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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

طب الكندي/جامعة بغداد692ثانوية االخاء المختلطةعلميوليد بشار ناصو ملكو1321511053014

الهندسة/جامعة بغداد665ثانوية عبد القادر الكيالني للبنينعلميعمر عادل خليف كسار2321511008109

الهندسة/جامعة بغداد662ثانوية الدعاء للبناتعلميعذراء قدري متعب احمد3321512027041

الهندسة/جامعة بغداد654ثانوية الرسالة للبناتعلمياسماء سفيان نهاد اسماعيل4321512024007

العلوم/جامعة بغداد591ثانوية رانيه تازه المختلطةعلميضمياء يوسف اسماعيل نايف5321512041017

العلوم/جامعة بغداد587ثانوية االطالل للبناتعلميسجى فرحان حسين مغامس6321512026056

العلوم للبنات/جامعة بغداد575ثانوية كرميان للبناتعلمينماء محمد عبد هللا حسين7321512020037

العلوم السياسية/جامعة بغداد525ثانوية النور للبناتادبيزهراء تحسين علي عباس8321522022027

اللغات/جامعة بغداد477ثانوية البراري المختلطةادبياسراء علي طعمة صالح9321522049001

اللغات/جامعة بغداد475ثانوية االنوار المختلطةادبيابراهيم سعيد حسن فهد10321521042003

االعالم/جامعة بغداد495ثانوية عبد القادر الكيالني للبنينادبيايوب سعد جابر مطلب11321521008020

العلوم االسالمية/جامعة بغداد493ثانوية الحريري المختلطةعلميلبنى شكور حسن نجم12321512045010

العلوم االسالمية/جامعة بغداد450ثانوية النور للبناتادبيمنه هللا رفعت كامل احمد13321522022054

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437ثانوية كرميان للبناتادبيفاطمة صباح عزت عبد الواحد14321522020032

الفنون الجميلة/جامعة بغداد479ثانوية الياسمين للبناتادبيدالل غنام محيسن علي15321522025024

الفنون الجميلة/جامعة بغداد446ثانوية البراري المختلطةادبيابراهيم طه اسماعيل علي16321521049001

الفنون الجميلة/جامعة بغداد440ثانوية البراري المختلطةادبيسفيان ياس كاظم عبد هللا17321521049009

الهندسة/الجامعة المستنصرية634ثانوية البراري المختلطةعلميالهام محمد عبد هللا ابراهيم18321512049003

الهندسة/الجامعة المستنصرية632ثانوية االنوار المختلطةعلميعبد الرحمن حاتم محمد رجب19321511042018

العلوم/الجامعة المستنصرية574ثانوية االطالل للبناتعلمينورا محمد صادق صالح20321512026107

القانون/الجامعة المستنصرية576ثانوية المستقبل للبنينادبيمحمد عماد سليمان حمد21321521005095

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية499ثانوية كرميان للبناتادبيفيان خليل صابر فتاح22321522020033

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية467ثانوية المراد للبنينادبيياسين طه جاسم كاظم23321521009065

الطب/جامعة الموصل685ثانوية النور للبناتعلميسما ارفد صبحي حسن24321512022049

الطب/جامعة الموصل685ثانوية سرجنار للبنينعلميالحسين عبد الهادي محمد عباس25321511007013

الطب/جامعة الموصل680ثانوية رابه رين للبنينعلميجالل قاسم سفوك موسى26321511001010

الصيدلة/جامعة الموصل668ثانوية النور للبناتعلميأيالف مثنى محمد عواد27321512022008

الصيدلة/جامعة الموصل667ثانوية الياسمين للبناتعلميلمياء حامد عبد هللا جاسم28321512025057

الصيدلة/جامعة الموصل666ثانوية المستقبل للبنينعلميمعاذ خير هللا ثابت شهاب29321511005092

الصيدلة/جامعة الموصل666ثانوية الزهور للبناتعلميسميعة مؤيد محمود سلمان30321512021021

الهندسة/جامعة الموصل649ثانوية الدعاء للبناتعلميلمى ستار محمد عباس31321512027046

الهندسة/جامعة الموصل637ثانوية عبد القادر الكيالني للبنينعلمياحمد محمد مهدي صالح ابراهيم32321511008028

الهندسة/جامعة الموصل620ثانوية االطالل للبناتعلمياسماء غزوان عبد الرزاق عبد الباقي33321512026007

الهندسة/جامعة الموصل617ثانوية عبد القادر الكيالني للبنينعلميسيف محمد حكيم عزيز داود34321511008069
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الهندسة/جامعة الموصل614ثانوية النور للبناتعلميآيه أحمد صبحي حسن35321512022010

الهندسة/جامعة الموصل605ثانوية االطالل للبناتعلميسارة محمد مهدي صالح36321512026053

الهندسة/جامعة الموصل580ثانوية المستقبل للبنينعلميمحمد هاشم رجب عبد الحكيم37321511005074

الهندسة/جامعة الموصل579ثانوية النور للبناتعلميزينب مؤيد صالح ابراهيم38321512022040

الهندسة/جامعة الموصل576ثانوية الخيام للبناتعلميساره احمد عبد هللا احمد39321512023028

العلوم/جامعة الموصل556ثانوية االنوار المختلطةعلميخلدون ابراهيم عبد حمد40321511042008

العلوم/جامعة الموصل521ثانوية عبد القادر الكيالني للبنينعلميصهيب نوري خليل خليفه41321511008074

العلوم/جامعة الموصل515ثانوية الرفاعي للبنينعلمييوسف علي يوسف علي42321511004030

العلوم/جامعة الموصل511ثانوية روناكي المختلطةعلميضحى أهتيمي نصيف جاسم43321512048010

العلوم/جامعة الموصل510ثانوية المراد للبنينعلميمحمود رافع محمود مصطفى44321511009081

العلوم/جامعة الموصل500ثانوية البراري المختلطةعلميعبد الحميد محمد حميد خلف45321511049024

العلوم/جامعة الموصل496ثانوية الرسالة للبناتعلميزينب جدعان محسن محمد سعيد46321512024017

الحقوق/جامعة الموصل519ثانوية الدعاء للبناتادبيفاتن سعد محمد علي خلف47321522027037

الحقوق/جامعة الموصل490ثانوية الخيام للبناتادبيدنيا ابراهيم رشيد ابراهيم48321522023021

الحقوق/جامعة الموصل473ثانوية رابه رين للبنينادبيعبد القهار عبد أحمد علوان49321521001025

الحقوق/جامعة الموصل471ثانوية المستقبل للبنينادبيانمار حميد سلوم احمد50321521005022

الحقوق/جامعة الموصل470ثانوية الحريري المختلطةادبيمحمد رياض حسن حومد51321521045007

الحقوق/جامعة الموصل466ثانوية عبد القادر الكيالني للبنينادبياحمد عدي احمد رشيد52321521008010

الحقوق/جامعة الموصل461ثانوية المستقبل للبنينادبيمحمد علي طالب محمد53321521005094

الحقوق/جامعة الموصل452ثانوية سرجنار للبنينادبيمصطفى خليل حسين سنجار54321521007076

الحقوق/جامعة الموصل450ثانوية البراري المختلطةادبيحسين حسن حسين ولي55321521049006

الحقوق/جامعة الموصل443ثانوية نبز المختلطةادبيمنى حميد رشيد جاعد56321522050015

العلوم السياسية/جامعة الموصل432ثانوية الرفاعي للبنينادبيعمر عز الدين سلمان شريف57321521004014

العلوم السياسية/جامعة الموصل429ثانوية نبز المختلطةادبيأثير عدنان علي عبد58321521050001

العلوم السياسية/جامعة الموصل428ثانوية الرفاعي للبنينادبيعمر نزار محمد احمد59321521004017

التمريض/جامعة الموصل641ثانوية عبد القادر الكيالني للبنينعلمياسعد شمو حامو عبد هللا60321511008032

الطب البيطري/جامعة الموصل449ثانوية كالر المختلطةعلميايمن حسن هادي خضير61321511046006

الطب البيطري/جامعة الموصل446ثانوية عبد القادر الكيالني للبنينعلميمحمد عبد المطلب عبد الجليل احمد62321511008146

الطب البيطري/جامعة الموصل420ثانوية سرجنار للبنينعلمييوسف غالب عليوي حسين63321511007109

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440ثانوية االخاء المختلطةعلميمحسن نايف علي نايف64321511053010

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل546ثانوية جبال العراق للبنينادبيابراهيم عبد السالم شعبان رجب65321521002001

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462ثانوية رابه رين للبنينادبيهمام مرشد حمود نصيف66321521001053

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457ثانوية الرفاعي للبنينادبيزوبع حامد سليمان علي67321521004008

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457ثانوية الحريري المختلطةادبياراز حسين محمد صالح رمضان68321521045002
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االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453ثانوية المستقبل للبنينادبيمحمد كريم جندي منصور69321521005096

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432ثانوية الخيام للبناتادبيبيداء محمود مصطفى اسماعيل70321522023015

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427ثانوية كرميان للبناتادبيهدى فاضل غيدان مبارك71321522020038

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421ثانوية رابه رين للبنينادبيمحمد احمد محمد خضير72321521001035

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420ثانوية المراد للبنينادبياسامه طالب محمد عبد الوهاب73321521009010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551ثانوية الياسمين للبناتعلميحنين صالح سالم كردي74321512025023

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل511ثانوية البراري المختلطةعلمياحمد وصفي عبد القادر مولود75321511049006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل445ثانوية الرفاعي للبنينعلميمصطفى عيسى خلف مهدي76321511004023

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل442ثانوية البراري المختلطةعلميباهوز اكو فريق عبد هللا77321511049012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل427ثانوية الحريري المختلطةعلميهشام صباح حمه قتكه78321511045013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523ثانوية المستقبل للبنينادبيقيس ستار محيسن حسين79321521005079

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل521ثانوية كفري المختلطةادبيعلي اسعد علوان مجيد80321521040003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502ثانوية الياسمين للبناتادبيدانيا غانم احمد شيت81321522025022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل472ثانوية الخيام للبناتادبيرحمه سرحان مصطفى محمد82321522023023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل470ثانوية كفري المختلطةادبيخالد حسين عبد القادر سليمان83321521040002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل466ثانوية كفري المختلطةادبيمحمد عدنان عبد الرحيم صالح84321521040007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل464ثانوية كفري المختلطةادبيمحمد حسين محمد شهاب85321521040006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462ثانوية البراري المختلطةادبيضياء علي حسين كاظم86321521049011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل459ثانوية الزهور للبناتادبيفاطمه عبد الخالق محمد حسن87321522021026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455ثانوية الحريري المختلطةادبيعبد القهار شكر محمود عظم88321521045004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455ثانوية البراري المختلطةادبيسجى نهاد صالح سمين89321522049006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل450ثانوية كفري المختلطةادبينوره ناطق امير احمد90321522040014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449ثانوية الحريري المختلطةادبيأحمد عبد هللا أحمد ابراهيم91321521045001

التربية للبنات/جامعة الموصل434ثانوية البراري المختلطةادبيرحاب حسين يوسف علي92321522049005

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل662ثانوية عبد القادر الكيالني للبنينعلميإبراهيم نوفل عبد الباقي لفته93321511008001

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل659ثانوية الياسمين للبناتعلميكوثر داود شكر محمود94321512025055

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل652ثانوية كالر المختلطةعلمياحمد صبار حميد رشيد95321511046001

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل648ثانوية سرجنار للبنينعلميعمر عباس خضير عباس96321511007066

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية656ثانوية االطالل للبناتعلميورد سليم عبد الحميد بديوي97321512026114

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية657ثانوية الياسمين للبناتعلميسارة احمد عادي حنش98321512025037

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629ثانوية الكمال المختلطةعلميخلف مراد خلف عبد هللا99321511052005

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية616ثانوية سرجنار للبنينعلميمحمد قاسم مجيد صليبي100321511007091

طب االسنان/جامعة تكريت694ثانوية النور للبناتعلميشمس بيان ياسين عبد الخضر101321512022054

طب االسنان/جامعة تكريت673ثانوية النسيم للبنينعلمييوسف نصار حسين احمد102321511006059
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الهندسة/جامعة تكريت658ثانوية المراد للبنينعلميحسان فاضل عباس خزعل103321511009017

الهندسة/جامعة تكريت629ثانوية االطالل للبناتعلميثريا غسان عبد رشيد104321512026025

الهندسة/جامعة تكريت612ثانوية الحرية للبناتعلمينور الهدى ناصر احمد هريط105321512028026

الهندسة/جامعة تكريت611ثانوية النور للبناتعلميسحر حافظ عزاوي محمد106321512022045

الهندسة/جامعة تكريت609ثانوية الرسالة للبناتعلميبدور بشير خضر محمد107321512024008

الهندسة/جامعة تكريت601ثانوية الياسمين للبناتعلميافنان احسان عبد الكريم حمادي108321512025008

الهندسة/جامعة تكريت600ثانوية سرجنار للبنينعلميعمر خالد محمد جايد109321511007064

الهندسة/جامعة تكريت597ثانوية الياسمين للبناتعلميهبة مناف جيجي عباس110321512025078

الهندسة/جامعة تكريت595ثانوية الحريري المختلطةعلمياالء يعقوب يوسف علي111321512045002

الهندسة/جامعة تكريت594ثانوية النور للبناتعلميآمنه أياد حسين نجم112321512022006

العلوم/جامعة تكريت576ثانوية النور للبناتعلميهاجر حارث عبد المطلب محمد113321512022088

العلوم/جامعة تكريت576ثانوية الياسمين للبناتعلميهديل عاكف ربيع صالح114321512025082

العلوم/جامعة تكريت568ثانوية الياسمين للبناتعلميشيماء ياسين خلف حردان115321512025046

العلوم/جامعة تكريت560ثانوية النور للبناتعلميهبة عالء راجي حمدي116321512022091

العلوم/جامعة تكريت558ثانوية االنوار المختلطةعلميمنار طالب محمود عباس117321511042041

العلوم/جامعة تكريت555ثانوية روناكي المختلطةعلمينور فائز محمد هزاع118321512048017

العلوم/جامعة تكريت546ثانوية نبز المختلطةعلميداليا محمد بدر كنوش119321512050003

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت506ثانوية الدعاء للبناتعلمينوران عبد الحي فهد احمد120321512027052

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت511ثانوية النور للبناتعلمينهى فارس عبد المجيد شاكر121321512022086

الحقوق/جامعة تكريت557ثانوية االطالل للبناتادبيمريم قدوري عبد الهادي عبد الكريم122321522026068

الحقوق/جامعة تكريت534ثانوية المستقبل للبنينادبيالزبير كامل حسن خميس123321521005021

الحقوق/جامعة تكريت514ثانوية الخيام للبناتادبيرشا خليل حسين سنجار124321522023025

الحقوق/جامعة تكريت507ثانوية كوردستان المختلطةادبيساره نظير حسين سلمان125321522051003

الحقوق/جامعة تكريت501ثانوية سرجنار للبنينادبيابراهيم محمد زيدان حسين126321521007009

الحقوق/جامعة تكريت487ثانوية عبد القادر الكيالني للبنينادبيابراهيم احسان شامل محمد127321521008001

الحقوق/جامعة تكريت477ثانوية رابه رين للبنينادبيحسان محسن رشيد ياسين128321521001012

العلوم السياسية/جامعة تكريت503ثانوية جبال العراق للبنينعلميصالح الدين حمد حميد خلف129321511002019

العلوم السياسية/جامعة تكريت471ثانوية النور للبناتادبينور موسى خلف رحيم130321522022062

التمريض/جامعة تكريت543ثانوية روناكي المختلطةعلميحنين جاسم محمد احمد131321512048004

التمريض/جامعة تكريت533ثانوية النور للبناتعلمياماني محمد اسماعيل نعمان132321512022016

التمريض/جامعة تكريت522ثانوية كالر المختلطةعلمياالء علي احمد مجيد133321512046002

الطب البيطري/جامعة تكريت548ثانوية المراد للبنينعلميعبد الوهاب فيصل عبد الوهاب حيدر134321511009042

الطب البيطري/جامعة تكريت524ثانوية المراد للبنينعلميمحمد لورنس حسن فرحان135321511009075

الطب البيطري/جامعة تكريت499ثانوية كرميان للبناتعلميديانا صباح يد هللا سرتيب136321512020018
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الزراعة/جامعة تكريت450ثانوية كوردستان المختلطةعلميمصطفى سهيل محمد موسى137321511051008

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت440ثانوية المستقبل للبنينعلميعبد الحميد ماهر عبد ربه كنيص138321511005028

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت426ثانوية البراري المختلطةعلميسعد مبارك توفيق احمد139321511049019

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت530ثانوية النور للبناتادبيلمى شاكر حميد شاكر140321522022049

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت510ثانوية رابه رين للبنينادبيمحمد عبد الحق اسماعيل احمد141321521001039

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت495ثانوية الحريري المختلطةادبيموزر طه حسين علوان142321521045009

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت480ثانوية المستقبل للبنينادبيمنير عبد عبد هللا غدير143321521005112

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت475ثانوية المراد للبنينادبيحيدر علي حسين حمد144321521009069

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469ثانوية الحريري المختلطةادبيمحمد حسين علي عجمي145321521045006

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468ثانوية الزهور للبناتادبيمينا عبد الرحمن محمد عواد146321522021034

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464ثانوية المراد للبنينادبيأحمد شهاب أحمد عبد الكريم147321521009002

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت463ثانوية النسيم للبنينادبييوسف رسول فهد محمد148321521006078

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت537ثانوية االطالل للبناتعلميسوالف محمود فاضل لطيف149321512026064

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت525ثانوية جبال العراق للبنينعلمييوسف لفته ساهي حسن150321511002049

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت521ثانوية الرفاعي للبنينعلميشعيب سعد عبود حبيب151321511004009

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت475ثانوية الحريري المختلطةعلميمصطفى ابراهيم رشيد فرج152321511045010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت474ثانوية الرسالة للبناتعلميرشا نوري دحام محمد153321512024013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت470ثانوية الدعاء للبناتعلميأمان دريد عبد ابراهيم154321512027002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت469ثانوية كالر المختلطةعلميمصطفى شكر محمود حزوم155321511046018

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت467ثانوية االطالل للبناتعلميفرح عبد المنعم عبد هللا طوقان156321512026084

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت446ثانوية نبز المختلطةعلميأمير عدنان علي عبد157321511050001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت432ثانوية الياسمين للبناتعلميميس عقيل اسماعيل عبد الكريم158321512025063

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت588ثانوية الرسالة للبناتادبيهدى فرحان خلف حسين159321522024019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت527ثانوية الحسام للبنينادبيزيد عبد هللا احمد سعيد160321521003020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت494ثانوية المستقبل للبنينادبيشاهر شامل صعب علي161321521005052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت489ثانوية روناكي المختلطةادبيخالد كيالن طه جميل162321521048007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479ثانوية االطالل للبناتادبياسراء سعدي جاسم محمد163321522026003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478ثانوية النور للبناتادبيتبارك عادل عوني صالح164321522022011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت477ثانوية المستقبل للبنينادبيمانع عبد الرحمن حميد علي165321521005084

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476ثانوية البراري المختلطةادبيمصطفى خليل ابراهيم حميد166321521049018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472ثانوية الياسمين للبناتادبياصاله طلعت عيسى خلف167321522025009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463ثانوية النور للبناتادبيحنين عبد الغني محمود حسن168321522022012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438ثانوية المستقبل للبنينادبيمحمود نجم عبد هللا غدير169321521005099

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436ثانوية سرجنار للبنينادبياحمد ياسين نصيف جاسم170321521007016
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435ثانوية المستقبل للبنينادبيطه عزه صعب علي171321521005054

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434ثانوية النسيم للبنينادبيمزاحم نزهان دويح علي172321521006066

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت432ثانوية المستقبل للبنينادبيالحسين عبد السالم حافظ حسين173321521005020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت426ثانوية البراري المختلطةادبيمريم علي خليل اسماعيل174321522049008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت426ثانوية البراري المختلطةادبيهبه جليل ابراهيم خلف175321522049009

التربية للبنات/جامعة تكريت515ثانوية االطالل للبناتعلميمريم العذراء ضيف هللا جاسم محمد176321512026091

التربية للبنات/جامعة تكريت513ثانوية النور للبناتادبيغسق ناظم مولود حسن177321522022044

التربية للبنات/جامعة تكريت474ثانوية الياسمين للبناتادبيأمواج سعد عرب علي178321522025003

التربية للبنات/جامعة تكريت465ثانوية الدعاء للبناتادبيآية حسام سعدون سلوم179321522027007

التربية للبنات/جامعة تكريت431ثانوية الزهور للبناتادبيبتول فاروق عمر محمد180321522021005

اآلداب/جامعة تكريت447ثانوية االطالل للبناتادبياية عصام ممدوح علوان181321522026013

اآلداب/جامعة تكريت422ثانوية روناكي المختلطةادبينبراس عمر نزهان رشيد182321522048009

الشرقاط/التربية االساسية/جامعة تكريت453ثانوية صالح الدين االيوبي المختلطةادبيبكر عمر عبود عبد183321521047002

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت665ثانوية سرجنار للبنينعلميعبد هللا سعد خالد لطوفي184321511007053

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت659ثانوية الياسمين للبناتعلميسارة عبد اللطيف عزت لطيف185321512025038

الطب/جامعة االنبار681ثانوية الزهور للبناتعلميشهد خالد داود سليمان186321512021024

الطب/جامعة االنبار679ثانوية النور للبناتعلميغاده محمد هادي الحج187321512022066

طب االسنان/جامعة االنبار674ثانوية االطالل للبناتعلميسيماء عامر احمد عبد الرزاق188321512026065

الهندسة/جامعة االنبار665ثانوية الحسام للبنينعلميجعفر صادق فايز مرعب189321511003008

الهندسة/جامعة االنبار656.8ثانوية االنوار المختلطةعلميغسق حمد صالح جراد190321512042034

الهندسة/جامعة االنبار655ثانوية المراد للبنينعلميمحمد هاشم احمد ابراهيم191321511009079

الهندسة/جامعة االنبار654ثانوية االطالل للبناتعلميمريم عبد الحميد صالح مفضي192321512026094

الهندسة/جامعة االنبار648ثانوية المستقبل للبنينعلميمصطفى محمد حميد حاجم193321511005078

الهندسة/جامعة االنبار645ثانوية الدعاء للبناتعلميسجى خالد خضير عطية194321512027032

الهندسة/جامعة االنبار634ثانوية الحرية للبناتعلميوصال سعدون محمد عبد هللا195321512028029

الهندسة/جامعة االنبار624ثانوية الزهور للبناتعلميريام حقي اسماعيل دايح196321512021014

الهندسة/جامعة االنبار620ثانوية النور للبناتعلميأصفاد فالح حسن علي197321512022005

الهندسة/جامعة االنبار620ثانوية سرجنار للبنينعلميمحمد عدنان فزع فرحان198321511007089

الهندسة/جامعة االنبار614ثانوية الرفاعي للبنينعلمياحمد ماجد محمود محيميد199321511004001

الهندسة/جامعة االنبار612ثانوية النسيم للبنينعلمياسماعيل رحيم ابراهيم جمار200321511006010

الهندسة/جامعة االنبار609ثانوية المراد للبنينعلميحسام يوسف حميدي علي201321511009016

الهندسة/جامعة االنبار606ثانوية االطالل للبناتعلمياية عادل سلمان رحيم202321512026016

الهندسة/جامعة االنبار603ثانوية سرجنار للبنينعلميمصطفى محمد عبد المجيد عبد الحميد203321511007100

الهندسة/جامعة االنبار602ثانوية المراد للبنينعلميمصطفى علي حمادي علي204321511009088
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الهندسة/جامعة االنبار601ثانوية االطالل للبناتعلميغفران مجيد حميد علي205321512026081

العلوم/جامعة االنبار620ثانوية الرسالة للبناتعلميطيبه عبد الرحيم حميد محمود206321512024022

العلوم/جامعة االنبار615ثانوية صالح الدين االيوبي المختلطةعلميأمنه عواد خضر حمد207321512047001

العلوم/جامعة االنبار590ثانوية االطالل للبناتعلميايمان هاشم رجب عبد الحكيم208321512026019

العلوم/جامعة االنبار586ثانوية رانيه تازه المختلطةعلميهدى كامل علي عطشان209321512041022

العلوم/جامعة االنبار584ثانوية االطالل للبناتعلمياسماء ذاكر عجيل شالل210321512026006

العلوم/جامعة االنبار581ثانوية جبال العراق للبنينعلميبالل خليل مضعن خلف211321511002011

العلوم/جامعة االنبار579ثانوية االطالل للبناتعلميسارة حميد رجب عبد الحكيم212321512026051

العلوم/جامعة االنبار579ثانوية الخيام للبناتعلميصبا عامر مشعل فيحان213321512023033

العلوم/جامعة االنبار576ثانوية الياسمين للبناتعلميياسمين كاتب احمد حمد214321512025084

العلوم/جامعة االنبار575.3ثانوية الرسالة للبناتعلميسرى غالب احمد عبد الرزاق215321512024037

العلوم/جامعة االنبار575ثانوية سرجنار للبنينعلميمصطفى طالب عفتان تركي216321511007097

العلوم/جامعة االنبار573ثانوية المستقبل للبنينعلميابراهيم وليد ابراهيم حبيب217321511005089

العلوم/جامعة االنبار569ثانوية كرميان للبناتعلميدعاء جاسم عايد جرو218321512020015

العلوم/جامعة االنبار563ثانوية الياسمين للبناتعلميهديل احمد نعمان عبد219321512025080

العلوم/جامعة االنبار562ثانوية رانيه تازه المختلطةعلميحنين خضر ذياب حسين220321512041006

العلوم/جامعة االنبار561ثانوية النور للبناتعلميثناء عامر عبد المجيد أحمد221321512022023

العلوم/جامعة االنبار560ثانوية الياسمين للبناتعلميشهد هيثم فخري رديف222321512025085

العلوم/جامعة االنبار560ثانوية الزهور للبناتعلميضفاف محمد عبد العزيز هزاع223321512021027

العلوم/جامعة االنبار557ثانوية كرميان للبناتعلميأمينه فزع عبيد مصلح224321512020001

العلوم/جامعة االنبار556ثانوية صالح الدين االيوبي المختلطةعلميساره ياس خضير عبد225321512047013

العلوم/جامعة االنبار554ثانوية المستقبل للبنينعلمياحمد رحيم حمود فرحان226321511005002

العلوم/جامعة االنبار552ثانوية الياسمين للبناتعلميمها عبد السالم سعيد شاكر227321512025062

العلوم/جامعة االنبار550ثانوية المراد للبنينعلميعمر حاتم نوير عبد228321511009056

العلوم/جامعة االنبار549ثانوية الياسمين للبناتعلميورود قاسم محمد خلف229321512025083

العلوم/جامعة االنبار549ثانوية االطالل للبناتعلميريام عامر احمد عبد الرزاق230321512026044

العلوم/جامعة االنبار540ثانوية الرسالة للبناتعلميهجران جبار هالل سلمان231321512024032

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار587ثانوية المستقبل للبنينعلميايمن عهد عبد الهادي ثابت232321511005010

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار520ثانوية الياسمين للبناتعلميسرى مهدي صالح محمد233321512025039

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار493ثانوية االطالل للبناتعلميحسناء محمد عبد الجليل عبد هللا234321512026027

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار484ثانوية الحريري المختلطةعلمييوسف بشار محمد نجم235321511045016

الزراعة/جامعة االنبار541ثانوية جبال العراق للبنينعلميعبد الحميد حماد حميد خلف236321511002020

الزراعة/جامعة االنبار467ثانوية النسيم للبنينعلميابراهيم محمد كريم حمادي237321511006001

الزراعة/جامعة االنبار467ثانوية المستقبل للبنينعلمييوسف صباح عبد ناصر238321511005087
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الزراعة/جامعة االنبار456ثانوية االنوار المختلطةعلميورود عماد عبد هللا حمود239321512042027

الزراعة/جامعة االنبار442ثانوية سرجنار للبنينعلميمحمد حسين محمد عباس240321511007081

االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار521ثانوية الخيام للبناتعلميزكيه حسين محمد يوسف241321512023025

االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار489ثانوية االنوار المختلطةعلميعبد الجبار منير صبري عبد الحميد242321511042017

االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار541ثانوية صالح الدين االيوبي المختلطةادبيعبد السالم نوري دحل فرحان243321521047009

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار581ثانوية الرسالة للبناتعلميدعاء عبد هللا صالح جاسم244321512024036

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار537ثانوية الدعاء للبناتعلميساره يحيى اسماعيل هالل245321512027030

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار532ثانوية المراد للبنينعلميذر عبد الرحمن حمدي شافي246321511009021

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار522ثانوية كرميان للبناتعلميسوالف احمد حسين علي247321512020027

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار520ثانوية االطالل للبناتعلميسرور خضير احمد عبد248321512026060

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار517ثانوية االنوار المختلطةعلميياسر شحاذه ياس عاشور249321511042050

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار510ثانوية الشروق المختلطةعلمييقين صادق اسماعيل عبد250321512043017

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار506ثانوية رانيه تازه المختلطةعلميديمان يوسف اسماعيل نايف251321512041007

العلوم التربوية والنفسية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار472ثانوية النسيم للبنينعلميامجد حامد عباس فرحان252321511006011

العلوم التربوية والنفسية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار491ثانوية كرميان للبناتادبيدعاء خالد محمد حسن253321522020009

العلوم التربوية والنفسية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار436ثانوية جبال العراق للبنينادبيصالح ذاكر صالح حمد254321521002028

العلوم التربوية والنفسية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار426ثانوية صالح الدين االيوبي المختلطةادبيمهند اركان احمد مطر255321521047018

العلوم التربوية والنفسية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار424ثانوية المستقبل للبنينادبياحمد كامل محمد عبد256321521005013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار474ثانوية النور للبناتعلميماجدة حميد عفتان أيوب257321512022078

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار470ثانوية سرجنار للبنينعلميعبد الرحمن عبد االله عبد الفتاح يحيى258321511007046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار561ثانوية كفري المختلطةادبيهدى فاتح مصطفى زين العابدين259321522040015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار542ثانوية رابه رين للبنينادبياحمد جمعه سليمان رجاء260321521001006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار541ثانوية الخيام للبناتادبيهدى محمد خضير ياس261321522023056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار529ثانوية النسيم للبنينادبيأيمن خميس رزيج عيدان262321521006005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار516ثانوية الدعاء للبناتادبيايالف جندي حسين خلف263321522027013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار514ثانوية النسيم للبنينادبيأحمد حميد علي ناصر264321521006002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار513ثانوية النور للبناتادبيزمن ستوري حامد رزيك265321522022026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار510ثانوية االنوار المختلطةادبيتبارك ثامر كناص فواز266321522042007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار509ثانوية الحسام للبنينادبيمصطفى حامد أحمد نجم267321521003055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار507ثانوية الحريري المختلطةادبيهاله رياض حسن حومد268321522045007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار505ثانوية المراد للبنينادبيعمر يوسف عبد هللا رجب269321521009049

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار505ثانوية رابه رين للبنينادبيابراهيم محمد طوكان عوده270321521001005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار505ثانوية النسيم للبنينادبيعمار جاسم محمد علي271321521006041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار504ثانوية الخيام للبناتادبيمريم باسم صالح شنشول272321522023050
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار501ثانوية النور للبناتادبيفاطمه ماجد حمود حمد273321522022047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار495ثانوية النور للبناتادبياالء عصام حسين علي274321522022006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار492ثانوية صالح الدين االيوبي المختلطةادبيسيف سليمان محمد صالح275321521047005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار488ثانوية الياسمين للبناتادبيابرار محمد خضر عباس276321522025006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار487ثانوية الشروق المختلطةادبيعلي سعدون رشيد غضيب277321521043008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار485ثانوية المستقبل للبنينادبيرسول ابراهيم فيصل فرحان278321521005045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار479ثانوية الخيام للبناتادبيمروه صباح جمعه عبد279321522023048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار470ثانوية الياسمين للبناتادبيغفران عبد الرزاق ابراهيم عبد280321522025050

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار468ثانوية الخيام للبناتادبيسرى ماجد عيسى مزعل281321522023033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار463ثانوية الشروق المختلطةادبيسفيان حميد غازي ضاحي282321521043004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار461ثانوية كرميان للبناتادبيريام داود جسام محمد283321522020019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار459ثانوية الرفاعي للبنينادبيعامر عماد رشيد محمد284321521004011

القائم/التربية/جامعة االنبار497ثانوية الدعاء للبناتعلمينور علي سعدون شاطي285321512027050

القائم/التربية/جامعة االنبار458ثانوية رابه رين للبنينادبيعبد الرحمن خلف عالوي عوده286321521001023

القائم/التربية/جامعة االنبار443ثانوية الياسمين للبناتادبيعائشة سليم صالح ياسين287321522025047

التربية للبنات/جامعة االنبار623ثانوية الحرية للبناتعلميرسل مجيد صالح عبد هللا288321512028014

التربية للبنات/جامعة االنبار570ثانوية الدعاء للبناتعلميهند سعدون سرحان حمود289321512027056

التربية للبنات/جامعة االنبار531ثانوية الزهور للبناتعلمياروى خليل مضعن خلف290321512021003

التربية للبنات/جامعة االنبار508ثانوية الخيام للبناتعلميغاده جالل عبد هللا عواد291321512023037

التربية للبنات/جامعة االنبار497ثانوية النور للبناتعلميفاطمه سلمان هوبي دويج292321512022070

التربية للبنات/جامعة االنبار488ثانوية الزهور للبناتعلميمنار حميد عبد احمد293321512021033

التربية للبنات/جامعة االنبار482ثانوية الحرية للبناتعلميتبارك اياد عالوي صالح294321512028009

التربية للبنات/جامعة االنبار478ثانوية االطالل للبناتعلميضحى سمير سامي داود295321512026075

التربية للبنات/جامعة االنبار477ثانوية البراري المختلطةعلميكوثر حسين دهيدي ماجد296321512049015

التربية للبنات/جامعة االنبار476ثانوية االطالل للبناتعلميسرور منذر نويديس عبد297321512026062

التربية للبنات/جامعة االنبار469ثانوية االطالل للبناتعلمينماء رعد عطا هللا ناصر298321512026103

التربية للبنات/جامعة االنبار466ثانوية الزهور للبناتعلميغفران شوكت عباس حسون299321512021029

التربية للبنات/جامعة االنبار453ثانوية االطالل للبناتعلميدينا حسام سامي داود300321512026038

التربية للبنات/جامعة االنبار440ثانوية الدعاء للبناتعلميشهد محمد اسماعيل هالل301321512027039

التربية للبنات/جامعة االنبار438ثانوية رانيه تازه المختلطةعلميهديل مازن محمد مصطفى302321512041024

التربية للبنات/جامعة االنبار425ثانوية رانيه تازه المختلطةعلميهبه مازن محمد مصطفى303321512041021

التربية للبنات/جامعة االنبار568ثانوية الزهور للبناتادبيريام جاسم محمد عنفوص304321522021017

التربية للبنات/جامعة االنبار556ثانوية االنوار المختلطةادبيآيه عبد الرحيم محمد عبد305321522042003

التربية للبنات/جامعة االنبار551ثانوية الخيام للبناتادبيميس الريم عبيد نجم كروت306321522023052
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التربية للبنات/جامعة االنبار545ثانوية الخيام للبناتادبياسراء محمد حسين خلف307321522023005

التربية للبنات/جامعة االنبار540ثانوية الخيام للبناتادبيعائشه محمد عبد نايل308321522023070

التربية للبنات/جامعة االنبار532ثانوية الدعاء للبناتادبيامنه عجمي حمزة عاصي309321522027011

التربية للبنات/جامعة االنبار526ثانوية كرميان للبناتادبيديانا سعدي كاتب عمر310321522020012

التربية للبنات/جامعة االنبار524ثانوية الياسمين للبناتادبيزبيدة عادل اسماعيل محمود311321522025034

التربية للبنات/جامعة االنبار520ثانوية االخاء المختلطةادبيهند خليل ابراهيم عبد312321522053007

التربية للبنات/جامعة االنبار509ثانوية الياسمين للبناتادبيدموع حامد علوان خلف313321522025025

التربية للبنات/جامعة االنبار508ثانوية الزهور للبناتادبيرسل قاسم محمد عنفوص314321522021014

التربية للبنات/جامعة االنبار502ثانوية الحرية للبناتادبيهالة جمال ابراهيم عبد315321522028028

التربية للبنات/جامعة االنبار500ثانوية رانيه تازه المختلطةادبينبا فرج حسين علي316321522041019

التربية للبنات/جامعة االنبار494ثانوية الياسمين للبناتادبيزهرة راسم محمود صالح317321522025035

التربية للبنات/جامعة االنبار494ثانوية االخاء المختلطةادبيرويده حامد سالم صالح318321522053004

التربية للبنات/جامعة االنبار481ثانوية الرسالة للبناتادبيوديان خلف احمد جاسم319321522024020

التربية للبنات/جامعة االنبار478ثانوية الخيام للبناتادبيدينا احميد نجم كروت320321522023022

التربية للبنات/جامعة االنبار475ثانوية الياسمين للبناتادبياسالم منذر عبود ظاهر321321522025007

التربية للبنات/جامعة االنبار472ثانوية الياسمين للبناتادبيرحاب كاظم امين احمد322321522025028

التربية للبنات/جامعة االنبار471ثانوية الحرية للبناتادبيسحر محمود ابراهيم شريف323321522028019

التربية للبنات/جامعة االنبار469ثانوية النور للبناتادبينوره ناصر عبد هللا خلف324321522022063

التربية للبنات/جامعة االنبار465ثانوية الزهور للبناتادبيدعاء مصطفى خلف محمود325321522021010

التربية للبنات/جامعة االنبار462ثانوية الخيام للبناتادبياريج حسام هوبي حميد326321522023002

التربية للبنات/جامعة االنبار456ثانوية النور للبناتادبيرفل شهاب أحمد فياض327321522022019

التربية للبنات/جامعة االنبار453ثانوية الياسمين للبناتادبياية فواد يوسف حسين328321522025013

التربية للبنات/جامعة االنبار452ثانوية الخيام للبناتادبيحنان رزاق احمد حسين329321522023017

التربية للبنات/جامعة االنبار448ثانوية الياسمين للبناتادبيامنة خليل احمد حمادي330321522025010

التربية للبنات/جامعة االنبار447ثانوية كرميان للبناتادبيرقيه شهاب حمد موسى331321522020015

التربية للبنات/جامعة االنبار445ثانوية صالح الدين االيوبي المختلطةادبينيران محمد جاسم علي332321522047020

التربية للبنات/جامعة االنبار443ثانوية االطالل للبناتادبيهدى هاشم محمد فريح333321522026082

التربية للبنات/جامعة االنبار443ثانوية الدعاء للبناتادبيحنين حميد فياض عبد هللا334321522027017

التربية للبنات/جامعة االنبار443ثانوية الخيام للبناتادبيايه غضبان سرحان سلمان335321522023013

التربية للبنات/جامعة االنبار440ثانوية كالر المختلطةادبيشهد شاكر محمود حمادي336321522046002

التربية للبنات/جامعة االنبار436ثانوية الخيام للبناتادبيزينه طارق سعدي خلف337321522023029

التربية للبنات/جامعة االنبار434ثانوية الدعاء للبناتادبيآمنة جميل محمد ذير338321522027004

التربية للبنات/جامعة االنبار430ثانوية النور للبناتادبيرسل باسم محمد مطلك339321522022016

التربية للبنات/جامعة االنبار429ثانوية الحرية للبناتادبيزبيده عبد القادر حسين مجباس340321522028015
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التربية للبنات/جامعة االنبار428ثانوية الخيام للبناتادبينبأ خالد طركي عبد341321522023054

التربية للبنات/جامعة االنبار428ثانوية االخاء المختلطةادبياالء عبد الجبار خلف حسين342321522053002

التربية للبنات/جامعة االنبار427ثانوية كرميان للبناتادبيسارة محمد جدوع شرموط343321522020024

اآلداب/جامعة االنبار457ثانوية الحسام للبنينعلميحذيفة حامد عواد محمد344321511003011

اآلداب/جامعة االنبار455ثانوية النور للبناتعلميحنين بسام ثابت جمعه345321512022026

اآلداب/جامعة االنبار459ثانوية رابه رين للبنينادبيبهاء الدين عبد القادر ابراهيم عبد346321521001007

اآلداب/جامعة االنبار457ثانوية الرفاعي للبنينادبيعمر محمد جدوع شرموط347321521004015

اآلداب/جامعة االنبار441ثانوية االطالل للبناتادبينور نصيف جاسم محمد348321522026077

اآلداب/جامعة االنبار440ثانوية النسيم للبنينادبيباسم سلمان نجم مناور349321521006011

اآلداب/جامعة االنبار436ثانوية المستقبل للبنينادبيسعد فالح عباس صالح350321521005048

اآلداب/جامعة االنبار435ثانوية رانيه تازه المختلطةادبيمحمد علي شحاذه حماد351321521041036

اآلداب/جامعة االنبار434ثانوية المستقبل للبنينادبيمحمد جاسم محمد ثميل352321521005088

اآلداب/جامعة االنبار433ثانوية رابه رين للبنينادبيعالء احمد عبد حامد353321521001026

اآلداب/جامعة االنبار432ثانوية النسيم للبنينادبيياسر سعدون اسود غافل354321521006074

اآلداب/جامعة االنبار428ثانوية عبد القادر الكيالني للبنينادبيسيف محمد عبود جاسم355321521008036

اآلداب/جامعة االنبار428ثانوية الحسام للبنينادبيابراهيم سعدي علي جواد356321521003009

حديثة/التربية االساسية/جامعة االنبار429ثانوية االنوار المختلطةادبينوح صفاء خزعل عبد الجليل357321521042045

حديثة/التربية االساسية/جامعة االنبار427ثانوية كرميان للبناتادبيهند اسماعيل خلف صالح358321522020039

الحاسوب/جامعة االنبار552ثانوية المستقبل للبنينعلميحمزة كامل شاحوذ عبد الكريم359321511005017

الحاسوب/جامعة االنبار537ثانوية الزهور للبناتعلميسالي فالح حسن دواح360321512021019

الحاسوب/جامعة االنبار531ثانوية النسيم للبنينعلميعبد العزيز حاتم فياض حمادي361321511006030

الحاسوب/جامعة االنبار522ثانوية االطالل للبناتعلميرجاء خضير احمد عبد362321512026039

الحاسوب/جامعة االنبار508ثانوية كرميان للبناتعلميايات شاكر محمود هاشم363321512020009

العلوم االسالمية/جامعة االنبار463ثانوية كرميان للبناتادبيهند حسين علي حسن364321522020040

العلوم االسالمية/جامعة االنبار454ثانوية النسيم للبنينادبيسيف يونس أحمد طعان365321521006023

العلوم االسالمية/جامعة االنبار441ثانوية المراد للبنينادبيياسين عماد وفيق عبود366321521009066

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار566ثانوية المستقبل للبنينادبيمؤيد احمد عفات رشيد367321521005081

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار556ثانوية المستقبل للبنينادبياحمد اياد جلود علي368321521005005

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار549ثانوية الياسمين للبناتادبيبراق بهاء محمد خلف369321522025017

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار544ثانوية رابه رين للبنينادبيحامد عادل موسى عبد هللا370321521001010

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار529ثانوية سرجنار للبنينادبيعلي رعد حسون علي371321521007049

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار527ثانوية الياسمين للبناتادبيابرار حميدي رجب علي372321522025005

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار524ثانوية رابه رين للبنينادبيحذيفه محمد كاظم جاسم373321521001011

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار522ثانوية نوروز المختلطةادبيمحمد محمود نايف حسن374321521044007
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القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار514ثانوية نبز المختلطةادبيأسماء احمد خلف عبد375321522050019

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار513ثانوية المستقبل للبنينادبيحارث محمد عبد نايل376321521005036

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار512ثانوية النسيم للبنينادبيعالء عبد حديد علي377321521006034

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار512ثانوية سرجنار للبنينعلميطيف سعد شوقي حسن378321511007041

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار479ثانوية االطالل للبناتادبيصابرين مؤيد علي عنتر379321522026048

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار476ثانوية كفري المختلطةادبيقيس فيصل ابراهيم غازي380321521040009

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار468ثانوية المستقبل للبنينادبيحمزه محمد عبد نايل381321521005040

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار461ثانوية الحسام للبنينادبيمحمد عبد الرحمن عواد محمد382321521003049

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار458ثانوية المستقبل للبنينادبيحيدر حمد عفات رشيد383321521005042

الطب/الجامعة العراقية686ثانوية كرميان للبناتعلميايناس حسن رشيد جاسم384321512020012

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437ثانوية روناكي المختلطةادبيهدى ياسين عباس علي385321522048012

الهندسة/جامعة النهرين657ثانوية صالح الدين االيوبي المختلطةعلميسبأ محمود علي حسون386321512047014

العلوم/جامعة ديالى594ثانوية الحريري المختلطةعلميحيدر صكر محمود عبد هللا387321511045002

العلوم/جامعة ديالى576ثانوية الحريري المختلطةعلميوسام صالح خلف زيدان388321511045014

العلوم/جامعة ديالى568ثانوية البراري المختلطةعلميمحمد طه محمد عباس389321511049042

العلوم/جامعة ديالى541ثانوية البراري المختلطةعلميمحمد وليد جاسم محمد390321511049044

العلوم االسالمية/جامعة ديالى470ثانوية البراري المختلطةادبيمحمد ابراهيم احمد قادر391321521049015

الطب/جامعة كركوك693ثانوية البراري المختلطةعلميليلى محمد ستار عزيز392321512049016

العلوم/جامعة كركوك610ثانوية البراري المختلطةعلميمنى بدري عبود منصور393321512049017

التمريض/جامعة كركوك603ثانوية الزهور للبناتعلميضحى منير امير حسين394321512021026

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك523ثانوية كفري المختلطةادبيميامي صباح ابراهيم عبد هللا395321522040010

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك467ثانوية نبز المختلطةادبيسبأ حميد دحل عبد396321522050009

الهندسة/جامعة سامراء634ثانوية االطالل للبناتعلميشيماء وميض جليل ابراهيم397321512026072

الهندسة/جامعة سامراء624ثانوية النور للبناتعلميمنى عبد السالم عبد الوهاب عبد الرزاق398321512022082

الطب/جامعة نينوى668ثانوية عبد القادر الكيالني للبنينعلميأسامه عبد الستار جمعه عبد اللطيف399321511008003

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى596ثانوية سرجنار للبنينعلمياحمد عون الدين يونس عبد هللا400321511007006

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى556ثانوية عبد القادر الكيالني للبنينعلميأسامه عالوي مهدي فرحان401321511008004

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى540ثانوية رانيه تازه المختلطةعلميبسام جميل كلي ابراهيم402321511041006

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى539ثانوية سرجنار للبنينعلمياحمد محمد جسام حمادي403321511007008

الطب/جامعة الفلوجة684ثانوية رانيه تازه المختلطةعلميسرى حسين عبد حسون404321512041011

الطب/جامعة الفلوجة682ثانوية الياسمين للبناتعلميطور نوري محمود احمد405321512025047

الطب/جامعة الفلوجة681ثانوية الياسمين للبناتعلميمالك هيثم شوكت مخلف406321512025061

القانون/جامعة الفلوجة517ثانوية عبد القادر الكيالني للبنينادبيعلي جبار اسماعيل محمد407321521008059

التربية/جامعة الحمدانية559ثانوية الياسمين للبناتعلميزينه شربيل الياس بولص408321512025036
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575ثانوية النسيم للبنينعلميمحمود علي محمد فيحان409321511006047

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية518ثانوية رانيه تازه المختلطةعلميشذى ابراهيم ذياب حسين410321512041014

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583ثانوية كرميان للبناتعلميسناء خليل موسى محمد411321512020026

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541ثانوية النور للبناتعلميهدى فاضل احمد محمد412321512022095

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533ثانوية كالر المختلطةعلميدنيا سركوت توفيق نامق413321512046005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531ثانوية االنوار المختلطةعلميسعاد محمد خلف معيوف414321512042011

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530ثانوية االطالل للبناتعلميحنين صباح كريم مجيد415321512026030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية604ثانوية الحرية للبناتعلميايمان سفيان نزهان شهاب416321512028006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566ثانوية الياسمين للبناتعلميفرح ضياء الدين محسن سمير417321512025053

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543ثانوية الدعاء للبناتعلميزبيده حسان محمود خلف418321512027025

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593ثانوية االطالل للبناتعلميخديجة جاسم محمد جايد419321512026032

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية570ثانوية عبد القادر الكيالني للبنينعلميابراهيم عبد الباسط امين بدر420321511008008

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567ثانوية صالح الدين االيوبي المختلطةعلميزياد حميد رشيد منور421321511047009

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية546ثانوية سرجنار للبنينعلميوائل علي عواد يوسف422321511007107

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية518ثانوية المستقبل للبنينعلميمحمد حسن عبد هللا نجم423321511005060

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية484ثانوية الرفاعي للبنينعلميعبد هللا عوف عبد الرحمن مجيد424321511004012

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458ثانوية النور للبناتعلميهاله عبد الستار احمد مهدي425321512022090

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410ثانوية الرفاعي للبنينعلميوريا علي رشيد كريم426321511004029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403ثانوية الكمال المختلطةعلميعزيز سمو خلف مراد427321511052009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية كرميان للبناتادبيرسل شاكر حسن علي428321522020013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395ثانوية الرفاعي للبنينادبيفرهاد رشيد مجيد علي429321521004018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية البراري المختلطةعلميارخيص احمد اسماعيل بيات430321511049007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية كرميان للبناتعلميخديجه طارق عبد فياض431321512020014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394ثانوية سرجنار للبنينادبيمحمد محمود محمد مجيد432321521007069

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية479ثانوية الحرية للبناتعلميثريا ياسر حسن مجيد433321512028011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية جبال العراق للبنينادبيحميد امين ابراهيم جتام434321521002013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية المراد للبنينادبييزن وجدي اسماعيل عبد الكريم435321521009067

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410ثانوية المستقبل للبنينادبياسماعيل عزه صعب علي436321521005019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402ثانوية كفري المختلطةادبيمثنى حسين محمود جاسم437321521040005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398ثانوية المراد للبنينادبيجالل خضير صالح الطيف438321521009020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392ثانوية النور للبناتادبيمروه فيصل جواد صايل439321522022050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636ثانوية البراري المختلطةعلميمحمد سعدون صالح علي440321511049040

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637ثانوية عبد القادر الكيالني للبنينعلمياحمد عبد هللا بحر فياض441321511008023

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587ثانوية الخيام للبناتعلميميسون حازم حسن صالح442321512023044
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بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى610ثانوية عبد القادر الكيالني للبنينعلميابراهيم جواد غربي جاسم443321511008006

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486ثانوية عبد القادر الكيالني للبنينعلميمحمد إسماعيل داود عبد444321511008119

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية النور للبناتعلميزهراء عبود فرحان معجل445321512022039

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى454ثانوية عبد القادر الكيالني للبنينعلميعمر جاسم محي جاسم446321511008107

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية سرجنار للبنينعلميوليد محمد وليد مهدي447321511007108

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية عبد القادر الكيالني للبنينعلميقتيبه اركان صالح عالوي448321511008114

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية عبد القادر الكيالني للبنينعلميفهد محمد قاسم عبد الجبار449321511008111

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى504ثانوية المراد للبنينعلميعلي سالم عبد هللا بزون450321511009048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية صالح الدين االيوبي المختلطةادبيسيف ضياء عبود محمد451321521047006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية عبد القادر الكيالني للبنينادبيمصطفى محمود عساف خلف452321521008080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية االطالل للبناتادبيفاطمة نجم عبد هللا خلف453321522026062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية صالح الدين االيوبي المختلطةادبيسمر خليل محمود ابراهيم454321522047013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية سرجنار للبنينادبيعمر عدي محمد عثمان455321521007056

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية رابه رين للبنينادبيخالد حمود حماد ظاهر456321521001016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية النور للبناتادبيريم عدنان حميد محسن457321522022024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية الحسام للبنينادبيمهيمن عامر ماجد ناصر458321521003059

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية الدعاء للبناتادبينور صباح علي مناع459321522027044

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية الزهور للبناتادبيميسره محمد جاسم حمادي460321522021033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية الياسمين للبناتادبيرسل علي مجباس حسون461321522025031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية االطالل للبناتادبياسراء عبد الحميد صالح مفضي462321522026004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية رانيه تازه المختلطةادبيعمر خالد ابراهيم عبد463321521041029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373ثانوية الرفاعي للبنينادبيايمن حميد سليمان سرحان464321521004006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية كالر المختلطةادبيالحسن علي ابراهيم احمد465321521046002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية روناكي المختلطةادبيكوثر نزار فخري حسن466321522048006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية البراري المختلطةادبيحنين نوزاد ياور محمود467321522049003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية النور للبناتعلميطيبه محمد حسين حمود468321512022059

14 من 14صفحة 


