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

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد660.2للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميعلي عماد عبد الكريم حسين1331511001170

العلوم/جامعة بغداد602للنازحين- ثانوية األخوة للبنات علميسوسن حجي رشو نمر2331512034025

القانون/الجامعة المستنصرية592ثانوية ابو خشب للبنينادبيمتعب تركي متعب سالم3331521025022

الطب/جامعة الموصل699.4ثانوية ام الربيعين للبناتعلميمريم اكرم احمد محمد4331512030203

الطب/جامعة الموصل695للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميايمن حجي قطو حمد5331511001043

الطب/جامعة الموصل693ثانوية ام الربيعين للبناتعلميمارفا رائد قسمه توما6331512030195

الطب/جامعة الموصل692.8للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميسامي لؤي سامي سليم7331511001113

الطب/جامعة الموصل691ثانوية ام الربيعين للبناتعلمينرمين داود كتي مراد8331512030225

الطب/جامعة الموصل687ثانوية زاخو للنازحينعلميأوراس يوسف سليمان مندو9331511008004

الطب/جامعة الموصل686للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميبرهان غازي خضر خلف10331511001053

الطب/جامعة الموصل684ثانوية ام الربيعين للبناتعلميوسن عمر هشام صباح11331512030253

الطب/جامعة الموصل684ثانوية ياسا للبنات للنازحينعلميفاطمه قاسم يحيى رحاوي12331512031046

الطب/جامعة الموصل683ثانوية سميل المختلطة للنازحينعلميتحسين سردار عبدي مراد13331511053013

الطب/جامعة الموصل682.6للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميفيصل مازن خليل عبد االحد14331511001215

الطب/جامعة الموصل681ثانوية فايدة المختلطة للنازحينعلميسعدون نايف حسين حسن15331511050009

الطب/جامعة الموصل679ثانوية زاخو للنازحينعلميرنا خليل مراد حسين16331512008037

الطب/جامعة الموصل679ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلميغازي فيصل محمد علي17331511011034

الطب/جامعة الموصل679للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميعمر عبد الستار ياسين عبد هللا18331511001190

الطب/جامعة الموصل679ثانوية حكنه للبنينعلمياثير اسماعيل احمد خضير19331511012001

الطب/جامعة الموصل678ثانوية جم مشكو المختلطة للنازحينعلميعدنان سليمان مراد حمو20331511051111

الطب/جامعة الموصل677اعدادية عين سفني للبنينعلميمحمد سعيد عبد هللا طه21331511015067

الطب/جامعة الموصل676ثانوية فايدة للبنينعلمينعيمة احمد سباك مرعي22331512016012

الطب/جامعة الموصل675للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميحمدون محمد سعيد قاسم23331511001081

طب االسنان/جامعة الموصل687اعدادية عين سفني للبناتعلميبصيره بدل اسماعيل حسين24331512033013

طب االسنان/جامعة الموصل673.2ثانوية ام الربيعين للبناتعلميهبه نزار نجيب فاضل25331512030243

طب االسنان/جامعة الموصل670اعدادية عين سفني للبناتعلميسرور محمد علي احمد26331512033039

طب االسنان/جامعة الموصل668للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علمياركان عبد الرزاق ابراهيم عبد الرزاق27331511001025

الصيدلة/جامعة الموصل688اعدادية عين سفني للبناتعلميديانا اكرم مصطو حجي28331512033023

الصيدلة/جامعة الموصل674ثانوية ام الربيعين للبناتعلميسراء ميسر يونس احمد29331512030137

الصيدلة/جامعة الموصل667ثانوية ام الربيعين للبناتعلميفاطمه رصين علي حسن30331512030181

الصيدلة/جامعة الموصل667للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميفيصل ملكو فندي احمد31331511001218

الصيدلة/جامعة الموصل667ثانوية البرغلية للبنينعلمينجالء حمود خضر محمد32331512009002

الهندسة/جامعة الموصل663ثانوية سد الموصل للبناتعلميايام ابراهيم صالح احمد33331512036004

الهندسة/جامعة الموصل659للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميغانم حسين اوصمان قاسم34331511001200
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الهندسة/جامعة الموصل658للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميباسم نايف حجي مراد35331511001050

الهندسة/جامعة الموصل658ثانوية زاخو للنازحينعلميشارناز خيرو مرزا شمو36331512008051

الهندسة/جامعة الموصل654ثانوية ام الربيعين للبناتعلميرحمه انور نافع عبود37331512030096

الهندسة/جامعة الموصل652ثانوية سميل المختلطة للنازحينعلميدعاء محمد محمود محمد38331512053004

الهندسة/جامعة الموصل650ثانوية سد الموصل للبناتعلميمروه عزام نوري محمود39331512036019

الهندسة/جامعة الموصل643ثانوية سميل المختلطة للنازحينعلميمحمد طه عزيز سليمان40331511053050

الهندسة/جامعة الموصل642ثانوية حكنه للبنينعلميعزام حواس كردوش خلو41331511012027

الهندسة/جامعة الموصل639ثانوية اسكي موصل للبنينعلميمحمد محمود يونس احمد42331511003053

الهندسة/جامعة الموصل639ثانوية ام الربيعين للبناتعلميساهره ليث عبد الهادي يحيى43331512030134

الهندسة/جامعة الموصل639ثانوية حكنه للبنينعلميحمد خلف الياس حمو44331511012014

الهندسة/جامعة الموصل638.7للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميمحمد حاتم عبد المجيد محمد45331511001241

الهندسة/جامعة الموصل638ثانوية زاخو للنازحينعلميوليد حجي الياس خليل46331511008184

الهندسة/جامعة الموصل636ثانوية اسكي موصل للبنينعلميمحمد خلف محمد علو47331511003050

الهندسة/جامعة الموصل635ثانوية شمر عجيل للبنينعلميحنان حازم فاضل نزال48331512006001

الهندسة/جامعة الموصل634ثانوية زاخو للنازحينعلميأمين بركات خديده قاسم49331511008001

الهندسة/جامعة الموصل631للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميهيف هاشم حيدر كنوص50331511001292

الهندسة/جامعة الموصل631ثانوية االتحاد المختلطة للنازحينعلميعيسى حسين خلف حسين51331511057020

الهندسة/جامعة الموصل631ثانوية ام الربيعين للبناتعلميمنار محمود فتاح محمود52331512030210

الهندسة/جامعة الموصل630ثانوية زاخو للنازحينعلميجمال شمو جوكو أحمد53331511008030

الهندسة/جامعة الموصل630ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينعلمياحمد ادريس عمر مصطفى54331511058002

الهندسة/جامعة الموصل629ثانوية سميل المختلطة للنازحينعلميسالم رشو بكر كنعان55331511053028

الهندسة/جامعة الموصل629للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علمياراس درويش جروت درويش56331511001022

الهندسة/جامعة الموصل628ثانوية عين زاله للبنينعلميسيروان موفق خضر عبد العزيز57331511010016

الهندسة/جامعة الموصل627اعدادية عين سفني للبنينعلميحمد حجي خلف حامو58331511015018

الهندسة/جامعة الموصل627للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علمياوميد ماهر رشيد حسو59331511001040

الهندسة/جامعة الموصل627ثانوية زاخو للنازحينعلميوليد احمد عنتر رفو60331511008183

الهندسة/جامعة الموصل626ثانوية ام الربيعين للبناتعلميبسمه فواز سعد هللا اسماعيل61331512030053

الهندسة/جامعة الموصل625.7للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميانس عبد الرحمن يونس عبد الرحمن62331511001034

الهندسة/جامعة الموصل624اعدادية عين سفني للبنينعلميعادل قاسم بكر قاسم63331511015042

الهندسة/جامعة الموصل624ثانوية مهد للبنينعلميعادل حمو خلف يوسف64331511013025

الهندسة/جامعة الموصل623للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميمصطفى ياسر محسن خليل65331511001278

الهندسة/جامعة الموصل623ثانوية حكنه للبنينعلميحسين علي حسن عثمان66331511012013

الهندسة/جامعة الموصل623للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميصباح اسماعيل خديده درويش67331511001137

الهندسة/جامعة الموصل622اعدادية عين سفني للبناتعلميفرح فواز غازي محمود68331512033051
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الهندسة/جامعة الموصل620ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلميمعاد ابراهيم سليمان محمد69331511011057

الهندسة/جامعة الموصل619ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلميعمر توفيق الياس حمد70331511011032

الهندسة/جامعة الموصل618للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميدلمان محمود اسماعيل حسن71331511001095

الهندسة/جامعة الموصل617.1للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميعمران سرمد كوكب علي72331511001197

الهندسة/جامعة الموصل617للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميعمر رومل زيور هيرو73331511001188

الهندسة/جامعة الموصل617للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميفرهاد عبد هللا خدر عبد هللا74331511001209

الهندسة/جامعة الموصل617للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميعمر حسن الياس حسين75331511001186

الهندسة/جامعة الموصل616ثانوية زاخو للنازحينعلميمنيفة بدل شمو علوت76331512008070

الهندسة/جامعة الموصل616ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلميمحمد شريف محمد علي حسين77331511011047

الهندسة/جامعة الموصل616ثانوية القوش للبناتعلميرانيا نجيب يلده ججو78331512035003

الهندسة/جامعة الموصل614ثانوية فايدة المختلطة للنازحينعلميطالل محمد بشير حاجي79331511050011

الهندسة/جامعة الموصل613ثانوية زاخو للنازحينعلميكامل كريم دينو خدر80331511008133

الهندسة/جامعة الموصل609ثانوية زاخو للنازحينعلميسعدية سعيد مطو مصطو81331512008046

الهندسة/جامعة الموصل609ثانوية جم مشكو المختلطة للنازحينعلميفيصل خلف شمو خلف82331511051143

الهندسة/جامعة الموصل608للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميحارث عباس نوفان حميد83331511001062

الهندسة/جامعة الموصل608ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلميزياد خلف علي سلو84331511011020

الهندسة/جامعة الموصل608ثانوية ام الربيعين للبناتعلميمسره جالل صموئيل سليم85331512030208

الهندسة/جامعة الموصل607ثانوية القوش للبناتعلميريفا ساهر حبيب اوراها86331512035008

الهندسة/جامعة الموصل606ثانوية زاخو للنازحينعلميشكريه علي حسن مصطفى87331512008052

الهندسة/جامعة الموصل605للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميمحمود عصمت مجيد مصطفى88331511001263

الهندسة/جامعة الموصل605للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميزكريا ابراهيم زكر عبدي89331511001103

الهندسة/جامعة الموصل605ثانوية اسكي موصل للبنينعلمياحمد محمد خلف عطا هللا90331511003008

الهندسة/جامعة الموصل605ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلميصالح محمود شيخو احمد91331511011023

الهندسة/جامعة الموصل604اعدادية عين سفني للبنينعلميكمال اسماعيل خلف خلف92331511015061

الهندسة/جامعة الموصل603ثانوية ام الربيعين للبناتعلميعال سامي حسين عثمان93331512030179

الهندسة/جامعة الموصل602ثانوية ام الربيعين للبناتعلميطيبه عدي طالل يحي94331512030167

الهندسة/جامعة الموصل601ثانوية سميل المختلطة للنازحينعلميحسن صبري قاسم جانكير95331511053015

الهندسة/جامعة الموصل601ثانوية ام الربيعين للبناتعلميزبيده محمد حازم ايوب96331512030117

الهندسة/جامعة الموصل600اعدادية عين سفني للبناتعلميهويدا خالد الياس سفو97331512033070

الهندسة/جامعة الموصل599.4للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميصديق محمد علي صديق محمد علي98331511001139

الهندسة/جامعة الموصل590للنازحين- ثانوية األخوة للبنات علميساليناس سالم سليمان كتي99331512034021

الهندسة/جامعة الموصل590ثانوية تل الهوى للبنينعلميجالل عارف اسماعيل عوده100331511005009

الهندسة/جامعة الموصل589ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينعلميصالح معن احمد عايد101331511058022

الهندسة/جامعة الموصل588ثانوية زاخو للنازحينعلمياوكار صالح حسن حجي102331511008020
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الهندسة/جامعة الموصل588اعدادية التعاون المختلطة للنازحينعلميحسين عالء حسيب جاسم103331511055005

الهندسة/جامعة الموصل586ثانوية زاخو للنازحينعلميرحمة عادل شعبان احمد104331512008036

الهندسة/جامعة الموصل586اعدادية عوينات للبنينعلميفائز مدلول صالح نزال105331511026018

الهندسة/جامعة الموصل586اعدادية ربيعة للبنينعلميصباح نواف ندى غضبان106331511007010

الهندسة/جامعة الموصل584ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينعلميمرتضى شكر محمود سليمان107331511058036

الهندسة/جامعة الموصل583ثانوية سميل المختلطة للنازحينعلميمحسن سليمان شمو قاسم108331511053048

الهندسة/جامعة الموصل583ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينعلميمحمد شاكر يوسف يونس109331511058032

الهندسة/جامعة الموصل581للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميصفوت بشار حازم ياسين110331511001140

الهندسة/جامعة الموصل580ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينعلميعمر حازم محمد صالح111331511058027

الهندسة/جامعة الموصل579ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلميابراهيم محمد سليمان خلف112331511011003

الهندسة/جامعة الموصل579ثانوية اسكي موصل للبنينعلميمحمود محمد احمد عيسى113331511003059

الهندسة/جامعة الموصل578ثانوية ام الربيعين للبناتعلميمروه مروان رشيد احمد114331512030200

الهندسة/جامعة الموصل576للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميكرم عبد الستار ذنون احمد115331511001224

الهندسة/جامعة الموصل575ثانوية تل الهوى للبنينعلميعالء محمود يونس حنون116331511005007

الهندسة/جامعة الموصل574ثانوية ام الربيعين للبناتعلميزهر نمير حميد رشيد117331512030120

الهندسة/جامعة الموصل574للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميعمار دخيل اسود الياس118331511001182

العلوم/جامعة الموصل654ثانوية زاخو للنازحينعلميسيبر جمعة نوري مجيد119331512008049

العلوم/جامعة الموصل629ثانوية زاخو للنازحينعلميسعدون خلف مراد حسن120331511008064

العلوم/جامعة الموصل628ثانوية ام الربيعين للبناتعلميهوزان محمد صالح احمد جانكير121331512030250

العلوم/جامعة الموصل628ثانوية خانكي المختلطة للنازحينعلمياركان عيدو رشو علي122331511052004

العلوم/جامعة الموصل617ثانوية زاخو للنازحينعلميميسر خلف خدر خنجو123331511008169

العلوم/جامعة الموصل616ثانوية زاخو للنازحينعلميأيمن خلف بكر قولو124331511008005

العلوم/جامعة الموصل611للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميشرو حسين سفوك مجو125331511001316

العلوم/جامعة الموصل607اعدادية ربيعة للبنينعلميعبد الرحمن وعد هدلي مرجي126331511007014

العلوم/جامعة الموصل607ثانوية زاخو للنازحينعلميخيري حمو سلو حسن127331511008045

العلوم/جامعة الموصل601للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علمياحمد سعدي محمد خلف128331511001306

العلوم/جامعة الموصل599ثانوية زاخو للنازحينعلميدلدار حسن كتو محي129331511008182

العلوم/جامعة الموصل597ثانوية زاخو للنازحينعلميمروان مراد سليمان خلف130331511008160

العلوم/جامعة الموصل590ثانوية شاريا المختلطة للنازحينعلميبرزان بابير حجي جردو131331511056011

العلوم/جامعة الموصل588ثانوية خانكي المختلطة للنازحينعلميايمن جمال جردو سعدو132331511052011

العلوم/جامعة الموصل583ثانوية شمر عجيل للبنينعلميصباح نشمي مضحي فرج133331511006029

العلوم/جامعة الموصل573اعدادية عين سفني للبناتعلميجيالن فرحان خلف احمد134331512033018

العلوم/جامعة الموصل568ثانوية نينوى المسائية المختلطةعلميامير الياس يوسف سليمان135331511070026

العلوم/جامعة الموصل564ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينعلميكرم محمد مصطفى احمد136331511058031
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العلوم/جامعة الموصل561ثانوية ام الربيعين للبناتعلميرحمه ابراهيم محمد صبري137331512030095

العلوم/جامعة الموصل561ثانوية خانكي المختلطة للنازحينعلميداود سليمان عبدال سليمان138331511052030

العلوم/جامعة الموصل555للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميصباح بركات حمو خدر139331511001138

العلوم/جامعة الموصل552ثانوية شمر عجيل للبنينعلميإبراهيم خميس علوان نزال140331511006001

العلوم/جامعة الموصل550ثانوية زاخو للنازحينعلميملو رشو ملكو خلف141331511008166

العلوم/جامعة الموصل549ثانوية القوش للبنينعلميعمر محمود مرعي حسن142331511018009

العلوم/جامعة الموصل549للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميادريس سليمان محمد علو143331511001021

العلوم/جامعة الموصل545ثانوية زاخو للنازحينعلميايزدين حسين حجي رشو144331511008022

العلوم/جامعة الموصل545ثانوية سميل المختلطة للنازحينعلميربيع برو عيسو برو145331511053022

العلوم/جامعة الموصل544ثانوية اسكي موصل للبنينعلميمحمد احمد مصطفى احمد146331511003048

العلوم/جامعة الموصل543ثانوية زاخو للنازحينعلميفاضل قاسم مندو حسين147331511008120

العلوم/جامعة الموصل543للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميصالح سليمان داود صالح148331511001136

العلوم/جامعة الموصل541ثانوية سميل المختلطة للنازحينعلمينصار جالو اسماعيل عتو149331511053061

العلوم/جامعة الموصل540ثانوية قادية المختلطة للنازحينعلميكمال نايف حسن زامل150331511060018

العلوم/جامعة الموصل540ثانوية زاخو للنازحينعلميفالح يوسف خلف عبد هللا151331511008125

العلوم/جامعة الموصل539 للنازحين1ثانوية بيرسفي علميسمير مجو خلف علي152331511023018

العلوم/جامعة الموصل536ثانوية زاخو للنازحينعلميباسل بركات عطو اوصمان153331511008024

العلوم/جامعة الموصل536اعدادية عين سفني للبنينعلميمصطفى رزو خلف تعلو154331511015076

العلوم/جامعة الموصل533للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميفيصل محلو قولو مشكو155331511001216

العلوم/جامعة الموصل532ثانوية زاخو للنازحينعلميرائد سالم محمود حسن156331511008050

العلوم/جامعة الموصل528ثانوية ياسا للبنات للنازحينعلمياالء احمد طاهر مجيد157331512031010

العلوم/جامعة الموصل527ثانوية البرغلية للبنينعلميوسام أنس خضر الياس158331511009056

العلوم/جامعة الموصل527 للنازحين1ثانوية بيرسفي علميبرزان خلف قاسم احمد159331511023006

العلوم/جامعة الموصل524ثانوية األخوة للبنينعلميامير احمد ياسين ذكري160331511021002

العلوم/جامعة الموصل523اعدادية التعاون المختلطة للنازحينعلميبسام كاظم جمعة يوسف161331511055003

العلوم/جامعة الموصل522ثانوية زاخو للنازحينعلميمحمود خلف علي كنعان162331511008153

العلوم/جامعة الموصل520ثانوية زاخو للنازحينعلمينارين مصطفى حسين مصطفى163331512008076

العلوم/جامعة الموصل520ثانوية زاخو للنازحينعلميسليمان بكر قاسم يونس164331511008068

العلوم/جامعة الموصل519ثانوية جم مشكو المختلطة للنازحينعلمينوري حسن خلف مراد165331511051172

العلوم/جامعة الموصل519ثانوية اسكي موصل للبنينعلميطه احمد ياسين محمد166331511003028

العلوم/جامعة الموصل518 للنازحين1ثانوية بيرسفي علمياحمد مراد رشو خلف167331511023002

العلوم/جامعة الموصل517.8ثانوية ياسا للبنات للنازحينعلميرنا عوني شكري فتحي168331512031026

العلوم/جامعة الموصل517ثانوية ام الربيعين للبناتعلميآيات احمد جاسم محمد169331512030008

العلوم/جامعة الموصل517للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميسعد شمو فندي احمد170331511001118
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العلوم/جامعة الموصل515للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميقاسم خلف قاسم شمو171331511001220

العلوم/جامعة الموصل513للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميبشار سعدو غربي حجي172331511001055

العلوم/جامعة الموصل512للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علمياحمد سليمان احمد خلف173331511001015

العلوم/جامعة الموصل512ثانوية زاخو للنازحينعلمياكرم ايزدين علي عمر174331511008188

العلوم/جامعة الموصل510ثانوية عين زاله للبنينعلميخلود حسن علي عزران175331512010004

العلوم/جامعة الموصل508ثانوية ماركوركيس المختلطة للنازحينعلميهيلين فائز سامي عزيز176331512054007

العلوم/جامعة الموصل508ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينعلميعمر عدنان رمضان خورشيد177331511058028

العلوم/جامعة الموصل508ثانوية خانكي المختلطة للنازحينعلميامين حجي شالل حسين178331511052008

العلوم/جامعة الموصل508للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميطارق قيس حسين ابراهيم179331511001142

العلوم/جامعة الموصل506ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلميمحمد علي خضر محمد180331511011049

العلوم/جامعة الموصل504ثانوية زاخو للنازحينعلميعيسى حسن مراد حجي181331511008115

العلوم/جامعة الموصل504ثانوية البرغلية للبنينعلميحاتم محمود ابراهيم حسين182331511009012

العلوم/جامعة الموصل503للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميكرم ياقو يونان يوسف183331511001226

العلوم/جامعة الموصل503ثانوية زاخو للنازحينعلميشيرزاد شمو صالح فارس184331511008073

العلوم/جامعة الموصل503اعدادية عين سفني للبناتعلمياسيل هاشم عرب سمو185331512033004

العلوم/جامعة الموصل502للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميمحمد هشام محمد عبد المجيد186331511001257

العلوم/جامعة الموصل501للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميسامان سعيد خديده ادو187331511001111

العلوم/جامعة الموصل500ثانوية زاخو للنازحينعلمييونس ابراهيم شيبو خدر188331511008187

العلوم/جامعة الموصل499اعدادية عين سفني للبناتعلميدليان عادل جمعه خالت189331512033022

العلوم/جامعة الموصل499ثانوية خانكي المختلطة للنازحينعلميسامي صالح شيخو عبو190331511052038

العلوم/جامعة الموصل498ثانوية البرغلية للبنينعلميمحمد حسين خضر أحمادي191331511009040

العلوم/جامعة الموصل498للنازحين- ثانوية األخوة للبنات علميمريانه عبد السالم سعيد ميخا192331512034038

العلوم/جامعة الموصل495ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلميرياض صالح عبد الرحمن خلف193331511011018

العلوم/جامعة الموصل491ثانوية قادية المختلطة للنازحينعلميمعاويه دخيل حجي شمو194331511060024

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577ثانوية ام الربيعين للبناتعلميرقيه خليل ابراهيم عبد الرزاق195331512030104

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل572ثانوية زاخو للنازحينعلميمردان جردو ديبو خلف196331511008156

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل569اعدادية عين سفني للبناتعلميصفا فتحي خليل ابراهيم197331512033045

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل560ثانوية ام الربيعين للبناتعلمياوليفيا خليل اوراها داود198331512030037

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل551للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميباشا خلف شمو سيدو199331511001051

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل537ثانوية شمر عجيل للبنينعلمينصار فايز محمد عبد هللا200331511006058

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل533ثانوية شمر عجيل للبنينعلميعبار حميد علي محمد201331511006033

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل527ثانوية اسكي موصل للبنينعلميخليل حسن خليل ابراهيم202331511003022

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل520.3للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميعلي عبد الحق عامر سعد هللا203331511001168

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل518ثانوية فايدة المختلطة للنازحينعلميمنال جمعه حسين كندل204331512050009
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علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل506ثانوية سميل المختلطة للنازحينعلميساهرة فالح خلف عمر205331512053012

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504ثانوية سميل المختلطة للنازحينعلميوفاء فرحان صاروخان رشيد206331512053025

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميصالح خضر صالح برو207331511001135

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504ثانوية زاخو للنازحينعلمياحمد محمد جميل عباس عمر208331511008010

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499ثانوية زاخو للنازحينعلميعطا هللا جوكو اسماعيل نافخوش209331511008096

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495ثانوية زاخو للنازحينعلميآن سالم كامل كريم210331512008004

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل492ثانوية ام الربيعين للبناتعلمينادين معن غانم متي211331512030217

الحقوق/جامعة الموصل529ثانوية ام الربيعين للبناتعلميايمان محمود عبد هللا حسين212331512030042

الحقوق/جامعة الموصل489اعدادية عين سفني للبناتعلميبراء حسن علي مجيد213331512033012

الحقوق/جامعة الموصل489للنازحين- ثانوية األخوة للبنين علميبشار حميد حسن حمه214331511017007

الحقوق/جامعة الموصل487للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميحسن علي حسين جاسم215331511001070

الحقوق/جامعة الموصل486للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميشهم احمد ادريعي عبد هللا216331511001130

الحقوق/جامعة الموصل631ثانوية ابو خشب للبنينادبيراكان حسن حايف أرحيل217331521025009

الحقوق/جامعة الموصل625ثانوية ابو خشب للبنينادبيمدلول عراك فالح باكو218331521025026

الحقوق/جامعة الموصل616ثانوية زاخو للنازحينادبينادية الياس ابراهيم علي219331522008043

الحقوق/جامعة الموصل612ثانوية ابو خشب للبنينادبيخالد حمود جهاد داوود220331521025005

الحقوق/جامعة الموصل601ثانوية ابو خشب للبنينادبيسعد عايد حلوس ظاهر221331521025012

الحقوق/جامعة الموصل600ثانوية ابو خشب للبنينادبيدرع مطلك عواد حلوس222331521025008

الحقوق/جامعة الموصل595ثانوية ابو خشب للبنينادبيسالم حاجم سعيد نومان223331521025010

الحقوق/جامعة الموصل588ثانوية ابو خشب للبنينادبيطالل احمد رجا جربوع224331521025015

الحقوق/جامعة الموصل581ثانوية ابو خشب للبنينادبيمحمد حواس عياده حلوس225331521025023

الحقوق/جامعة الموصل581ثانوية ابو خشب للبنينادبيشعالن حمود رشيد شغيل226331521025014

الحقوق/جامعة الموصل578ثانوية ابو خشب للبنينادبيسعود خالد خليف مهيدي227331521025013

الحقوق/جامعة الموصل575ثانوية ابو خشب للبنينادبينبيل محمود حامد رحيل228331521025027

الحقوق/جامعة الموصل574ثانوية ابو خشب للبنينادبيحامد يحيى حامد رحيل229331521025004

الحقوق/جامعة الموصل570ثانوية ابو خشب للبنينادبيفائز مدي جربوع مطرب230331521025019

الحقوق/جامعة الموصل569ثانوية ابو خشب للبنينادبيعلي حماد علي عبيد231331521025017

الحقوق/جامعة الموصل568ثانوية ابو خشب للبنينادبياحمد فرحان عواد حلوس232331521025002

الحقوق/جامعة الموصل560اعدادية عوينات للبنينادبيمحمد محيسن عايد كادود233331521026044

الحقوق/جامعة الموصل553ثانوية ابو خشب للبنينادبيسطام مالك كنطار دعاج234331521025011

الحقوق/جامعة الموصل552ثانوية ابو خشب للبنينادبيأحمد حميد سرحان عبد هللا235331521025029

الحقوق/جامعة الموصل551اعدادية عوينات للبنينادبيمحمد فالح مزبان فليح236331521026043

الحقوق/جامعة الموصل551ثانوية تل اسمير للبنينادبيهادي مهيدي هالل حمد237331521004026

الحقوق/جامعة الموصل550ثانوية ابو خشب للبنينادبيخميس عدنان وسمي حميد238331521025007
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الحقوق/جامعة الموصل548للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيعادل جميل الياس موسى239331521001101

الحقوق/جامعة الموصل545ثانوية ابو خشب للبنينادبيابراهيم خليل ابراهيم حمود240331521025001

الحقوق/جامعة الموصل545ثانوية تل اسمير للبنينادبيهادي فارس سالم حمود241331521004025

الحقوق/جامعة الموصل541ثانوية تل الهوى للبنينادبيوسام خميس علي حاضر242331521005013

الحقوق/جامعة الموصل531اعدادية عوينات للبنينادبيزيد نايف سالم زيد243331521026010

الحقوق/جامعة الموصل524اعدادية سد الموصل للبنينادبيمحمود هويدي شاهر جار هللا244331521022012

الحقوق/جامعة الموصل523ثانوية تل الهوى للبنينادبيسعود عيد سحل محارب245331521005003

الحقوق/جامعة الموصل517اعدادية سد الموصل للبنينادبيمحمود شعبان محمد محمود246331521022011

الحقوق/جامعة الموصل514ثانوية تل اسمير للبنينادبيعز الدين حسين شالش داؤد247331521004015

الحقوق/جامعة الموصل512للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيحميد عربو خلي علي248331521001042

الحقوق/جامعة الموصل510ثانوية تل عدس للبنينادبيحسين صالح عبد هللا رشيد249331521020004

الحقوق/جامعة الموصل501للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبياحمد جمال داود قرو250331521001006

الحقوق/جامعة الموصل492ثانوية شمر عجيل للبنينادبيمثكال احمد حافظ ذياب251331521006100

الحقوق/جامعة الموصل492ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبياحمد ناصر يوسف حمو252331521050005

الحقوق/جامعة الموصل487اعدادية عوينات للبنينادبيسعد ابراهيم خضير نزال253331521026011

الحقوق/جامعة الموصل477 للنازحين1ثانوية بيرسفي ادبيرائد بركات شرو خضر254331521023007

الحقوق/جامعة الموصل474ثانوية قادية المختلطة للنازحينادبيوسام عامر الياس إسحق255331521060023

الحقوق/جامعة الموصل470ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيراكان علي محمود احمد256331521050008

الحقوق/جامعة الموصل469اعدادية عوينات للبنينادبيمحمد سعود حمود مطرب257331521026061

الحقوق/جامعة الموصل469للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيعماد حسين علي حسين258331521001120

الحقوق/جامعة الموصل468ثانوية زاخو للنازحينادبيقائد محمود مراد حجي259331521008077

الحقوق/جامعة الموصل466ثانوية حكنه للبنينادبياحمد نوري حسون حمادي260331521012005

الحقوق/جامعة الموصل464للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيالياس قاسم احمد حسن261331521001016

الحقوق/جامعة الموصل460ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينادبييوسف مردان الياس موسى262331521058050

الحقوق/جامعة الموصل454ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينادبيفيان حازم ابراهيم علي263331522011002

الحقوق/جامعة الموصل453ثانوية اسكي موصل للبنينادبيمنير حمود محمد عواد264331521003040

الحقوق/جامعة الموصل452ثانوية المنار للبنينادبيسارة حمزة صالح محمد265331522019004

الحقوق/جامعة الموصل450اعدادية عوينات للبنينادبيعامر حاجم جاسم ابراهيم266331521026017

الحقوق/جامعة الموصل442للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيداني عماد يعقوب داود267331521001055

الحقوق/جامعة الموصل441ثانوية المنار للبنينادبيذاكر حسن حمادي عبد الجبار268331521019005

العلوم السياسية/جامعة الموصل489ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينعلميسفيان مازن اسماعيل محمود269331511058017

العلوم السياسية/جامعة الموصل485ثانوية زاخو للنازحينعلميعزيز خيرو سعدو شمو270331511008094

العلوم السياسية/جامعة الموصل484ثانوية ام الربيعين للبناتعلميحنين حكم دحام حبو271331512030067

العلوم السياسية/جامعة الموصل484ثانوية زاخو للنازحينعلميمحسن حامو حسن جفان272331511008142
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العلوم السياسية/جامعة الموصل466للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيخيري خديدا برهيم كلي273331521001054

العلوم السياسية/جامعة الموصل429ثانوية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيحياة ياسين احمد قاسم274331522051006

العلوم السياسية/جامعة الموصل428ثانوية ام الربيعين للبناتادبيرند خيري رشيد حسن275331522030026

التمريض/جامعة الموصل660ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلمياحمد الياس ابراهيم حبيب276331511011005

التمريض/جامعة الموصل657ثانوية حكنه للبنينعلميبارق جبر حمود احمد277331511012008

التمريض/جامعة الموصل656ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينعلميميسر بدر احمد هالل278331511058038

التمريض/جامعة الموصل643ثانوية زاخو للنازحينعلميعلي ناصر خضر ناسو279331511008105

التمريض/جامعة الموصل643ثانوية زاخو للنازحينعلميخالد رشو عباس اوسو280331511008040

التمريض/جامعة الموصل642ثانوية اسكي موصل للبنينعلميمحمود خيري ذنون شهاب281331511003056

التمريض/جامعة الموصل641اعدادية عوينات للبنينعلميعقيل حاضر احمود عبد هللا282331511026016

التمريض/جامعة الموصل638ثانوية اسكي موصل للبنينعلميوعد هللا محمد عبد هللا علي283331511003067

التمريض/جامعة الموصل638ثانوية تل الهوى للبنينعلميعطا هللا رمضان عباس احمد284331511005006

التمريض/جامعة الموصل637ثانوية زاخو للنازحينعلميمازن حجي اسكندر قولو285331511008137

التمريض/جامعة الموصل632ثانوية زاخو للنازحينعلميعايدا ناصر خضر ناسو286331512008055

التمريض/جامعة الموصل630ثانوية ام الربيعين للبناتعلميانفال الزم خدر جميل287331512030036

التمريض/جامعة الموصل624ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلميبشرى احمد حسن صالح288331512011002

التمريض/جامعة الموصل624ثانوية مهد للبنينعلميرغدة خدر سليمان حسين289331512013009

التمريض/جامعة الموصل610ثانوية ام الربيعين للبناتعلميديانا زياد عسكر حجي290331512030087

التمريض/جامعة الموصل607ثانوية تل عدس للبنينعلميرنا محمد ملحم مصطفى291331512020003

التمريض/جامعة الموصل580ثانوية زاخو للنازحينعلميميساء نايف الياس خليل292331512008073

التمريض/جامعة الموصل580ثانوية خانكي المختلطة للنازحينعلميهديه خلف حسين عبدي293331512052035

التمريض/جامعة الموصل570ثانوية شمر عجيل للبنينعلمينور أحمد غانم ذيبان294331512006004

التمريض/جامعة الموصل561ثانوية ام الربيعين للبناتعلميآيه رضوان حازم عبد الرحمن295331512030009

التمريض/جامعة الموصل561ثانوية ياسا للبنات للنازحينعلمينور حسو خدر حسو296331512031064

التمريض/جامعة الموصل552ثانوية زاخو للنازحينعلمينجوى شمو الياس خليل297331512008080

التمريض/جامعة الموصل548ثانوية خانكي المختلطة للنازحينعلميخنسه مراد كورو كشو298331512052010

التمريض/جامعة الموصل542ثانوية ام الربيعين للبناتعلميآمنه رعد نجم فتحي299331512030003

التمريض/جامعة الموصل541ثانوية جم مشكو المختلطة للنازحينعلمياخالص الياس عصمان خنجو300331512051001

التمريض/جامعة الموصل540ثانوية ياسا للبنات للنازحينعلميبسمه خدر قولو ادو301331512031012

التمريض/جامعة الموصل530ثانوية حكنه للبنينعلميغيداء مقداد خلف حمو302331512012004

الطب البيطري/جامعة الموصل615ثانوية شمر عجيل للبنينعلميجاسم محمد الياس علي303331511006012

الطب البيطري/جامعة الموصل572اعدادية عوينات للبنينعلميمحسن فاضل حمود فراج304331511026033

الطب البيطري/جامعة الموصل533ثانوية شمر عجيل للبنينعلميخضر فارس عليوي عويد305331511006021

الطب البيطري/جامعة الموصل528ثانوية زاخو للنازحينعلميصالح عمر علي حسو306331511008076
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الطب البيطري/جامعة الموصل459ثانوية تل عدس للبنينعلميسارة سالم حسين علي307331512020004

الطب البيطري/جامعة الموصل450للنازحين- ثانوية األخوة للبنين علميياسر طاهر حسن عباس308331511017046

الطب البيطري/جامعة الموصل438للنازحين- ثانوية األخوة للبنين علميكاروان رجب قادر فارس309331511017031

الطب البيطري/جامعة الموصل426اعدادية عين سفني للبنينعلميحسن الياس حسن خدر310331511015017

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478ثانوية حكنه للبنينعلميصادق حسن حمو سليمان311331511012019

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466ثانوية االتحاد المختلطة للنازحينعلميعبد االحد ضياء عبد االحد ايوب312331511057016

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463ثانوية تل عدس للبنينعلميمازن محمد ابراهيم احمد313331511020013

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443ثانوية شاريا المختلطة للنازحينعلمياياد ناسو خديده اسماعيل314331511056006

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442ثانوية زاخو للنازحينعلميحال احمد مرعي حسن315331512008026

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميعلي محمد سليم علي حسن316331511001174

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431ثانوية زاخو للنازحينعلميراكان أدريس محمود حسن317331511008051

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424اعدادية سد الموصل للبنينعلميسعد مظفر سعيد محمد318331511022010

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل600ثانوية زاخو للنازحينادبيراشد رشو خلف سليمان319331521008033

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل600ثانوية ابو خشب للبنينادبيعلي حسين باكو محسن320331521025016

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل600ثانوية ابو خشب للبنينادبيمحمد علي دوح جفران321331521025025

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل580ثانوية ابو خشب للبنينادبيفرحان حسين دوح جفران322331521025020

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل562ثانوية ابو خشب للبنينادبيياسين حسن حايف أرحيل323331521025028

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل546ثانوية ابو خشب للبنينادبيخلف محسن باكو محسن324331521025006

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل483للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيحسن عدنان يونس حمودي325331521001034

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453ثانوية زاخو للنازحينادبيزيان سيدو الياس خليل326331522008030

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيخالد قاسم الياس سليمان327331521001047

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436ثانوية شمر عجيل للبنينادبيفارس فواز عزو أبتر328331521006087

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424ثانوية سميل المختلطة للنازحينادبيصالح حسن رشو مطو329331521053021

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420ثانوية زاخو للنازحينادبيسوزان صالح قاسم خليل330331522008035

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل614ثانوية ماركوركيس المختلطة للنازحينعلميديانا سالم شابا بطرس331331512054002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل605ثانوية ام الربيعين للبناتعلميهدى عبد الكريم محمد صادق عبد هللا332331512030245

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل602اعدادية عين سفني للبناتعلميهوري خيري جمعه صادق333331512033069

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568ثانوية ماركوركيس المختلطة للنازحينعلمينادين بشير داود بهنام334331512054006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563ثانوية تل عدس للبنينعلمياحمد عبد هللا فتاح احمد335331511020004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562ثانوية اسكي موصل للبنينعلميعبد الرحمن محمود يونس احمد336331511003032

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميعيدان خالد كسو عيدو337331511001199

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550ثانوية اسكي موصل للبنينعلميغسان عبد هللا سيد مصطفى338331511003042

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل545ثانوية فايدة المختلطة للنازحينعلميمحمد ابراهيم محمد ابراهيم339331511050024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل545اعدادية عين سفني للبناتعلميرفل ابراهيم يونس قاسم340331512033026
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل545ثانوية شمر عجيل للبنينعلميطالل مخلف عبيد حسن341331511006031

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل543ثانوية زاخو للنازحينعلميسعد أدو حسن مراد342331511008062

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538ثانوية زاخو للنازحينعلميمروان مراد اوصمان قاسم343331511008159

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533ثانوية زاخو للنازحينعلميرنا محمود عمر حسين344331512008039

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل528ثانوية حكنه للبنينعلميطالل جالل الياس قاسم345331511012022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل525ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلميمحمد حسين ابراهيم حمو346331511011044

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل522اعدادية ربيعة للبنينعلميمها عبد سكب نهار347331512007007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل521ثانوية تل عدس للبنينعلميسلوان سليمان عبد الرزاق يونس348331511020008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل517ثانوية ام الربيعين للبناتعلميمروه قيدار مجيد قدو349331512030199

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل515ثانوية عين زاله للبنينعلميابتسام محمد خضر عبد350331512010001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل514ثانوية البرغلية للبنينعلميحسن احمد صالح حسين351331511009013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل512ثانوية البرغلية للبنينعلميمحمد احمد صالح محمد352331511009038

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل501ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينعلمينسرين عبد الرحمن احمد يونس353331512058017

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل496ثانوية عين زاله للبنينعلميمحمود علي عطيه حسن354331511010038

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل496ثانوية البرغلية للبنينعلميجاسم محمود جاسم شاهر355331511009011

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل496ثانوية ياسا للبنات للنازحينعلميريناس مفيد حسو عمر356331512031029

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل492للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميوليد شمو شرو حجي357331511001295

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488ثانوية البرغلية للبنينعلميناظر صالح ابراهيم حسين358331511009051

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488ثانوية زاخو للنازحينعلميوائل خالد محمد مصطفى359331511008181

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488ثانوية سميل المختلطة للنازحينعلميشمو شفان شمو كيجو360331511053032

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل487ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلميهمام يونس ابراهيم عزيز361331511011062

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلمياحمد خالص فيصل سليمان362331511011006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل483ثانوية خانكي المختلطة للنازحينعلميسعد اسماعيل علي جندي363331511052040

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل482اعدادية عين سفني للبنينعلميعبد الملك باسل بالل جردو364331511015045

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل481ثانوية شمر عجيل للبنينعلميصباح جمعة احمد محمد365331511006028

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479للنازحين- ثانوية األخوة للبنات علمياسماء صباح محمد امين طه366331512034002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلمييونس علي احمد علي367331511011067

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل476ثانوية البرغلية للبنينعلميعلي حسين علي احمد368331511009032

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل475ثانوية فايدة المختلطة للنازحينعلميعدوله كجكوك كلي حسن369331512050006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل475ثانوية زاخو للنازحينعلمياحمد الياس احمد قدر370331511008007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل475ثانوية ام الربيعين للبناتعلميكرم عبد هللا رستم علي371331512030188

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473اعدادية عين سفني للبنينعلميعلي فخري مجيد محمد372331511015050

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473ثانوية خانكي المختلطة للنازحينعلميخلف خديدا كورو كشو373331511052028

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل471ثانوية عين زاله للبنينعلميحسين حامد كرحو خلف374331511010008
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466ثانوية البرغلية للبنينعلميأيمن جاسم محمد حسين375331511009004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466ثانوية عين زاله للبنينعلميرمضان مطلك عبد هللا محمد376331511010012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465ثانوية ياسا للبنات للنازحينعلميآيه سعد فؤاد محمد377331512031003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل464للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميحسن بركات ميرزا خديده378331511001066

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل461ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينعلميشيروان مهدي صالح ابراهيم379331511058020

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل461ثانوية حكنه للبنينعلميشهاب احمد الياس دلي380331511012018

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل460ثانوية اسكي موصل للبنينعلميانمار فالح حسن عيسى381331511003013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل457ثانوية سميل المختلطة للنازحينعلميعاصمه عيسى حسن رشو382331512053014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل457ثانوية ام الربيعين للبناتعلمياسراء ثاير نوري خليل383331512030017

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل457ثانوية وانه للبنينعلميمروان عبد هللا احمد حمو384331511024020

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل456ثانوية تل عدس للبنينعلميشريفان مجيد مصطو خدر385331512020007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل456ثانوية زاخو للنازحينعلميأمين علي خلف قري386331511008003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل453ثانوية ام الربيعين للبناتعلميخمائل محسن عبد الكريم احمد387331512030070

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل452ثانوية اسكي موصل للبنينعلميخالد خلف حساني عطا هللا388331511003021

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل451للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميمؤمن موفق عثمان محمد389331511001230

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل451اعدادية ربيعة للبنينعلميهيا عبد سكب نهار390331512007011

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل449ثانوية زاخو للنازحينعلميامل مرزا حسن سليمان391331512008010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل449ثانوية األخوة للبنينعلمييونس بشير حاجي سليمان392331511021006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل444اعدادية سد الموصل للبنينعلميوليد نجدت سعيد عبد الرحمن393331511022021

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل443ثانوية زاخو للنازحينعلميمؤيد محلو حمد رشو394331511008136

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل439ثانوية زاخو للنازحينعلميداود فرمان سليمان حسن395331511008047

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل437ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينعلميشاكر اسالم احمد عمر396331511058019

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل437ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلمينزار حازم عمر احمد397331511011060

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل431اعدادية عوينات للبنينعلمييوسف شاهر حسين عزران398331511026028

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل429ثانوية سميل المختلطة للنازحينعلميمهند صالح سرحان حسين399331511053059

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل427اعدادية عين سفني للبناتعلميدليار خيري رشيد سليمان400331512033021

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل427ثانوية فايدة المختلطة للنازحينعلميمحمد دهام يونس فارس401331511050025

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل424ثانوية شاريا المختلطة للنازحينعلميسردار صالح ادو ادو402331511056032

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل420ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلميابراهيم احمد محمد حسين403331511011002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل597ثانوية فايدة للبنينعلميمريم خليل عبد هللا اسماعيل404331512016010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل589ثانوية فايدة المختلطة للنازحينعلميعمر فرحان يونس حسن405331511050021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل580اعدادية عوينات للبنينعلميعلي خلف عذاب شاهر406331511026031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل574ثانوية تل الهوى للبنينعلميعبد هللا حمود نومان ذيبان407331511005005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل542ثانوية ام الربيعين للبناتعلميشيالن حسن الياس عرب408331512030156
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540ثانوية زاخو للنازحينعلميخيري خلف حجي حيسى409331511008046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل539للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميايفان شوان سلو عبدال410331511001042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل536للنازحين- ثانوية األخوة للبنات علميفيمان غدير خديدا جرو411331512034034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532ثانوية عين زاله للبنينعلميسعد حيتو احمد علي412331511010015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلمياحمد خلف محمد شويش413331511011007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل526ثانوية شاريا المختلطة للنازحينعلميرشو خلف فندي حسن414331511056029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520اعدادية عين سفني للبنينعلميمحمد أحمد حمادي علي415331511015063

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519اعدادية سد الموصل للبنينعلميمحمد مظفر عبد اللطيف طه416331511022018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519ثانوية زاخو للنازحينعلميمؤيد علي عبد هللا حسين417331511008135

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516ثانوية ام الربيعين للبناتعلميديانا سالم حميد بالل418331512030088

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509ثانوية زاخو للنازحينعلميعلي ذنون محمد عاشور419331511008100

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميمصطفى عارف محمد سالم شاكر420331511001274

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493ثانوية عين زاله للبنينعلميمحمد خالد محمد خلف421331511010035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487للنازحين- ثانوية األخوة للبنين علميجاسم عدنان عباس حمزه422331511017009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480ثانوية حكنه للبنينعلميمحمد عبد الكريم احمد مجذاب423331511012039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل475ثانوية حكنه للبنينعلميغسان علي جراد مجذاب424331511012034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميحماد يوسف حماد عفين425331511001080

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل469ثانوية اسكي موصل للبنينعلميسلطان سالم عثمان موسى426331511003027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل468ثانوية حكنه للبنينعلميبشار سالم محمد خضير427331511012011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل464ثانوية عين زاله للبنينعلميكرم حسين محمد صالح428331511010030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443ثانوية عين زاله للبنينعلميمحمد منيف محمد حديد429331511010037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442ثانوية ام الربيعين للبناتعلميدعاء الياس محمد صالح430331512030077

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل613ثانوية شمر عجيل للبنينادبيوطبان عدنان جدعان إرحيل431331521006122

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل602ثانوية فايدة للبنينادبيريان هادي عباس عبد الرحمن432331521016004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل600ثانوية البرغلية للبنينادبياحمد ابراهيم جاسم شاهر433331521009010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل596ثانوية البرغلية للبنينادبيمحمد قحطان حمود الياس434331521009076

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل596ثانوية البرغلية للبنينادبيغانم خلف احمد حسين435331521009061

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل594ثانوية شمر عجيل للبنينادبيهايس نزال دانوك شهاب436331521006121

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل591ثانوية تل اسمير للبنينادبيمانع جميل جدوع نايل437331521004021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل584ثانوية البرغلية للبنينادبيسعد عبد الحميد احمد صالح438331521009040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل580ثانوية تل اسمير للبنينادبيمحسن دالوي خميس سبع439331521004022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل576ثانوية تل اسمير للبنينادبيأنور أحمد مفضي حسن440331521004002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل576اعدادية عوينات للبنينادبيحازم عطيه متعب شطي441331521026003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل571ثانوية البرغلية للبنينادبيحـمد محمد احمد محمد442331521009023
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل568ثانوية شمر عجيل للبنينادبيياسر ذنون جاسم محمود443331521006123

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل565ثانوية تل اسمير للبنينادبيفهد جابر سالم دواس444331521004018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل565ثانوية شمر عجيل للبنينادبيماجد ثامر محمد امنيشير445331521006095

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل564ثانوية حكنه للبنينادبياحمد محمد سليمان محمد446331521012003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل563ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينادبيابتهال محمد فليح كريف447331522011001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل558ثانوية البرغلية للبنينادبيخضير محمد طه احمد448331521009029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل554ثانوية شمر عجيل للبنينادبيأبو بكر مطلك غانم ذيبان449331521006002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل554اعدادية عوينات للبنينادبيهوى مصطفى ساعد عبد450331521026051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل554ثانوية شمر عجيل للبنينادبيترفة خليل إبراهيم شمو451331522006002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل549ثانوية شمر عجيل للبنينادبيعبد هللا عبد هجل زابان452331521006080

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل545ثانوية تل الهوى للبنينادبيفايز خليف علوش مناور453331521005006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل544اعدادية عوينات للبنينادبيسعد خميس حماد كنوش454331521026012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل543ثانوية شمر عجيل للبنينادبيأحمد محمد خضر جاسم455331521006011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل541ثانوية البرغلية للبنينادبيماجد جاسم محمد حسين456331521009067

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل539للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيامين كجو الياس سليمان457331521001020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل539ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينادبيكمال خلف ابراهيم علي458331521011021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل538اعدادية عوينات للبنينادبيعلي عبد الكريم جمعه احمد459331521026022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل538ثانوية البرغلية للبنينادبيوعد هللا طه ويس صالح460331521009083

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل536اعدادية عوينات للبنينادبيعلي نشمي زكم حرج461331521026059

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل535ثانوية البرغلية للبنينادبيعبد الكريم حسين خضر جاسم462331521009056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل534ثانوية اسكي موصل للبنينادبيحاتم محمد عيسى سبع463331521003012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل531ثانوية تل اسمير للبنينادبيعيادة عايد سويد دغيم464331521004016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل529ثانوية تل اسمير للبنينادبيخليل طالب عراك عباس465331521004008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527ثانوية زاخو للنازحينادبيانور جتر خلف أسماعيل466331521008011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل525اعدادية عوينات للبنينادبيمدلول خلوف حسين جاسم467331521026045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523ثانوية تل اسمير للبنينادبيأنور أحمد دهيمان حماد468331521004001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523ثانوية البرغلية للبنينادبيمحمود ياسين احمد ملوح469331521009077

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523ثانوية البرغلية للبنينادبيمحمد فارس محمد طه470331521009075

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523ثانوية شمر عجيل للبنينادبيبثينة أحمد سالم محمود471331522006001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522ثانوية البرغلية للبنينادبيسبأ حمود الياس مشعان472331521009038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522ثانوية شمر عجيل للبنينادبيمحمود إلياس ثعيلب رجا473331521006111

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل521ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينادبيمحمد كنعان صابر سلطان474331521058044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520ثانوية تل عدس للبنينادبياحمد ابراهيم خليل عبد القادر475331521020013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519ثانوية شمر عجيل للبنينادبييوسف محمد الياس علي476331521006124
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519اعدادية عوينات للبنينادبينايف علي عيد سحل477331521026058

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517ثانوية سميل المختلطة للنازحينادبياكرم حسن علي يوسف478331521053009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517ثانوية تل اسمير للبنينادبيقصي هادي عيادة دهيم479331521004020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517ثانوية شمر عجيل للبنينادبيمحمد كمر علي هويدي480331521006110

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516ثانوية فايدة للبنينادبيجميل نواف محمد رحيل481331521016003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515ثانوية زاخو للنازحينادبيشهاب أحمد كتو محي482331521008048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينادبيعامر محمد يوسف خالد483331521011016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514ثانوية تل اسمير للبنينادبيصفوك غازي عيادة دهيم484331521004012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510ثانوية شمر عجيل للبنينادبيمتعب عمر عوازة منيزل485331521006099

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509اعدادية سد الموصل للبنينادبيهاشم عبد الرزاق محمود عثمان486331521022014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508ثانوية البرغلية للبنينادبياحمد جلود ابراهيم احمد487331521009011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508ثانوية الشيخان للبنينادبيمحسن علي مراد حسن488331521014050

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506اعدادية عوينات للبنينادبيمعاشي حميدان احمد معاشي489331521026047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينادبيحمدي مؤيد ابراهيم حمدي490331521058056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505ثانوية البرغلية للبنينادبيرياض محمد عبد هللا ويس491331521009034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504اعدادية سد الموصل للبنينادبيجنة ليث حمادي علي492331522022001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504اعدادية عوينات للبنينادبيخوام علي عايد كادود493331521026006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيخضر نوري محمد علي موسى494331521001051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502ثانوية شمر عجيل للبنينادبيبرزان موفق أحمد فنش495331521006020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501ثانوية شمر عجيل للبنينادبيأحمد محمد أحمد محمد496331521006010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500ثانوية فايدة للبنينادبيعبد هللا فتحي ابراهيم عيسى497331521016008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينادبيعمار سمير عبد الغفور شهاب498331521058029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497ثانوية شمر عجيل للبنينادبيأحمد حارث أحمد إوتيد499331521006003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيمحمد صبحي عرب نعمت500331521001176

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل496اعدادية عوينات للبنينادبيمحمد فرحان سالم حميدان501331521026042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493ثانوية البرغلية للبنينادبيعبد السالم ذياب صالح محمد502331521009054

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493ثانوية تل الهوى للبنينادبيفرحان كطيان مطر غريب503331521005008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493ثانوية شمر عجيل للبنينادبيمالك هواش مخلف حسن504331521006098

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل485ثانوية شمر عجيل للبنينادبيخالد محمد حروش سالم505331521006037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482ثانوية شمر عجيل للبنينادبيأحمد محمود أحمد حسين506331521006012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482ثانوية البرغلية للبنينادبينصر هللا برجس محمود محمد507331521009079

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل476ثانوية شمر عجيل للبنينادبيأحمد داود سليمان حماد508331521006005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل475ثانوية شاريا المختلطة للنازحينادبيحميدي رشو خلف رشو509331521056015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل474للنازحين- ثانوية األخوة للبنات ادبيهديه بدل علو خلف510331522034011
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل472اعدادية عوينات للبنينادبينزال مزهر نزال عفاص511331521026050

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل472ثانوية البرغلية للبنينادبيغانم ابراهيم احمد محمد512331521009060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل466ثانوية المنار للبنينادبيهديل محمد ابراهيم محمد513331522019009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465ثانوية البرغلية للبنينادبيفهد ادريس خضر الياس514331521009065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465ثانوية البرغلية للبنينادبيطارق حمد عبد هللا جاسم515331521009050

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل464ثانوية المنار للبنينادبيفاطمة عبد هللا ذنون يونس516331522019007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل463ثانوية وانه للبنينادبيمحمد جاسم ابراهيم مصطفى517331521024017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462ثانوية خانكي المختلطة للنازحينادبيفهد الياس ابراهيم سلو518331521052052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462ثانوية البرغلية للبنينادبيسند ناجي عبد هللا حمد519331521009043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل461ثانوية اسكي موصل للبنينادبيمحمد منهل خلف حسن520331521003038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل460ثانوية زاخو للنازحينادبيصالح سعدو أحمد حسن521331521008049

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل460ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينادبيعمر وعد هللا عبد هللا مصطفى522331521058030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل456ثانوية البرغلية للبنينادبيثامر صالح محمد عبد هللا523331521009020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455ثانوية فايدة للبنينادبيمحمد علي عبد صالح524331521016011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455ثانوية زاخو للنازحينادبيهيفين سالم محمد علي525331522008052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454اعدادية سد الموصل للبنينادبيانمار خضر احمد قادر526331521022002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل452اعدادية سد الموصل للبنينادبيعثمان عبد الرزاق محمود عثمان527331521022007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل452ثانوية البرغلية للبنينادبيسعد محمد حنش محمود528331521009041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل450اعدادية سد الموصل للبنينادبيوسام احمد محمود شكر529331521022016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل450ثانوية خانكي المختلطة للنازحينادبيحسو خلف ابراهيم قاسو530331521052009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449ثانوية زاخو للنازحينادبيامين أحمد كتو محي531331521008010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449ثانوية شمر عجيل للبنينادبيعبد هللا علي عطية مفلح532331521006081

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448ثانوية الشيخان للبنينادبيشعالن عبدو عطو سليمان533331521014033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيعمار خالد اسماعيل زيدان534331521001121

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447ثانوية ام الربيعين للبناتادبيسدرة اسماعيل عبد الرحمن نجم الدين535331522030033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444ثانوية شمر عجيل للبنينادبيفهد حماد سلمو عبد الحميد536331521006090

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444ثانوية ام الربيعين للبناتادبيسوالف منير صديق فتاح537331522030039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443ثانوية اسكي موصل للبنينادبيحسين صالح علي احمد538331521003013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443ثانوية شمر عجيل للبنينادبيعمار إبراهيم شريف كعيد539331521006085

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل440ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينادبيعمر نذير نواف خليل540331521011019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيسراب حسين صالح حسن541331522031015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439ثانوية شمر عجيل للبنينادبيعبد العزيز حمد شديد محمد542331521006075

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل437اعدادية عين سفني للبناتادبيدعاء فتحي محمود جدوع543331522033009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل436ثانوية شمر عجيل للبنينادبيعلي محمد خليف علوان544331521006083
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل436ثانوية زاخو للنازحينادبيمحسن عيدو عمر خلف545331521008085

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل434ثانوية زاخو للنازحينادبيهشام عبد الجبار زكر عبد ال546331521008102

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل434ثانوية فايدة للبنينادبياحمد محمد احمد جبيل547331521016001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل433للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيروزان خيري اسماعيل مسيفر548331521001065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423ثانوية سميل المختلطة للنازحينادبيمنور فارس طه احمد549331521053033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيذنون عبد الحميد ذنون يونس550331521001063

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل420ثانوية زاخو للنازحينادبيسامي موسى علي خدر551331521008038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل420ثانوية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيفواز قاسم احمد خدر552331521051114

التربية للبنات/جامعة الموصل441ثانوية فايدة للبنينادبياسراء اكرم عبد القادر سعيد553331522016001

التربية للبنات/جامعة الموصل440ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينادبينوال حازم عمر احمد554331522011003

اآلداب/جامعة الموصل512ثانوية ام الربيعين للبناتعلميليلى حكمت محمد الطاهر صالح555331512030192

اآلداب/جامعة الموصل508للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميمجدل سليمان حسين عيسى556331511001236

اآلداب/جامعة الموصل474ثانوية زاخو للنازحينعلميسعود رشو حجي رشو557331511008065

اآلداب/جامعة الموصل468ثانوية ام الربيعين للبناتعلميياسمين يونس مالو خليل558331512030255

اآلداب/جامعة الموصل460ثانوية ام الربيعين للبناتعلميتماره ليث حازم صالح559331512030059

اآلداب/جامعة الموصل440ثانوية ام الربيعين للبناتعلمينور زياد سلطان شيت560331512030231

اآلداب/جامعة الموصل434ثانوية زاخو للنازحينعلميمحمد تحسين بشير سيدوش561331511008147

اآلداب/جامعة الموصل428ثانوية باجدكندالة المختلطة للنازحينعلمينظيفه قاسم خليل عيسى562331512059030

اآلداب/جامعة الموصل420ثانوية زاخو للنازحينعلميرامي ديوالي كتو عبد هللا563331511008052

اآلداب/جامعة الموصل502ثانوية الشيخان للبنينادبيمحمود ميرزا درويش الياس564331521014053

اآلداب/جامعة الموصل475اعدادية سد الموصل للبنينادبيزينب انمار محمد ابراهيم565331522022002

اآلداب/جامعة الموصل467للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيعماد حسن خلف مجو566331521001119

اآلداب/جامعة الموصل466اعدادية التعاون المختلطة للنازحينادبيعمر قولو سيدو جندو567331521055012

اآلداب/جامعة الموصل444ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيمرام صالح الدين احمد عبد هللا568331522031029

اآلداب/جامعة الموصل426للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبينصر الدين محمود حجي علي569331521001158

التربية االساسية/جامعة الموصل554للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميدحام خلف حسين شيخو570331511001094

التربية االساسية/جامعة الموصل530اعدادية التعاون المختلطة للنازحينعلمينورس ممتاز رشيد حجي571331511055016

التربية االساسية/جامعة الموصل482ثانوية زاخو للنازحينعلميعدنان رشو خليل حجي572331511008093

التربية االساسية/جامعة الموصل480ثانوية ام الربيعين للبناتعلمينور بدران عزيز مجيد573331512030228

التربية االساسية/جامعة الموصل480اعدادية التعاون المختلطة للنازحينعلميحسام حسن قيماس محمود574331511055004

التربية االساسية/جامعة الموصل465ثانوية ام الربيعين للبناتعلميدلفين محمد صالح احمد جانكير575331512030083

التربية االساسية/جامعة الموصل459اعدادية عين سفني للبناتعلميعفاف رائد رشيد نايف576331512033046

التربية االساسية/جامعة الموصل455للنازحين- ثانوية األخوة للبنات علميجوان رمضان ابراهيم سليم577331512034011

التربية االساسية/جامعة الموصل445للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميسعيد حجي مراد ملكو578331511001122
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التربية االساسية/جامعة الموصل434ثانوية باجدكندالة المختلطة للنازحينعلمينظيفه عيسى عزيز دهار579331512059029

التربية االساسية/جامعة الموصل431اعدادية عين سفني للبناتعلميجنار نزار مال هللا ادو580331512033015

التربية االساسية/جامعة الموصل431ثانوية خانكي المختلطة للنازحينعلميخليل حجي معمي بكر581331511052029

التربية االساسية/جامعة الموصل425اعدادية عين سفني للبنينعلميتحسين قاسم خديدة سبيل582331511015014

التربية االساسية/جامعة الموصل425للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميعماد سالم حسين محمد583331511001181

التربية االساسية/جامعة الموصل539ثانوية البرغلية للبنينادبيأحمد محمد احمد محمد584331521009002

التربية االساسية/جامعة الموصل528ثانوية القوش للبنينادبيعدنان ياسر خضر وضيحان585331521018002

التربية االساسية/جامعة الموصل526ثانوية اسكي موصل للبنينادبيعبد المحسن عبد هللا احمد جابر586331521003024

التربية االساسية/جامعة الموصل526ثانوية شمر عجيل للبنينادبيراكان خليل سيد صالوي587331521006040

التربية االساسية/جامعة الموصل518اعدادية عوينات للبنينادبيمهند محمود احمد صالح588331521026048

التربية االساسية/جامعة الموصل517ثانوية اسكي موصل للبنينادبيمحمد ثامر حسن علي589331521003035

التربية االساسية/جامعة الموصل513ثانوية ام الربيعين للبناتادبيآمنه رمزي كامل بهاء الدين590331522030008

التربية االساسية/جامعة الموصل508ثانوية شمر عجيل للبنينادبيإبراهيم جمعة صفاوي حماد591331521006001

التربية االساسية/جامعة الموصل488ثانوية القوش للبنينادبيشاكر محمود مرعي حسن592331521018001

التربية االساسية/جامعة الموصل479ثانوية المنار للبنينادبيافراح مسعود صديق خليل593331522019002

التربية االساسية/جامعة الموصل470ثانوية اسكي موصل للبنينادبيمحمد احمد خلف ياسين594331521003034

التربية االساسية/جامعة الموصل463ثانوية البرغلية للبنينادبيمحمد عواد صالح خليفة595331521009074

التربية االساسية/جامعة الموصل456ثانوية البرغلية للبنينادبيخضر صالح حمادي علي596331521009028

التربية االساسية/جامعة الموصل451ثانوية البرغلية للبنينادبيأنور طلب خلف اكحيط597331521009003

التربية االساسية/جامعة الموصل448ثانوية شاريا المختلطة للنازحينادبيمزهر خليل اسماعيل خلف598331521056044

التربية االساسية/جامعة الموصل441ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينادبيبدرية طالب عبد هللا اسماعيل599331522058003

التربية االساسية/جامعة الموصل432ثانوية فايدة للبنينادبيسوسن يوسف عمر يوسف600331522016006

التربية االساسية/جامعة الموصل430ثانوية زاخو للنازحينادبيآزاد كمال كتي خلف601331521008007

التربية االساسية/جامعة الموصل427ثانوية سميل المختلطة للنازحينادبيعامر خليل شمو علي602331521053022

االثار/جامعة الموصل420للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيخالد سعيد خلف ايزدين603331521001044

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل666ثانوية مهد للبنينعلميأفدل مروان خليل قادر604331511013001

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل666للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميشيراك موسيس ارتيون موسيس605331511001133

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل665ثانوية ام الربيعين للبناتعلميندى شفيق صالح ميكائيل606331512030223

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل665اعدادية عين سفني للبنينعلميزياد كتي بوكو خلف607331511015030

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل665اعدادية عين سفني للبنينعلميفليب داود كوركيس شمعون608331511015056

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل664ثانوية مهد للبنينعلميزهير حسن صالح سينو609331511013018

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل663ثانوية مهد للبنينعلمياستيفان صالح السو خضر610331511013003

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل662اعدادية عين سفني للبناتعلميسراب ازاد الياس عرب611331512033038

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل661.6للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علمييحيى كمال نجم مطرود612331511001299

26 من 18صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل661.4ثانوية ام الربيعين للبناتعلميبلقيس سعد محمد جاجان عبد القادر613331512030257

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل661ثانوية اسكي موصل للبنينعلميادهام حارث يونس خليف614331511003009

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل660ثانوية األخوة للبنينعلميشهاب احمد ابراهيم احمد615331511021003

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل659ثانوية زاخو للنازحينعلميصباح أحمد حمزة خالد616331511008077

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل656.3للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علمياحمد محمد عبد الستار حامد617331511001019

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل656.2للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علمياوس محمد فتاح محمود618331511001036

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل656ثانوية مهد للبنينعلميخالد مجيد علي قاسم619331511013011

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل655ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلميهبة عبد الحكيم جدوع عطية620331512011009

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل654اعدادية ربيعة للبنينعلميعامر محمود سلوم حمود621331511007030

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل653للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميمحمد حسام الدين حمادي حمدون622331511001243

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل653اعدادية عين سفني للبنينعلميآري طالل علي حسين623331511015006

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل653للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علمياوميد صباح سمو سعيد624331511001039

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل652للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميايهاب مازن هادي بطرس625331511001046

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل652اعدادية عين سفني للبنينعلميعلي يونس عطية حسو626331511015052

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل652ثانوية ام الربيعين للبناتعلميدالل مزاحم قاسم حمو627331512030082

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل651اعدادية سد الموصل للبنينعلميمحمد سامي ذنون يونس628331511022016

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل651للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علمييوسف عادل مروكي ججو629331511001302

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل651ثانوية مهد للبنينعلميشهد غزوان جمعه سليم630331511013024

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل650ثانوية خانكي المختلطة للنازحينعلمياكرم علي كرنوص مراد631331511052007

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل649ثانوية زاخو للنازحينعلميمحمود خلف قاسم حسن632331511008154

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل649ثانوية زاخو للنازحينعلميادريس برجس ذيبان فندي633331511008011

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل648ثانوية سميل المختلطة للنازحينعلميمحمد عارف ياسين عزيز634331511053051

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل647للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميمحمد هشام ابراهيم عبد الرحمن635331511001256

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل645ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلميضياء حسين عيدان عبد هللا636331511011024

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل645ثانوية مهد للبنينعلميرفعت نايف كتي عيدو637331511013016

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل644ثانوية تل عدس للبنينعلميايمن مدور سلو عبدي638331511020005

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية589ثانوية ام الربيعين للبناتعلميرانيا أحمد حازم صالح639331512030090

الهندسة/جامعة تكريت648للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميعاصم خليل ابراهيم عبد هللا640331511001144

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446ثانوية االتحاد المختلطة للنازحينعلميثامر احمد رسول كامل641331511057005

التربية للبنات/جامعة تكريت511ثانوية االتحاد المختلطة للنازحينعلمياسيل عالء عواد علي642331512057003

الطب/جامعة االنبار681ثانوية ام الربيعين للبناتعلميسمر باسم محمود حمادي643331512030143

العلوم/جامعة االنبار554اعدادية التعاون المختلطة للنازحينعلميريام ناجي غنام محمد644331512055003

العلوم/جامعة االنبار544ثانوية ام الربيعين للبناتعلميضحى احمد ابراهيم ياس645331512030163

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار531للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميايوب حامد عبيد ناصر646331511001047
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هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار481ثانوية ام الربيعين للبناتعلميربى مالو حاج صاروخان قاسو647331512030093

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار513ثانوية ام الربيعين للبناتعلميهاجر وليد مرضي غضبان648331512030239

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار586اعدادية التعاون المختلطة للنازحينادبيساره حامد عبيد صالح649331522055006

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار517اعدادية التعاون المختلطة للنازحينادبيعبد هللا قحطان ثابت صالح650331521055010

الطب/جامعة نينوى672ثانوية ام الربيعين للبناتعلميسما ماجد سالم متي651331512030142

الطب/جامعة نينوى671ثانوية ام الربيعين للبناتعلميحنين جسام حازم عبد652331512030066

الطب/جامعة نينوى671ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلميمحمد عدنان خضر محمد653331511011048

الطب/جامعة نينوى669اعدادية عين سفني للبنينعلميصهيب سعدي سعيد ابراهيم654331511015041

الطب/جامعة نينوى669ثانوية ام الربيعين للبناتعلميجمانه عبد الكريم عبد الحميد عبد اللطيف655331512030060

الطب/جامعة نينوى669ثانوية جم مشكو المختلطة للنازحينعلميهادي عطا هللا خلف مراد656331511051175

الطب/جامعة نينوى669ثانوية فايدة المختلطة للنازحينعلميصفاء فواز علي خلف657331512050005

الطب/جامعة نينوى669ثانوية تل عدس للبنينعلميسفيان معاوي سليمان خلف658331511020007

الطب/جامعة نينوى669ثانوية زاخو للنازحينعلميبهزت ميرزا حمو خلف659331511008186

الطب/جامعة نينوى669للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميابراهيم قاسم درويش كالو660331511001003

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى640اعدادية عين سفني للبناتعلمينازك ادريس يونس رجب661331512033062

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى629ثانوية سد الموصل للبناتعلميمريم محمد صالح عبد الكريم صالح662331512036020

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى624ثانوية ام الربيعين للبناتعلميايناس احمد ذنون حسين663331512030043

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى619ثانوية حكنه للبنينعلميعبد هللا امير حمو ابراهيم664331511012025

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى614ثانوية خانكي المختلطة للنازحينعلميطاهر سمو رشو خلف665331511052054

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى613ثانوية ام الربيعين للبناتعلميدنيا صباح احمد قادر666331512030085

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى590للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميعمر موفق صالح ابراهيم667331511001192

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى585اعدادية عين سفني للبناتعلميماريانا عماد سعيد متي668331512033056

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى584.7للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميزيد مامون عز الدين مصطفى669331511001106

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى582ثانوية االتحاد المختلطة للنازحينعلميساوان صارم خديده طيبان670331511057010

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى571ثانوية القوش للبنينعلمييونس ليث يونس يوسف671331511018012

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى569ثانوية ياسا للبنات للنازحينعلميخانزاد حكمت اسماعيل عزيز672331512031020

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى568ثانوية ام الربيعين للبناتعلميريمان وليد سالم حسن673331512030115

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى564.9ثانوية ام الربيعين للبناتعلميوسناء عمر نعمان شفيق674331512030254

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى564ثانوية ام الربيعين للبناتعلميآصال احمد فاروق فاضل675331512030031

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى563للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميزياد عبد هللا بشير احمد676331511001104

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى560ثانوية سد الموصل للبناتعلمينور فاروق يونس حسين677331512036024

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى553ثانوية ام الربيعين للبناتعلميفاطمه مكبر عبد الرحمن محمد678331512030185

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى553ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلمييوسف احمد شيخو خليل679331511011066

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى552ثانوية ام الربيعين للبناتعلميسهر سردار صادق حسن680331512030145
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هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى552اعدادية سد الموصل للبنينعلميحارث علي احمد عبد هللا681331511022004

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى543ثانوية ام الربيعين للبناتعلمياسراء سالم خليل عمر682331512030019

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى543ثانوية ام الربيعين للبناتعلميلبنى مجيب هاشم مجيد683331512030191

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى541ثانوية زاخو للنازحينعلميعبير علي شكر رشو684331512008057

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى537ثانوية مهد للبنينعلميدليانا عدنان بديل حمو685331512013008

التمريض/جامعة تلعفر504اعدادية عين سفني للبناتعلمينوفه عيدو قاسم حيدر686331512033066

التمريض/جامعة تلعفر503ثانوية عين زاله للبنينعلميمها احمد متعب سليمان687331512010009

التمريض/جامعة تلعفر499ثانوية زاخو للنازحينعلميمادلين مراد عيدو خشو688331512008065

التمريض/جامعة تلعفر490ثانوية عين زاله للبنينعلمياسراء حسين محمد صالح689331512010002

االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية454ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينادبيرائد خزعل سعيد خورشيد690331521058014

التربية/جامعة الحمدانية605ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينعلميمحي محمد عبد حميدي691331511058035

التربية/جامعة الحمدانية597للنازحين- ثانوية األخوة للبنات علميساره صباح سعيد بهنان692331512034020

التربية/جامعة الحمدانية569للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علمياحمد حسن زكر اسماعيل693331511001014

التربية/جامعة الحمدانية566ثانوية زاخو للنازحينعلميسليمان كمال غانم جومر694331511008069

التربية/جامعة الحمدانية562للنازحين- ثانوية األخوة للبنات علميهاجر حيدر عبد هللا محمد695331512034041

التربية/جامعة الحمدانية530للنازحين- ثانوية األخوة للبنات علمينغم جاسم محمد شريف696331512034040

التربية/جامعة الحمدانية524ثانوية ماركوركيس المختلطة للنازحينعلميمريانا باسم بهنام الياس697331512054003

التربية/جامعة الحمدانية511 للنازحين1ثانوية بيرسفي علميرضوان خدر حجي عزير698331511023016

التربية/جامعة الحمدانية495للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميعماد حجي سعدو مراد699331511001180

التربية/جامعة الحمدانية488ثانوية زاخو للنازحينعلميامينة جميل زينل ابراهيم700331512008012

التربية/جامعة الحمدانية487ثانوية باجدكندالة المختلطة للنازحينعلميوحيدة الياس قاسم حمر701331512059034

التربية/جامعة الحمدانية481 للنازحين1ثانوية بيرسفي علميسيدو قاسم برجس خلف702331511023019

التربية/جامعة الحمدانية478ثانوية خانكي المختلطة للنازحينعلميخولة شمو حسن سرحان703331512052011

التربية/جامعة الحمدانية460ثانوية زاخو للنازحينعلميباسمة الياس قاسم حمر704331512008023

التربية/جامعة الحمدانية446ثانوية القوش للبنينعلميسلوان شكري كركو ابراهيم705331511018008

التربية/جامعة الحمدانية446ثانوية سميل المختلطة للنازحينعلميوداد مرزا ابراهيم ابراهيم706331512053024

التربية/جامعة الحمدانية440ثانوية مهد للبنينعلميدلشاد فرمان كامو عيدو707331511013014

التربية/جامعة الحمدانية438ثانوية زاخو للنازحينعلميأشواق الياس قاسم حمر708331512008001

التربية/جامعة الحمدانية429ثانوية زاخو للنازحينعلمياسماعيل محمود خلف حمدان709331511008015

التربية/جامعة الحمدانية564للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيدرويش ميرزا حسن درويش710331521001059

التربية/جامعة الحمدانية552ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيهيام كرنوص خلف مراد711331522031039

التربية/جامعة الحمدانية499ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيابراهيم سعيد خدر حجي712331521050003

التربية/جامعة الحمدانية494ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينادبيبشار سيناد عون خضر713331521058053

التربية/جامعة الحمدانية493ثانوية اسكي موصل للبنينادبيواثق عبد هللا علي حسن714331521003044
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التربية/جامعة الحمدانية488ثانوية البرغلية للبنينادبيمثنى جمعة محمود ضيفان715331521009070

التربية/جامعة الحمدانية485ثانوية البرغلية للبنينادبياحمد عائد جالوي حماد716331521009016

التربية/جامعة الحمدانية485ثانوية خانكي المختلطة للنازحينادبيعامر سليمان نعمو مراد717331521052041

التربية/جامعة الحمدانية484ثانوية اسكي موصل للبنينادبيمحمد احمد خضر درويش718331521003032

التربية/جامعة الحمدانية481ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينادبيعلي محمود ولي مصطفى719331521058028

التربية/جامعة الحمدانية474 للنازحين1ثانوية بيرسفي ادبيباسل حيدر مراد زركو720331521023003

التربية/جامعة الحمدانية470 للنازحين1ثانوية بيرسفي ادبيبسام علي ادي خدر721331521023005

التربية/جامعة الحمدانية466للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيوليد رشو حسن درويش722331521001168

التربية/جامعة الحمدانية464ثانوية خانكي المختلطة للنازحينادبيميجر علي داود نمر723331521052056

التربية/جامعة الحمدانية455ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيسعاد خليل مراد سيدو724331522031016

التربية/جامعة الحمدانية452 للنازحين1ثانوية بيرسفي ادبياحمد بركات حمد مراد725331521023001

التربية/جامعة الحمدانية444ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينادبيويس طه علي محمد726331521011028

التربية/جامعة الحمدانية436ثانوية خانكي المختلطة للنازحينادبيباسم قاسم حسن دهار727331521052002

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664ثانوية ام الربيعين للبناتعلميرانيا نجم عبد زيا728331512030091

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663للنازحين- ثانوية األخوة للبنات علميايفا فاضل بطرس باهي729331512034006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647ثانوية وانه للبناتعلميهديل محمود خلف حسن730331512037018

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينعلميمروى عبد الباسط نجم شاكر731331512058016

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632ثانوية عين زاله للبنينعلمياحمد محمود الياس احمد732331511010004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632ثانوية عين زاله للبنينعلميخالد حسن علي عزران733331511010010

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632للنازحين- ثانوية األخوة للبنين علميمحمد خالد ولي ابراهيم734331511017038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629ثانوية اسكي موصل للبنينعلميمحمود عزيز محمد حسين735331511003057

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627ثانوية ام الربيعين للبناتعلميمنار احمد عبد الهادي عبد السالم736331512030209

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626ثانوية ام الربيعين للبناتعلميايه جاسم الياس علوش737331512030046

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية625اعدادية عين سفني للبناتعلميزينب قاسم نجم سلطان738331512033029

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621ثانوية ام الربيعين للبناتعلميرانيه قيس يونس سعيد739331512030092

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619ثانوية اسكي موصل للبنينعلميمصطفى احمد فتحي جاسم740331511003061

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية614ثانوية زاخو للنازحينعلميريفان علي رضا مجيد741331512008040

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية614ثانوية حكنه للبنينعلميبشير حميد مدهاس حميد742331511012012

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية611ثانوية البرغلية للبنينعلميمحمد صالح جاسم شاهر743331511009041

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية609ثانوية ام الربيعين للبناتعلمينورا هيثم عبد القادر عبد هللا744331512030238

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية607اعدادية ربيعة للبنينعلميغسان حميدي علي صادق745331511007020

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية604اعدادية ربيعة للبنينعلميعبد العزيز احمد حلو علي746331511007015

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595ثانوية البرغلية للبنينعلميأسامه يحيى محمد يحيى747331511009002

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية593ثانوية عين زاله للبنينعلميزياد سالم محمود حسين748331511010013

26 من 22صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية592ثانوية نينوى المسائية المختلطةعلميخالد بركات رشو حسن749331511070061

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية590ثانوية سميل المختلطة للنازحينعلميعفان سيدو قاسم خلو750331511053037

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية589ثانوية زاخو للنازحينعلميخالد حجي الياس خليل751331511008039

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية589 للنازحين1ثانوية بيرسفي علميخالد وليد خضر شيخو752331511023015

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587ثانوية مهد للبنينعلميسالم خيرو خلف خديده753331511013019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581ثانوية اسكي موصل للبنينعلميمازن عدنان علي عثمان754331511003047

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581ثانوية اسكي موصل للبنينعلمياحمد خلف محمود عبد هللا755331511003004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576ثانوية ياسا للبنات للنازحينعلميدانيا محمد عبد القادر حسين756331512031021

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575ثانوية شاريا المختلطة للنازحينعلميعدنان خيرو حسين عربو757331511056045

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574ثانوية وانه للبنينعلميخليل ابراهيم حسن خلف758331511024008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573ثانوية مهد للبنينعلميحاجي سليمان حاجي خضر759331511013008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566ثانوية ام الربيعين للبناتعلميرنده قيس يونس سعيد760331512030106

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563ثانوية سميل المختلطة للنازحينعلميفيان محمود سعيد برو761331512053017

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559ثانوية باجدكندالة المختلطة للنازحينعلميمريم ماهر سامي يوسف762331512059026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537ثانوية زاخو للنازحينعلمينازدار رمضان علي رشو763331512008077

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534ثانوية سميل المختلطة للنازحينعلميحنو كمال سعدو مراد764331512053026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534ثانوية ياسا للبنات للنازحينعلميدعاء غالب حسين علي765331512031022

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية519للنازحين- ثانوية األخوة للبنات علميفيان علي داود زين العابدين766331512034032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567ثانوية شمر عجيل للبنينعلميألياس خلف خضر عبد767331511006009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563ثانوية اسكي موصل للبنينعلميمحمد ناصر جميل طالب768331511003054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميشوقي حسين شعبان علي769331511001132

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557ثانوية مهد للبنينعلميفاخر احمد محمود عزيز770331511013027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556ثانوية شمر عجيل للبنينعلميجابر مطلك ابراهيم شديد771331511006011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلميعلي حامد احمد خلف772331511011030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553ثانوية عين زاله للبنينعلميصدام محمد حمودي خلف773331511010019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552للنازحين- ثانوية األخوة للبنين علميخالد رمضان محمد عبد هللا774331511017016

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562ثانوية اسكي موصل للبنينعلمييونس يونس عثمان موسى775331511003074

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية648للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميمؤمن محمد ذنون محمود776331511001229

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية631للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميزيد علي عبود مراد777331511001105

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية575اعدادية عوينات للبنينعلميوايل كريبان عايد عماش778331511026035

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية572ثانوية ياسا للبنات للنازحينعلميآيه خالد نجم عبد هللا779331512031002

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية554ثانوية حكنه للبنينعلميكرم محمد حسين ابراهيم780331511012036

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية550ثانوية سميل المختلطة للنازحينعلميمحمد مثنى انور عز الدين781331511053055

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية546ثانوية خانكي المختلطة للنازحينعلميقاسم برجس حسين سفوك782331511052073

26 من 23صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية541للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميفرح متي مال هللا الياس783331511001208

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية539اعدادية عين سفني للبنينعلميماهر رشو علي شيرو784331511015062

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية535ثانوية ام الربيعين للبناتعلميزينه طارق عبد الغني احمد785331512030126

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية531ثانوية زاخو للنازحينعلميسارة سمير اسحق ايليا786331512008044

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية527اعدادية سد الموصل للبنينعلميحذيفة سمير سالم طه787331511022005

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية524ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلميمحمود عمر مصطفى حسن788331511011055

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية522ثانوية ام الربيعين للبناتعلمينور عبد المحسن سليمان يوسف789331512030232

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية521ثانوية سميل المختلطة للنازحينعلميحمزة رافع ربيع قاسم790331511053017

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية520ثانوية سميل المختلطة للنازحينعلميسامان وعد هللا عبد اللطيف عبد هللا791331511053025

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية518.4للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميعبد هللا ابراهيم عبد هللا رضا792331511001307

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية518ثانوية القوش للبناتعلميرنده رستم شمعون شعيا793331512035006

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية517ثانوية ياسا للبنات للنازحينعلميهبه بشار علي احمد794331512031067

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية517للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علميصائب وادي حسين مجبل795331511001134

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية516ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلمياحمد عمر مصطفى حسن796331511011010

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية558للنازحين- ثانوية األخوة للبنين علميأصالن اسماعيل محمد عباس797331511017003

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية504ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلميعلي حميد حسن سمعو798331511011031

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية497ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينعلميحسين حميد حسن سمعو799331511011015

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436ثانوية نينوى المسائية المختلطةعلميفيصل نواف حجي عزيز800331511070168

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433اعدادية سد الموصل للبنينعلمييوسف محمود ابراهيم رمضان801331511022023

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية ياسا للبنات للنازحينعلميسوزان حواس قرو سليمان802331512031036

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية خانكي المختلطة للنازحينعلميصباح ابراهيم سلو كورو803331511052052

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية414للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علمينسيم هالل حسن ديوالي804331511001286

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية باجدكندالة المختلطة للنازحينعلميخيري مراد جردو رشو805331511059016

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405ثانوية زاخو للنازحينعلميسعيد سعدو أحمد حسن806331511008066

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404للنازحين- اعدادية نوروز للبنين علمياوليفر خليل اوراها داود807331511001038

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398ثانوية ماركوركيس المختلطة للنازحينعلميضياء زياد نافع عبد هللا808331511054001

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية397للنازحين- ثانوية األخوة للبنات علمياخالص عزيز حسن تاج الدين809331512034001

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية394ثانوية ام الربيعين للبناتعلميرحمه رائد يونس ذنون810331512030098

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية388ثانوية وانه للبنينعلميهاشم جمعة محمود مصطفى811331511024022

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية378اعدادية عين سفني للبنينعلميمروان خلف علي جندو812331511015074

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية373اعدادية عين سفني للبنينعلميداني ليث بيلبيوس ياقو813331511015022

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية372ثانوية ياسا للبنات للنازحينعلميسهام جاسو عيدو برهيم814331512031035

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية362 للنازحين1ثانوية بيرسفي علميهناء شمو حجي ابراهيم815331512023011

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية361ثانوية االتحاد المختلطة للنازحينعلميمريم علي حسين جمعه816331512057012

26 من 24صفحة 
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     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410ثانوية ام الربيعين للبناتعلمينسرين حسام انور سليمان817331512030226

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية عين سفني للبناتعلمياحالم محمود فندي خديده818331512033002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403ثانوية خانكي المختلطة للنازحينعلميحسين الياس حسين حسن819331511052022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396ثانوية القوش للبنينعلميفرانك فاضل الياس متي820331511018010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392ثانوية فايدة المختلطة للنازحينعلميشاميه كجكوك كلي حسن821331512050004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383ثانوية زاخو للنازحينعلميفؤاد مراد حسين شمو822331511008117

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375ثانوية خانكي المختلطة للنازحينعلمينسرين جالل مراد علي823331512052031

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية خانكي المختلطة للنازحينادبياسماعيل حسين خلف عيسى824331521052001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينادبيرغده خيري حسن موسى825331522058007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيابراهيم شمو بشار علي826331521051001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية زاخو للنازحينادبياالء كاظم يونس وهب827331522008005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية المنار للبنينادبيرحمة صبحي عمر صادق828331522019003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيشيماء رمضان احمد عيسى829331522031020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية زاخو للنازحينادبيفارس ادو حسن مراد830331521008072

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية ام الربيعين للبناتادبيسوزان حسين عواد ساري831331522030038

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية شمر عجيل للبنينادبيفيصل حلو علي جديع832331521006092

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية زاخو للنازحينادبيجمال خلف بكر خديده833331521008019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية ام الربيعين للبناتادبيدعاء حسني علي يونس834331522030016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيسعد حازم علي بوسف835331521001082

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية ام الربيعين للبناتادبيحنان فخري سلطان علي836331522030014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409ثانوية حكنه للبنينادبيدلي بدري علي دلي837331521012006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409ثانوية زاخو للنازحينادبيسبهان غائب محمد علي وهب838331521008039

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409ثانوية شمر عجيل للبنينادبيعلي وادي زايد صعصيع839331521006084

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408ثانوية تل اسمير للبنينادبيحارث حماد دهيمان حماد840331521004007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405ثانوية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيهيام بركات قاسم رشو841331522051029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404ثانوية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيرياض خيرو حجو شهاب842331521051039

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403ثانوية زاخو للنازحينادبيمصطفى فيصل سعيد موسى843331521008094

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيمحمود رعد غانم محمد844331521001148

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398ثانوية خانكي المختلطة للنازحينادبيروزه صالح خضر خلف845331522052010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيزهير كجوك حجي مطو846331521001069

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيامين حسين وهاب خلف847331521001019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387ثانوية زاخو للنازحينادبيجوان سالم محمد علي848331522008018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386ثانوية شاريا المختلطة للنازحينادبينزهت سعيد مراد قري849331521056048

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيقاسم عمار مؤيد قاسم850331521001131

26 من 25صفحة 
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425ثانوية جم مشكو المختلطة للنازحينعلميهيثم يوسف مرزا ابراهيم851331511051178

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية المنار للبنينادبيمالك نصر الدين جاسم محمد852331522019008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينادبيوليد خالد مجيد حسن853331521058048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية عين سفني للبناتادبيربى صفاء الدين احمد داود854331522033012

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية البرغلية للبنينعلميخالد احمد ابراهيم حسين855331511009014

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية سميل المختلطة للنازحينعلميغاده اسماعيل شفان خلف856331512053015

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية408ثانوية شاريا المختلطة للنازحينعلميفهد فارس صالح سليمان857331511056054

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620ثانوية شمر عجيل للبنينعلميأحمد محمد إبراهيم حسين858331511006006

26 من 26صفحة 


