للبناتادبيفاطمه عالء عبد االله شاكر3351181522236054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الدجيل للبناتادبينبراس شيبي احمد سلطان3352181522236064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية المجاهد للبنينادبينمر رعد شمسي عودة3353181521100031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الحاتمية المختلطةادبيكاظم عباس محمد حسين3354181521301035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد طالل ذياب احمد3355181521085025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية نجد المختلطةادبياحمد باسم فرحان محمد3356181521309001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبيرجاء غازي فيصل حمد3357181522351046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية بلد المسائية للبنينادبيمحمد عباس ناجي حاجم3358181521346153

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الروافد للبنينادبيحسين عباس عبد هللا ابراهيم3359181521085011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الدجيل للبناتادبيعبير يوسف احمد علوان3360181522236049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية بلد للبنينادبيحسين علي احمد عبد3361181521006006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية الفاروق للبناتادبينور طارق عاصي خميس3362181522249012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبيهاجر نبيل دروش محمد علي3363181522205030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية المجاهد للبنينادبيمحمد بدر جاسم مخلف3364181521100023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية المجاهد للبنينادبيميساء حسن علي محمد3365181522100001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الروافد للبنينادبياحمد مسلم ابراهيم كاظم3366181521085004
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الدجيل للبناتادبيفاتن حميد راهي وادي3367181522236052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية بلد للبنينادبيمحمد حامد عبد الكريم عبد3368181521006038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية الصقور للبنينادبيعباس كاظم كيطان جودة3369181521018004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الدجيل للبناتادبيتقى عماد محمد احمد3370181522236014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية الشموس للبنينادبيمحمد طه ياسين كعود3371181521128011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية بلد للبناتادبيحوراء فاضل مرهون جسام3372181522176006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية بني تميم المختلطةادبيعدنان هزبر محمد حسن3373181521279013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى510اعدادية الدجيل للبناتعلمينور علي حساني ياسين3374181512236106

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية ذي قار للبناتادبيرنده عماد خليل ذيبان3375181522233016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية النور للبناتادبيانسام عبد الكريم حسن خلف3376181522238005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الدجيل للبناتادبيتبارك عباس فاضل عباس3377181522236012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية النزاهة للبنينادبيضحى خالد صادق حسين3378181522066009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية النور للبناتادبيوسن حاتم ناجي عبد3379181522238027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الهجرة للبناتادبيصابرين صالح احمد عبطان3380181522174017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية ذي قار للبناتادبياماني خضير عباس محمد3381181522233004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الدجيل للبناتادبيزهراء مهدي صبري عبد3382181522236030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية بلد للبنينادبيحسين عيدان سعد سلمان3383181521006008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد باقر محمد مهدي علي حسن3384181521085024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية المجيد للبنينادبيقصي شياع احمد فياض3385181521105002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الدجيل للبناتادبيفاتن قاسم احمد ياسين3386181522236053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الشيخ المفيد للبنينادبيمصطفى فاضل عباس ابراهيم3387181521127062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية االمام المختلطةادبيأشجان محمد عزيز حميد3388181522278001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الروافد للبنينادبيعلي رائد عثمان حسن3389181521085019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية الريف الزاهر للبنينادبيعقيل حسن علي فرمان3390181521072014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية طوز للبناتادبيمريم محسن رشيد مالك3391181522181030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية الفاروق للبنينادبيعمر عباس ناجي حاجم3392181521094011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية االستقالل للبنينادبياحمد عبد حردان محمد3393181521120002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية المجاهد للبنينادبيعالء مزهر اليح علي3394181521100016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية الرماح العوالي للبناتادبيمروه معن عباس حسين3395181522222014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الدجيل للبناتادبيابتسام جبار عبد شريف3396181522236003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية الفاروق للبناتادبيمروة علي محمد علي3397181522249009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية بلد المسائية للبنينادبيمحمد فوزي جاسم عبد الغني3398181521346158

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الروافد للبنينادبيمصطفى مرهون سلمان مهدي3399181521085032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الدجيل للبناتادبينوراس شيبي احمد سلطان3400181522236069
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الروافد للبنينادبيحسن عبد العباس حسين طاهر3401181521085005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية دمشق للبناتادبيماليين نجيب حسين سلطان3402181522203041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية اسماء للبناتادبيشهد علي فاضل محمود3403181522242032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية دار السالم للبنينادبياكرم حاتم زويد ظاهر3404181521093002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية المنعم المختلطةادبيسيف محمود حميد فلفل3405181521306013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية الدجيل للبناتادبيهجران قحطان سليمان داود3406181522236073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية االمام المختلطةادبيزهراء عويد حميد محمد3407181522278003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية بلد المسائية للبنينادبيجاسم محمد حاتم حسن3408181521346027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية االستقالل للبنينادبيقاسم فيصل جميل علي3409181521120017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية النابغة الذبياني للبنينادبيازهر خضير جاسم محمد3410181521092002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية الدجيل للبناتادبيزينب هاشم حسون عبد الحسين3411181522236034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية بلد للبنينادبيوليد خالد محمد خليل3412181521006049

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381اعدادية اسماء للبناتادبيموج جمال صالح حسن3413181522242060

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيدعاء طارق علي مدلي3414181522214012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية الدجيل للبناتعلميزينب علي عبيد جاسم3415181512236057

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية االبراهيمية للبنينعلميعلي احمد ابراهيم عباس3416181511001038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية الحاتمية المختلطةعلميفاطمة سعد فرحان حسين3417181512301007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الحاتمية المختلطةادبياكرم سلطان هادي حسين3418181521301004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية الحاتمية المختلطةادبيلبنى هذال علي حسين3419181522301024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الحاتمية المختلطةادبيبيداء ابراهيم علي عباس3420181522301011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية الحاتمية المختلطةادبيجمال جعفر احمد مطلك3421181521301006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية الحاتمية المختلطةادبيإقبال هاني حسين علي3422181522301002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية الحاتمية المختلطةادبيحسين عدنان عبد الرسول ابراهيم3423181521301010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية الحاتمية المختلطةادبيحسين جاسم محمد حسن3424181521301008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الحاتمية المختلطةادبيكرار علي محمد هذال3425181521301038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية نجد المختلطةادبيمنى شامل احمد جبار3426181522309008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية الحاتمية المختلطةادبيبنين رعد شالل حبيب3427181522301010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الحاتمية المختلطةادبيمثنى نهاد جهاد احمد3428181521301040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية الحاتمية المختلطةادبيرعد سعد حسين علي3429181521301016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية الحاتمية المختلطةادبيسالم كريم عزيز خسارة3430181521301017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية الحاتمية المختلطةادبينرمين رشيد حميد عبد الستار3431181522301027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية الحاتمية المختلطةادبيمهند جواد كاظم اسعد3432181521301052

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية الزهراوي للبنينادبيياسين حكمت ياسين لطيف3433181521110050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية الضلوعية للبنينادبيمحمد سعيد داود سلمان3434181521005022
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382ثانوية الجاحظ للبنينادبيعمر حمدي مجيد احمد3435181521091028

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الريف الزاهر للبنينادبيمياده عمر فرحان شاكر3436181522072008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية المجاهد للبنينادبياحمد هاشم علي محمد3437181521100003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الشيخ المفيد للبنينادبيمرتضى رعد جعفر عزيز3438181521127061

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعلي كاظم حامد مصطفى3439181521082028

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية االمام المختلطةادبيسارة جاسم محمد حسين3440181522278006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية الريان للبناتادبيزينب فرحان حميد طه3441181522250011

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية609اعدادية بلد للبناتعلميايه عبد الحسين عباس علي3442181512176017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينادبيعلي كامل محمد حمد3443181521351098

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381ثانوية الصقور للبنينادبياحمد جبار عاشور عبد الزهرة3444181521018001

102 من 102صفحة 


