
قسم الحاسبة االلكترونية           2016/2015القبول المركزي للسنة الدراسية 

االستمارات المتأخرة للدورين االول والثاني

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد633علميثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىمحمد فاضل ابراهيم شمال1131511020106

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد579علمياعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةسيف ثائر مهدي طالب2121511009050

العلوم/جامعة بغداد620علمياعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةغفران قاسم داود سالم3141512074221

العلوم/جامعة بغداد618علميثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىزهراء كريم عبد الكاظم جماح4101512106014

العلوم/جامعة بغداد611علميإعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةمرتضى محمد عايد قاسم5141511019179

العلوم/جامعة بغداد592علميأعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةفاطمه جالل نوري خليل6121512102074

العلوم/جامعة بغداد590علميإعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةعبد هللا ياسين محمد جياد7141511009064

العلوم/جامعة بغداد577علمياعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةعلي قصي علي آغا جان8111511011129

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد557علميثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةنور علي حسين علي9151512052028

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد555علميثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةميس كريم مخيلف صكر10111512082064

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد554علميثانوية االمين للبناتاربيلسهى مثنى صبار معجل11311512036159

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد540علميثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةهمسه لطيف علي كاظم12111512104069

العلوم للبنات/جامعة بغداد567علميثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةنادية جمال نايف عبد13121512101023

العلوم السياسية/جامعة بغداد549ادبياعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينالكرخ الثانيةعبد هللا هادي علي حمود14111521008077

العلوم السياسية/جامعة بغداد527ادبيثانوية السالم للبنينالكرخ االولىسجاد علي خضير هادي15101521030010

العلوم السياسية/جامعة بغداد521ادبياعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارزيد فرقت احمد دحام16191521013028

العلوم السياسية/جامعة بغداد503ادبيثانوية السالم للبنينالكرخ االولىحيدر محمد جبار محمد17101521030009

الطب البيطري/جامعة بغداد569علمياعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىهيام سعدون سيد بويع18131512094082

الطب البيطري/جامعة بغداد550علميثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةرفل حميد شاكر محمد19141512101025

الطب البيطري/جامعة بغداد549علميثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىلقاء امير حسين محمد علي20101512106024

الطب البيطري/جامعة بغداد537علمياعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةصالح عاطف علي عبدالحسين21151511017056

الزراعة/جامعة بغداد503علمياعدادية السياب للبنينالرصافة االولىسامي خالد رشيد حميد22131511030068

الزراعة/جامعة بغداد476علمياعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةزينه عبد الرزاق عبد الزهره سعد23111512065040

الزراعة/جامعة بغداد472علميثانوية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةرويده رائد رؤوف علوان24141512099017

الزراعة/جامعة بغداد466علميثانوية بالل المختلطةالكرخ االولىعلي سعدي حمزة براك25101511150032

الزراعة/جامعة بغداد464علميثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةقديس رعد مهدي حسن26111511203160

الزراعة/جامعة بغداد464علميمدرسة بغداد االهلية في اسطنبولالرصافة االولىفهد سلمان حمد شهاب27131511215019

الزراعة/جامعة بغداد463علمياعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةتبارك حسين اسماعيل غني28111512065013

الزراعة/جامعة بغداد463علمياعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةزهراء طارق ناصر مراد29141512076067

الزراعة/جامعة بغداد462.7علميثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةعلي معن محمود كاظم30141511007084

الزراعة/جامعة بغداد461علميثانوية الرضوانية للبنينالكرخ االولىعلي لطيف حسين علي31101511041021

اللغات/جامعة بغداد594.3علمياعدادية النجاح للبناتكربالءزهراء صباح عبد الزهره عياش32271512060126

اللغات/جامعة بغداد510ادبياعدادية عدن للبناتالرصافة االولىالزهراء مزهر حميد محسن33131522106007

اللغات/جامعة بغداد507ادبيثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىسرى جالل حميد محسن34101522112014
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اللغات/جامعة بغداد502ادبياعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىجمانه بسام جواد هادي35131522091024

اللغات/جامعة بغداد500ادبي شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةهيثم محسن علي محسن36141521203072

اللغات/جامعة بغداد485ادبيثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينالرصافة الثانيةمحمد طالب فرحان غياض37141521059010

اللغات/جامعة بغداد484ادبيثانوية الفراشة البيضاء االهلية للبناتالكرخ الثانيةشمس يوسف وحيد ابراهيم38111522122005

اللغات/جامعة بغداد472ادبيإعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةيوسف غازي مريوش شناوه39141521024284

اللغات/جامعة بغداد468ادبياعدادية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةحسن عبدهللا عبدالرضا خليفة40151521071021

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525ادبياعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىرياض كريم حسوني محسن41131521008028

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514ادبياعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىصابرين محسن علي سلمان42101522120065

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565علمياعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةزهراء سعدي كاظم هاشم43121512118052

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.9علميثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىفاطمه الزهراء أزهر عبود حمودي44131512121077

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560علمياعدادية القناة للبناتالرصافة االولىفيد ضياء محسن محمد45131512072055

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534ادبيثانوية شمس العراق المختلطةالكرخ االولىمنى محمود مجيد عبد46101522152006

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533ادبياعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةسرى حسين علي عطية47151522048100

التربية للبنات/جامعة بغداد490ادبيثانوية السويب المختلطةالكرخ الثانيةمريم حميد صبار حمود48111522159012

التربية للبنات/جامعة بغداد487ادبيثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةزينب فاضل عبد طارش49141522072080

التربية للبنات/جامعة بغداد479ادبيثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاالء فرحان كسوب حنيحن50141522069009

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد461ادبيثانوية الشيخ ضاري المسائية للبنينالكرخ االولىحسن حامد حسن اسماعيل51101521204083

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد451ادبياعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةسرى مقداد شاكر جبر52151522080033

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد450ادبيثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةباهر لطيف هادي محمد53111521017013

االثار/اآلداب/جامعة بغداد449ادبياعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةعباس حسب عبيد صيوان54151521004062

االعالم/جامعة بغداد549علميإعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةعلي خميس قاسم جليب55141511009069

االعالم/جامعة بغداد495ادبياعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةمنتظر صباح فؤاد كزار56121521032124

العلوم االسالمية/جامعة بغداد487علمياعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةيقين حميد عبدالرضا غيالن57151512046226

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441ادبياعدادية الدجيل للبناتصالح الدينسرى محمد حسن لطيف58181522236042

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437ادبياعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةأفنان عباس وهاب حسين59151522050007

الفنون الجميلة/جامعة بغداد441ادبيثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةحسين عالء رضا حسين60141521001008

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682علميثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىمصطفى قاسم عباس نعمة61101511048016

الهندسة/الجامعة المستنصرية647.8علميثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةمرتضى حسن حميدي عذار62151511012018

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية554علميالنازحينالكرخ االولىهاشم مفيد زكري توفيق63101511500041

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية553علمياعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةمصطفى محمد جاسم محمد64111511016179

العلوم/الجامعة المستنصرية595علمياعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةكرار شوقي عبد مونس65151511006118

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517علميثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةمريم قصي يوسف خاجو66141512078112

التربية/الجامعة المستنصرية489ادبياعدادية بنت االكرمين للبناتالرصافة الثالثةدنيا حنون حلو خصاف67151522043019

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية444ادبياعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةحسن عبدهللا مهودر محي68151521009040
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اآلداب/الجامعة المستنصرية463ادبياعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةزينب احمد هادي محسن69151522051056

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية450ادبيإعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةحسين كاظم عبار محسن70141521012030

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية507علمياعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةنرجس رحيم درجال جبر71141512061086

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية479ادبياعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةحمزة سعد جبار حسين72121521030029

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456ادبياعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةهدى عامر ياسين خضير73111522127023

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455ادبياعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةزهراء حيدر مطر عبيد74121522098053

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453ادبيثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىعاليه اسعد علي كاطع75131522077039

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451ادبيثانوية الخوارزمي المسائية للبنينالكرخ الثالثةاركان علي حسين مزيون76121521204010

القانون/جامعة البصرة526ادبياعدادية ذو النورين للبنينالبصرةحسن هادي ميهول جفيبل77161521041009

الطب البيطري/جامعة البصرة508علميثانوية زين األهلية للبنينالبصرةحسن ثائر سامي جاسم78161511065004

الطب البيطري/جامعة البصرة503علمياعدادية اليرموك للبنينالبصرةمالك رياح حميد جلوب79161511033084

الزراعة/جامعة البصرة467علمياعدادية الهارثة للبناتالبصرةأسيا مزاحم مهدي علي80161512176008

الزراعة/جامعة البصرة454علميثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةنور جمعة صالح مهدي81161512207043

الزراعة/جامعة البصرة451علميثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةزهراء عبد الرحيم سالم حسن82161512184169

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507علميثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةفهد أمين عبد الرضا عيسى83161511084355

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484ادبيثانوية حجر بن عدي للبنينالبصرةعلي صادق عبود مويرد84161521062044

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481ادبيثانوية السراج المنير المسائية للبنينالبصرةعلي مزعل عبود غضبان85161521369050

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470ادبيثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةصابرين صاحب مران لطيف86161522235017

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463ادبياعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةعباس عبد الرزاق هاشم كاطع87161521020048

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447ادبياعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةعلي عباس كاظم سوادي88161521020062

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة557ادبياعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةجاسم محمد سفر عبد الحسين89161521039005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527ادبيثانوية التعاون للبناتالبصرةلمياء احمد مطر جبر90161522267025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517ادبيثانوية الشهيد كاظم عبد هللا بدر للبناتالبصرةايثار بدر عبد هللا بدر91161522224008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475ادبياعدادية ذو النورين للبنينالبصرةعلي راجي عبد الواحد راهي92161521041030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة461ادبيثانوية الطموح للبناتالبصرةزهراء خالد علي لفته93161522157007

القرنة/التربية/جامعة البصرة554ادبياعدادية القرنة للبناتالبصرةبيادر قاسم شغيت بالغ94161522154018

القرنة/التربية/جامعة البصرة519علميثانوية الدورة للبنينالبصرةنبأ عبد اللطيف سلمان خضير95161512101004

التربية للبنات/جامعة البصرة440ادبيثانوية ام ايمن للبناتالبصرةساره محمد حسون حمد96161522269013

الطب/جامعة الموصل674علمياعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىعباس حيدر سعدي جميل97131511009041

الهندسة/جامعة الموصل643علميالطلبة النازحين في تركياالرصافة الثانيةعمر فاضل حسن احمد98141511601276

الهندسة/جامعة الموصل642علمياعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكنكتل علي فارس محمد99201511001200

الهندسة/جامعة الموصل636علميالطلبة النازحين في تركياالرصافة الثانيةعبد الرحمن طارق محمد محمود100141511601194

الهندسة/جامعة الموصل611علميثانوية حكنه للبنيندهوكياسر عبد العزيز تركي شيخو101331511012044

الهندسة/جامعة الموصل611علميثانوية ام الربيعين للبناتدهوكاسماء مهدي ابراهيم خليل102331512030024
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الهندسة/جامعة الموصل605علميثانوية جوارجرا للبناتاربيلرحمة محمد عبد الكريم محمود103311512031066

الهندسة/جامعة الموصل595.1علميثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةرقيه رضوان محمد جواد كاظم104141512094053

الهندسة/جامعة الموصل578علمياعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينالكرخ الثانيةمحمد احمد عبد الرزاق هوبي105111511008114

الهندسة/جامعة الموصل577علميثانوية زاخو للنازحيندهوكجكرخين جمعه نوري مجيد106331511008029

العلوم/جامعة الموصل524علميثانوية بالط الشهداء للبنينديالىفاضل عباس حسين ابراهيم107211511058031

العلوم/جامعة الموصل516.7علميتركماني-ثانوية بارش للبنينكركوكمراد عمر امين لطيف108201511390078

العلوم/جامعة الموصل508علميثانوية البيداء للبناتكركوكرؤيا احسان احمد سليمان109201512139028

العلوم/جامعة الموصل506علمياعدادية الحقالنية للبنيناالنبارزيد عماد حمدي سليمان110191511020037

العلوم/جامعة الموصل500علميالخارجيونصالح الديناسماعيل محمد ابراهيم اينجه111181511400005

العلوم/جامعة الموصل499علميالنازحاتكركوكشهباء سامي حسن كضيب112201512501070

العلوم/جامعة الموصل499علميثانوية مريم الطاهرة للبناتاربيلزينب عبد الرزاق مجيد طابور113311512037040

العلوم/جامعة الموصل495علمياعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينكركوكمحمد سعود عيسى قدو114201511002117

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل554علميثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكبشرى عبد الباسط محمد سليمان115331512031013

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل517علميثانوية هلمات للبنيناربيلمحمد خالد متعب ياسين116311511006097

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل502علميثانوية زاخو للنازحيندهوكنزهان صباح ابراهيم محمد117331511008174

الحقوق/جامعة الموصل548ادبياعدادية عوينات للبنيندهوكعبد الرزاق عراك شالل هادي118331521026018

الحقوق/جامعة الموصل487علميإعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةمصطفى أحمد طارق مجيد119141511020118

الحقوق/جامعة الموصل453ادبيثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكجوان عبد االله غياث الدين نوري120331522031003

الحقوق/جامعة الموصل449ادبيثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىايالف علي حامد علي121101522112004

الحقوق/جامعة الموصل447ادبيثانوية باغداكول للبناتكركوكماريه علي جلوب مطشر122201522111030

العلوم السياسية/جامعة الموصل457ادبياعدادية كرميان للبنينكركوكمحمد نوزاد فتاح محمد123201521047042

العلوم السياسية/جامعة الموصل451ادبياعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكهاوري موال علي كريم124201521313085

العلوم السياسية/جامعة الموصل449ادبيدراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكجوان ازاد محمد مصطفى125201522334020

العلوم السياسية/جامعة الموصل439ادبيالخارجيونالديوانيةعلي جمال نجم عبد126241521400015

العلوم السياسية/جامعة الموصل437ادبياعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكاركان عبد الباقي نجم الدين محمد127201521313007

العلوم السياسية/جامعة الموصل428ادبياعدادية كرميان للبنينكركوكأصالن شاخوان حكيم حميد128201521047003

االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461ادبيثانوية صالح الدين االيوبي المختلطةالسليمانيةمحمد حسين علي احمد129321521047013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل496علميثانوية اسكي موصل للبنيندهوكوسام غانم جمعه سليمان130331511003066

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل463علميثانوية زاخو للنازحيندهوكخنسي صالح احمد حسن131331512008027

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل462علميثانوية اسكي موصل للبنيندهوكنواف عبد الكريم صلبي طالب132331511003064

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل454علميثانوية عين زاله للبنيندهوكعلي احمد محمد خضر133331511010026

التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل436علمياعدادية التعاون المختلطة للنازحيندهوكماهر خديده بوبي شيخو134331511055013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517ادبياعدادية عوينات للبنيندهوكمحمد حماد متعب محيميد135331521026060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504ادبياعدادية عوينات للبنيندهوكعبد هللا احمد نفدان غيار136331521026021

14 من 4صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2016/2015القبول المركزي للسنة الدراسية 

االستمارات المتأخرة للدورين االول والثاني

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488ادبياعدادية عوينات للبنيندهوكسليمان عايد خالف مصبح137331521026057

التربية االساسية/جامعة الموصل526ادبياعدادية عوينات للبنيندهوكياسين سعود يوسف صائل138331521026054

االثار/جامعة الموصل473علمياعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارابو بكر علي سعود عبد139191511013006

االثار/جامعة الموصل438علميتركماني-ثانوية بارش للبنينكركوكمحمد عبد هللا هادي حسين140201511390062

االثار/جامعة الموصل428علمياعدادية طه االمين للبنينواسطاحمد عباس خضر سليمان141261511026004

االثار/جامعة الموصل424ادبياعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةبراء عباس جمعه حسين142111521027023

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل665علميالنازحاتكركوكنور وليد خلف عمر143201512501124

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل662علميالنازحاتالكرخ االولىشهد هاشم عبد هللا عابد144101512501074

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل652علميالطلبة النازحين في تركياالرصافة الثانيةجمان عبد الرحيم حسن علي145141512601049

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل649علمياعدادية عوينات للبنيندهوكعبد هللا ابراهيم عويد حمود146331511026032

العلوم االسالمية/جامعة الموصل458ادبيمدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةالرصافة االولىجنان جاسم محمد مجدل147131522216003

العلوم االسالمية/جامعة الموصل439.4علميتركماني-ثانوية بارش للبنينكركوكمحمد خالص ياسين جاسم148201511390058

العلوم االسالمية/جامعة الموصل433ادبياعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءمحمد علي محمد يونس149271521004075

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية640علمياعدادية السويس للبنينالرصافة االولىمحمد عبد الرحمن فاضل جليل150131511006063

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية620.6علمياعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىسيف الدين جاسم حميد جابر151101511026128

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية643علمياعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةباقر حسن كاظم عامر152121511026018

العلوم/جامعة الكوفة563علمياعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفاسراء باقر صاحب حسن153251512084024

الطب البيطري/جامعة الكوفة530علمياعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفمسلم مهدي حميد جبر154251511009540

الزراعة/جامعة الكوفة485علمياعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفزهراء جليل عبد الحسين عباس155251512070138

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة484ادبياعدادية البتول المسائية للبناتالنجفزينب ديوان محمود سلمان156251522170046

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474ادبياعدادية المربد المركزية للبنينالنجفضرغام هاشم محمد مطر157251521002107

االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464ادبياعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفزيد جبار حمد محمود158251521150048

التربية للبنات/جامعة الكوفة509ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفطيبة راهي عبد حسين159251522093044

التربية للبنات/جامعة الكوفة450ادبيثانوية الرملة للبناتالنجفساره محمد عباس سعيد160251522061027

الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة422ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينالنجفمحمد حسن عبد االمير جبر161251521012259

اآلداب/جامعة الكوفة552علمياعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفبنين كاظم حسن كاظم162251512059103

اآلداب/جامعة الكوفة500ادبيثانوية ميسان للبنينالنجفضياء حيدر طالب عباس163251521011044

اآلداب/جامعة الكوفة459ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفعلي حسين طشار طارش164251521024288

التربية االساسية/جامعة الكوفة437ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفعبد الخالق عالء كريم عبد هللا165251521024259

الفقه/جامعة الكوفة441ادبيثانوية ميسلون للبناتبابلفاطمة حازم شناوة جاسم166231522080050

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت523علميالنازحاتكركوكفاديه ذياب احمد خلف167201512501087

الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت512علمياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفأحمد حسن متعب عبد168251511004001

الحقوق/جامعة تكريت509ادبيثانوية ابن عساكر المختلطةالكرخ الثالثةتوفيق شاكر محمود جسام169121521173003

الحقوق/جامعة تكريت495ادبياعداديةعمورية للبناتصالح الدينريام عبد هللا عليوي طعمة170181522183018
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العلوم السياسية/جامعة تكريت476علميدراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين كركوكبلين مؤيد هدايت محمد171201511304060

العلوم السياسية/جامعة تكريت446ادبيثانوية دجلة للبنينصالح الدينعبد هللا محمود حسين نايل172181521069036

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت500ادبيثانوية النزاهة للبنينصالح الدينحمزه نصار عبد الجبار سعيد173181521066004

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت483ادبيثانوية الشموس للبنينصالح الدينوضاح حاتم محمد جسام174181521128012

االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445علميثانوية االمين للبنيناربيلسفيان عماد خلف كناص175311511009183

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت539علميالنازحونصالح الدينحازم مالك عبد هللا حسين176181511500040

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت458علميثانوية االنشراح للبنينصالح الدينعبد المنعم غازي شهاب احمد177181511114013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت432علمياعدادية مالك االشتر المسائية للبنينصالح الدينقيس سعد حسين عباس178181511352013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت577ادبيثانوية المستقبل للبنينصالح الدينرافد احمد محمد جسام179181521115004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت530ادبيثانوية الشموس للبنينصالح الدينعثمان سعد محمد جسام180181521128008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475ادبيثانوية الزوراء للبناتصالح الدينسجى حميد لطيف احمد181181522162024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440ادبيثانوية المستقبل للبنينصالح الدينمحمد غايب زهيري جميل182181521115014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436ادبيثانوية المستقبل للبنينصالح الديناحمد شعالن رماح فرحان183181521115001

التربية للبنات/جامعة تكريت548ادبيثانوية الحكمة للبناتصالح الديننور زيد علي احمد184181522189029

اآلداب/جامعة تكريت462علميثانوية بلد المسائية للبنينصالح الدينحيدر وصفي سالم دخيل185181511346014

اآلداب/جامعة تكريت429ادبياعدادية الخطيب للبنينصالح الدينعثمان احمد علي محمد186181521002012

اآلداب/جامعة تكريت424ادبيثانوية نجد المختلطةصالح الدينحيدر هاشم صالح عبد اللطيف187181521309006

اآلداب/جامعة تكريت420ادبيثانوية المجاهد للبنينصالح الدينصالح مهدي حسن احمد188181521100013

العلوم االسالمية/جامعة تكريت460ادبيثانوية المستقبل للنازحينكركوكبشير عجمي عبد محمد189201521061145

العلوم االسالمية/جامعة تكريت444ادبيثانوية السالمة للبناتكركوكزينة احمد ابراهيم دحام190201522155008

العلوم االسالمية/جامعة تكريت425ادبيثانوية التقدم للنازحاتكركوكمنال عجمي عبد محمد191201522170079

العلوم االسالمية/جامعة تكريت420ادبيثانوية السلوى للبناتكربالءعلياء عادل حسن بشير192271522084012

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية583علمياعدادية خديجة للبناتالديوانيةعذراء عبد الكريم مطلوب كوشان193241512080124

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية577علمياعدادية دمشق للبناتالديوانيةصفا علي حمزه عبد194241512121110

الزراعة/جامعة القادسية480علميالوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةامير حسين ميران علي195241511026004

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية436ادبياعدادية اسماء للبناتالديوانيةتبارك باقر مجبل عبد الزهره196241522104006

الهندسة/جامعة االنبار631علمياعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناالنبارياسين حسين محمد حسن197191511009100

الهندسة/جامعة االنبار625علميثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنبارندى محمد عبد هللا مرموص198191512217036

الهندسة/جامعة االنبار620علميثانوية شايسته للبناتاربيلنور نزيه نوري حمادي199311512039135

الهندسة/جامعة االنبار612علميثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنيناربيلحذيفة احمد حسن عبد العزيز200311511012026

العلوم/جامعة االنبار618علميثانوية أضواء الفرات المختلطةاالنبارغفران حسن عبد هللا كريم201191512292006

العلوم/جامعة االنبار553علميثانوية قريش للبناتاالنباررانيا حاتم عبد سرحان202191512158023

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار522علمياعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىمحمد علي سليمان حمد203101511024088

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار508علمياعدادية الخطيب للبنينصالح الدينعمر نذير احمد عثمان204181511002124
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الزراعة/جامعة االنبار461علمياعدادية الفتوة للبنيناالنباراحمد حميد حسين جاسم205191511065002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار506علميثانوية االمين للبناتاربيلحنين مجيد عبد الحميد فرحان206311512036162

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار499علميثانوية االمين للبناتاربيللبنى مؤيد صالح ارحيم207311512036085

العلوم التربوية والنفسية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار450ادبيثانوية أضواء الفرات المختلطةاالنبارعلي محمد جواد كاظم208191521292021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار491علميثانوية االمام العادل للبناتاالنبارشهد سالم جميل شيحان209191512159064

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار470ادبياعدادية النعيمية للبنيناالنبارخالد فرحان غالب حرفوش210191521105010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار470ادبيثانوية أضواء الفرات المختلطةاالنبارعبد الرحمن سالم عواد كاظم211191521292015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار462ادبيثانوية أضواء الفرات المختلطةاالنبارمهند احمد عبد حمزه212191521292039

التربية للبنات/جامعة االنبار537ادبيثانوية الكوثر للبناتاالنبارفاطمه مجيد عالوي عبد213191522173060

التربية للبنات/جامعة االنبار533ادبياعدادية حليمة السعدية للبناتاالنبارسندس سامي عوده طريبيل214191522204056

التربية للبنات/جامعة االنبار525ادبيثانوية الكوثر للبناتاالنبارشهد شكر خليل مخلف215191522173059

التربية للبنات/جامعة االنبار491ادبيثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتاالنبارنجالء وليد هالل شيحان216191522165029

التربية للبنات/جامعة االنبار475ادبياعدادية العال للبناتاالنبارمها زبار عبد صالح217191522156013

التربية للبنات/جامعة االنبار466ادبيثانوية الكوثر للبناتاالنباررشا شكر خليل مخلف218191522173057

التربية للبنات/جامعة االنبار466ادبياعدادية الوثبة للبناتاالنبارتماره بشير نصيف جاسم219191522194024

التربية للبنات/جامعة االنبار430ادبيثانوية الياسمين للبناتالسليمانيةحنين محمد عبد حسين220321522025021

اآلداب/جامعة االنبار457علميثانوية الحبانية للبناتاالنبارريام خالد عبد عالوي221191512187011

اآلداب/جامعة االنبار448ادبيثانوية الرحالية المختلطةاالنبارسماح صادق احمد موسى222191522274005

اآلداب/جامعة االنبار447ادبيثانوية الخالدية للبناتاالنبارسيناء حامد عيدان عبد الوهاب223191522185025

اآلداب/جامعة االنبار435ادبياعدادية الوثبة للبناتاالنبارآية بشير شاكر محمود224191522194004

اآلداب/جامعة االنبار432ادبيثانوية زرقاء اليمامة للبناتاالنبارنغم حسين علي حمود225191522167028

حديثة/التربية االساسية/جامعة االنبار430ادبياعدادية حديثة للبناتاالنبارابتسام انور عيد عبد الفتاح226191522199001

الحاسوب/جامعة االنبار539علمياعدادية الحقالنية للبنيناالنبارمصطفى نوفل خميس عبد الغفور227191511020096

الحاسوب/جامعة االنبار516علميالنازحاتكركوكدعاء صباح جاسم محمد228201512501032

الحاسوب/جامعة االنبار509علميثانوية الرسالة للبناتالسليمانيةرفل صباح ناجي عبد الجبار229321512024015

العلوم االسالمية/جامعة االنبار479علمياعدادية حديثة للبناتاالنبارمليحه محمد عبد القادر عبد الرزاق230191512199090

العلوم االسالمية/جامعة االنبار429ادبيالنازحاتبابلغفران احمد فياض خلف231231522501007

العلوم االسالمية/جامعة االنبار425ادبيثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةزينب كامل محمود كندس232141522092013

العلوم االسالمية/جامعة االنبار423ادبيثانوية زرقاء اليمامة للبناتالكرخ الثانيةساره رياض عبد عباس233111522063025

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار579ادبيالطلبة العراقيون في عمانالرصافة الثانيةسارة ماجد جبر محيسن234141522600025

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار549ادبيثانوية االمين للبنيناربيلعبد القادر سعد رحيم مخلف235311521009060

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار527ادبيثانوية االمين للبنيناربيلعلي ماجد سهيل صلبي236311521009073

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار544ادبيثانوية سمية للبنيناالنبارمحمد مصطفى محمد عالوي237191521089019

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار475ادبيثانوية العلم النافع المسائية للبنيناربيلاحمد كاظم عبد الحميد ابراهيم238311521071011
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العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار459ادبيثانوية الشهباء للنازحاتكركوكسماح صالح جاسم عبد239201522165034

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار456ادبيثانوية الكرمة المسائية للبنيناالنبارقتيبه حسن علي مسير240191521350321

الهندسة/الجامعة العراقية626.2علمياالعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىقيس خالد عبد الجبار محمد241131511010096

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541ادبيثانوية زرقاء اليمامة للبناتالكرخ الثانيةيقين حمادي محمود محمد242111522063057

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية522علميالطلبة العراقيون في عمانالرصافة الثانيةرفل محمد خلف محمد243141512600027

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية464ادبيالثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةختام هادي عبد الكريم فرج244141522097008

اآلداب/الجامعة العراقية445ادبيثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةورود محمد طالب كاطع245121522093055

اآلداب/الجامعة العراقية444ادبياعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةتماره صادق حسين راضي246151522054015

اآلداب/الجامعة العراقية443ادبيإعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةمروان محمد علي محمد247141521019106

اآلداب/الجامعة العراقية439ادبيإعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةمحمد حسيب نوري الياس248141521020068

اآلداب/الجامعة العراقية438ادبيثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىهاجر محسن مريوش ثابت249131522104044

االعالم/الجامعة العراقية461ادبياعدادية المحمودية للبناتالكرخ الثانيةشيرين خضير خلف عطيه250111522080103

االعالم/الجامعة العراقية461ادبيثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةنبأ ماجد شالل الذرب251111522102064

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية433ادبيثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةفاطمة ياس خضير عليوي252141522085017

التربية للبنات/الجامعة العراقية448ادبياعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىتقى احمد محمد حسن253101522076011

التربية للبنات/الجامعة العراقية440ادبياعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةبنين منذر جواد كاظم254121522110006

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433ادبيثانوية ابن عقيل للبنينديالىمحمد وسام مهدي سلمان255211521041034

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432ادبياعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةوسن عبد القادر طه علي256141522110121

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427ادبيثانوية انطاكية للبناتديالىحنين عادل غني هزاع257211522112006

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ادبيثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةزينب كمال الدين محمود ياس258111522078014

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية484ادبياعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىزياد احمد نايف رحيم259101521020024

العلوم/جامعة بابل555علمياعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةليث اياد عبدالمهدي محسن260121511026115

علوم البنات/جامعة بابل547علمياعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلساره فالح نوري مرزوك261231512142086

علوم البنات/جامعة بابل539علميثانوية الفضائل للبناتبابلحنان نعيم محمد عبدالرضا262231512112007

القانون/جامعة بابل525ادبيثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةحميد محمد شايل ايتيم263111521157008

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل521.6علميثانوية التحرير للبناتبابلزينب رزاق حبيب جبار264231512096045

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل496ادبيثانوية المناذرة للبناتبابلمريم جاسم عباس كاظم265231522078040

االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468ادبيثانوية شط العرب للبناتبابلسراب كريم حسين جبار266231522124021

التربية االساسية/جامعة بابل531علمياعدادية الهاشمية للبنينبابلحسنين صفاء الدين صبري عباس267231511019058

الدراسات القرآنية/جامعة بابل467ادبيثانوية الفضائل للبناتبابلزهراء غالب عزوز كاظم268231522112010

العلوم السياسية/جامعة النهرين537ادبيثانوية زبيدة للبناتالرصافة الثانيةبنين عصام جاسم محمد269141522082010

العلوم السياسية/جامعة النهرين490ادبياعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةكرار حيدر كريم كاظم270121521009089

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين624علميالثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةآيات يوسف عبد صكر271141512097006

الطب البيطري/جامعة ديالى523علمياعدادية الشريف الرضي للبنينديالىعباس علي حميد عباس272211511003050

14 من 8صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2016/2015القبول المركزي للسنة الدراسية 

االستمارات المتأخرة للدورين االول والثاني

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية االساسية/جامعة ديالى496ادبيثانوية الحكماء المختلطةديالىحمدة خلف سلمان محمد273211522244003

الزراعة/جامعة كربالء496علمياعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءزيد ثائر علي خدام274271511005123

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء522ادبياعدادية بغداد للبناتكربالءازل عباس فاضل عبد علي275271522079004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء481ادبياعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتكربالءنور حميد عويز محسن276271522065069

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء474ادبيثانوية الزهراء للبناتكربالءآيه سمير احمد الياس277271522061001

العلوم االسالمية/جامعة كربالء457ادبياعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءهناء علي حسين عباس278271522052046

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار556علمياعدادية الوحدة للبناتذي قارسجى طالب صالح علي279221512150047

الشطرة/الطب البيطري/جامعة ذي قار522علميثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قارحسن حسين علي حسان280221511053026

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار518ادبيثانوية العاديات األهلية للبناتذي قارأنوار حسين فليح جبل281221522177005

الشطرة/التربية للبنات/جامعة ذي قار468ادبيثانوية الفالح المختلطةذي قارفاطمه كاظم سعدون محيسن282221522204011

اآلداب/جامعة ذي قار450ادبياعدادية االخاء للبنينذي قارعالء مغامس دحام فرعين283221521037050

اآلداب/جامعة ذي قار444ادبيثانوية الوالية اللبناتذي قارمريم سالم ناصر طلب284221522190028

الطب البيطري/جامعة كركوك556علمياعدادية الجهاد للبنينكركوكاحمد سهيل خالد علي285201511003011

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك549ادبيثانوية الحريري للبناتكركوكبه ناز شير زاد صابر محمد286201522114012

التربية  للعلوم االنسانية/جامعة كركوك515ادبياعدادية الخنساء للبناتكركوكازهار قتيبه عجاج معروف287201522141002

الحويجة/التربية/جامعة كركوك505علميثانوية اتا بكلر للنازحينكركوكرضوان ياسين طه محمد288201511064009

الحويجة/التربية/جامعة كركوك487ادبيالنازحاتكركوكنهى رباح ياسين ابراهيم289201522501119

الحويجة/التربية/جامعة كركوك480ادبي اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكمزده رشيد حميد علي290201522341028

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك455علميدراسة عربية- ثانوية ارارات للبناتكركوكدريا نوزاد كريم حسوني291201512105006

الحويجة/الزراعة/جامعة كركوك443علميثانوية الذهب األسود اإلهلية للبنينكركوكاحمد مروان حسن عبد هللا292201511031003

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك535ادبيالخارجيون- الدراسة الكردية صالح الديناراس مرزا عزيز توفيق293181521402004

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك475ادبيثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكشاهو برزو فاتح قهرمان294201521377032

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط538علمياعدادية الحي للبناتواسطهدى وائل علي جحيش295261512107110

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484علمياعدادية ذات النطاقين للبناتواسطعال حبيب حميد مزيد296261512102058

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479علمياعدادية شرف الدين للبنينواسطعلي طالب مريبط هويدي297261511044026

االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469علمياعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطيقين محسن يعقوب نعمه298261511022195

التربية/جامعة واسط544ادبياعدادية الكوثر للبناتواسطايمان نايف جمعه كاطع299261522083015

التربية/جامعة واسط535علمياعدادية التحرير  للبنينواسطمحمد علي شفيع عبد الرزاق غالم300261511002170

اآلداب/جامعة واسط444ادبياعدادية الغدير للبناتواسطفاطمه عبد الرحيم بنيان تايه301261522086061

العزيزية/التربية االساسية/جامعة واسط429ادبي للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حواسطسيف علي حسين عليوي302261521024008

االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى487ادبيالخارجياتالمثنىزهراء حسين مظلوم سلطان303291522401003

التربية/جامعة سامراء551علميثانوية المهج للبناتصالح الدينعدوية اياد جهاد حسن304181512248019

التربية/جامعة سامراء518ادبيثانوية ذي قار للبناتصالح الدينيسرى حسين خليل عباس305181522233035

التربية/جامعة سامراء478ادبياعدادية المنعم المختلطةصالح الدينأيمان صباح علي مشعل306181522306002
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التربية/جامعة سامراء474علميثانوية المهج للبناتصالح الدينوهران حسين مضعن ياس307181512248027

التربية/جامعة سامراء459علميثانوية شاعر الرسول للبنينصالح الدينوعد ناظم لفته حمد308181511087020

التربية/جامعة سامراء453ادبيثانوية الخيام للبناتصالح الدينشهد سعد خلف علي309181522212005

التربية/جامعة سامراء448ادبيثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلسلوان مجيد عبد المنعم طه310311521072103

التربية/جامعة سامراء429ادبيثانوية الخيام للبناتصالح الدينمروة سعد خلف علي311181522212006

االثار/جامعة سامراء469علمياعدادية الزوراء للبناتميسانشيماء فيصل حسن جريو312281512070059

العلوم االسالمية/جامعة سامراء436علميثانوية الحكيم للبنينبابلعباس حمزه ثامر مرزه313231511044027

العلوم االسالمية/جامعة سامراء430ادبياعدادية االبتهال للبنينالنجفمحمد قاسم حسين سلمان314251521023072

االدارة واالقتصاد/جامعة سومر467ادبيثانوية الحوراء للبناتذي قارمروه عاشور عويد ياسر315221522130031

الزراعة/جامعة القاسم الخضراء478علميثانوية العراق االهلية للبنينبابلمحمد احمد فاضل عبدالواحد316231511062023

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى577علميثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينكركوكعبد السالم محمد فرحان جاسم317201511067048

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى562.2علميللنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكحسن نبيل بكر محمود318331511001075

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى561.8علميالطلبة النازحين في تركياالرصافة الثانيةزينب فيصل محمد عباوي319141512601094

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى547علمياعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىمصطفى غسان عباس تقي320131511002125

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى533علمياعدادية الكوثر للبناتواسطحوراء ابراهيم مهدي عبد الحسين321261512083029

القانون/جامعة الفلوجة523ادبيالنازحاتكركوكحنين حامد عالوي عبد322201522501022

االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة491ادبياعدادية حديثة للبنيناالنبارعمر سامي احمد خلف323191521019028

االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة486ادبيثانوية المستقبل للبنينالسليمانيةمحمد جمعه محمود مصلح324321521005089

االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة468علمياعدادية بروانة للبنيناالنباراحمد ابراهيم صكر مخلف325191511067001

االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة444ادبيثانوية الصقالوية المسائية للبنيناالنبارصمد جبير صبار مصلح326191521358039

العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة436ادبيالنازحاتكركوكغفران محمد عليوي عبد327201522501063

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت569علميثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةايالف حميد مجيد محمد328111512100006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565علميثانوية البرغلية للبنيندهوكشيماء الياس احمد حسين329331512009001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579علميالنازحاتكركوكغفران رائد شهاب احمد330201512501086

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547علميثانوية اسكي موصل للبنيندهوكغازي عبد الكريم صلبي طالب331331511003041

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية540علمياعدادية منوليا للبناتكركوكرؤيا خليل محمد قادر332201512120016

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية527علمياعدادية سد الموصل للبنيندهوكياسر احمد خلف جوير333331511022022

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية518علمياالعدادية المركزية للبنينالبصرةعمار عبد االمير عذاب كيطان334161511001387

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية518علميثانوية مريم الطاهرة للبناتاربيلوسن عبد الرزاق مجيد طابور335311512037103

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية515علميثانوية حكنه للبنيندهوكسعود عبد العزيز محمد الياس336331511012017

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية626علمياعدادية منوليا للبناتكركوكنجيبه خليل محمد قادر337201512120040

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448علمياعدادية السالم للبنينذي قارمروان حسين صابر ديوان338221511013164

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429علميثانوية طارق بن زياد للنازحاتكركوكبراء صباح فارس كريم339201512169051

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية417علميثانوية االفاق المسائية للبنينالرصافة االولىمحمود طاهر عبد علي340131511258048

14 من 10صفحة 
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401علميثانوية زاخو للنازحيندهوكحسين مطو مطو حسن341331511008037

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية389علميثانوية زاخو للنازحيندهوكهادي غانم حسين برو342331511008178

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433علميثانوية الوثبة للبنينكركوكعلي راضي عبد زيد جاسم343201511013071

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية423علميكردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكفاطمة جعفر عزيز بابير344201512365027

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية420علمي اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكديانا صباح محمد امين حمه علي345201512341043

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية419علميدراسة كردية- اعدادية كردستان للبنين كركوكسه فين رمضان سفر رضا346201511304132

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406علميثانوية سامراء للبناتصالح الدينامنه عبد النبي احمد علي347181512180005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419علميالنازحونكركوكرغدان صبحي ابراهيم علي348201511500101

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412ادبيثانوية كه ل للبنيناربيلعبد الرحمن محمد أمين عبد الرحمن خالد349311521003019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406علميثانوية سميل المختلطة للنازحيندهوكساره محمود حسن خضر350331512053011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402ادبيثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكرشا حماد عباس كعيص351331522031008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393ادبيكردية- اعدادية والت للبنين كركوكسرهنك ستار حمد برايم352201521361008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389ادبيثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكنارين محمد طاهر صبري353331522031033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ادبياعدادية عمر المختار للبنينصالح الدينمحمد باسم محمد جاسم354181521040039

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377ادبيثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةزهراء فيصل غالي كاظم355121522104021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366ادبياعدادية الثقلين للبنينالمثنىحمود محمود جواد عواد356291521009060

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416ادبياعدادية الهويرة للبنيناربيلطه قاسم محمد جاسم357311521002015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414ادبيثانوية االمين للبنيناربيلشريف هاني شريف نجيب358311521009044

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421علميكردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكسيران حميد احمد نادر359201512331139

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389علمياعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكيوسف عادل خضر محمود360201511048223

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385علميكردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكملينجكه جمعه حسن حسين361201512337006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422ادبيثانوية التون صو للبناتكركوكروزان صباح محمد غربت362201522143012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404ادبيثانوية حطين للبناتكركوكساره عباس حميد مجيد363201522133014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391ادبيثانوية كونل للبناتكركوكعبير ابراهيم اسماعيل حسين364201522113037

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383ادبيثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةفرح مشتاق احمد حسين365141522098049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416ادبيثانوية حسان بن ثابت المختلطةصالح الديندموع خير هللا فيصل علي366181522308006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405ادبيثانوية االماني للبنينصالح الدينعبد الهادي ستار احمد اسماعيل367181521102028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400ادبيثانوية سامراء المسائيةصالح الدينسرمد سلمان سعدون سلوم368181521335062

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393ادبيثانوية الشهيد الصدر للنازحينكركوكعامر نجاح سنودي بكر369201521068045

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية486علمياعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفذو الفقار حسن رزاق ابراهيم370251511008195

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469علميثانوية الشهيد الصدر للبنينبابلحسين عباس جالب عباس371231511053013

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453علمياعدادية غزة للبناتكربالءحنين فالح جواد هالل372271512057054

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434علمياعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةيونا رعد جبار صالح373111512073124

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429علميثانوية العباس للبنينكربالءعبد هللا حسين علي اسد خان374271511101019

14 من 11صفحة 
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المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419علمياعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتبارك فهد حسن عالوي375121512094019

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430علمياعدادية النصر المركزية للبنينالنجفصفاء عباس حمود رحيمه376251511007218

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية510علمياعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىسجاد حميد طه علوان377131511003080

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452علمياعدادية النصر المركزية للبنينالنجفمحمد عبد المحسن جازع حسن378251511007381

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431علمياعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينالكرخ الثانيةكرار فؤاد كاظم ماشي379111511008110

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429علمياعدادية غماس للبنينالديوانيةنور ضياء فاهم محمد علي380241511016349

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413علمياعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفرعد عالء حسين عبد381251511009221

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية405علميثانوية ابن الهيثم المختلطةذي قارحيدر عبد الجليل كطيف عنكوش382221511209006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438ادبياعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلفاطمه حمزه محمد عبيد383231522142016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423ادبيثانوية عدن للبناتبابلسناء علي سمير حمزه384231522076012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441علمياعدادية صنعاء للبنينبابلعبد الرحمن محمد عبد ياس385231511011059

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية481علمياعدادية االمير للبناتالنجفرسل كاظم هادي ادريس386251512083127

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ادبياعدادية سيد االنام للبنينالنجفمنتظر حمادي كاظم بتور387251521025163

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447علمياعدادية المربد المركزية للبنينالنجفزينب سالم محمد زغير388251512002093

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408ادبياعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءمصطفى حميد حمزه لفته389271521154082

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية514علمياعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارغيث شاكر تركي محمود390191511013071

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415علمياعدادية المصطفى للبناتذي قاررحيل باسم محمد موسى391221512105033

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ادبيثانوية الكرامة للبناتالمثنىساره عبد الطيف بردان مرهج392291522074056

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية450علمياعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىعبد الرحمن علي حنشل محمد393101511020083

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية442علميالنازحونكركوكمحمد ضياء اسماعيل سلمان394201511500259

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية382علمياعدادية السماوة للبناتالمثنىشكرية عزيز محمد علي أمين395291512052154

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية410علمياعدادية التحرير للبنينميسانمجتبى محمد خلف فالح396281511004148

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597علميثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةميراج وليد خالد محمد397121512082017

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى453علميثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةنور وحيد دشر فرهود398141512069064

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى604علمياعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةسارة عالء احمد قنبر399151512047072

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى611.3علميزيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةعلي مازن محمد عبد االمير400141511010052

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى475علمياعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثانيةعلي صباح فاضل عباس401111511006118

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470علمياعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةكرار شعالن يازع صليل402141511008138

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462علمياعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةسجاد رحيم فليح وادي403151511002039

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى413علميثانوية قيس األنصاري للبنينالرصافة الثانيةسلوان وحيد دشر فرهود404141511039026

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى402علميالنازحونكركوكمبدر عيسى جدعان صلبي405201511500345

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى442علمياعدادية المعارف للبنينديالىعبد هللا ماهر داود منهل406211511005108

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418علمياعدادية المحاويل للبنينبابلعبد هللا احمد علي كاظم407231511008081

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى408علميثانوية فدك  للبناتالرصافة الثانيةرغد رعد عزو صبري408141512070031

14 من 12صفحة 
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الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى404علميثانوية االفاق المسائية للبنينالرصافة االولىوسام شاكر عبد الحسين عنيد409131511258056

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى389علمياعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثانيةحيدر مؤيد حسين غالم410111511006071

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499علميثانوية البطوله للبنينديالىمشرق حيدر عباس خليل411211511067046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى461علمياعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةعمار سليمان داود سلمان412141511200127

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427ادبياعدادية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةباقر سعيد دنيف خليف413141521050006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ادبيثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىلبنى اياد علي حسين414101522112016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ادبياعدادية الشعلة للبنينالكرخ الثالثةحسين عبد الزهرة ديوان سلومي415121521007039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ادبياعدادية الرواد للبنينديالىاحمد حسن احمد مهدي416211521077005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ادبياعدادية حطين للبنينبابلعالء الدين اياد كاظم قاسم417231521023031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ادبياعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةمرتضى مناضل مبارك عبود418151521009204

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ادبيثانوية الفاروق للبنينالرصافة الثانيةمصطفى كريم رشيد حمدان419141521054040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ادبيثانوية السالم للبنينالكرخ االولىحمزة ابراهيم شاكر محسن420101521030007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ادبياعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةمرتضى كريم حسين جالب421151521009203

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ادبياعدادية المشروع للبنينبابلعباس علي صكب كمر422231521010077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ادبياعدادية كوثا للبنينبابلمحمد معن عبيس محسن423231521051088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ادبيثانوية االسراء المسائية للبناتالرصافة االولىلينا عدنان داخل سعيد424131522284024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422ادبيثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةلمياء محسن محل فارس425141522069067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ادبيثانوية العذراء للبناتصالح الدينضمياء طارق لطيف صالح426181522207010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ادبيثانوية بلد المسائية للبنينصالح الديننور سعد محمود شكر427181522346016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ادبياعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةليث كاظم خضير عباس428111521016087

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ادبيثانوية باغداكول للنازحاتكركوكداليا حميد عيدان جاسم429201522162046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ادبياعدادية المسيب للبنينبابلمصطفى حميد عبد الخضر حسون430231521009087

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ادبياعدادية االبرار للبنينواسطعبد الكريم كاظم علي هوير431261521016024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينالنجفحسين عدنان عباس كاظم432251521012083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ادبيثانوية االوزاعي المسائية للبنينالكرخ الثالثةعلي سامي بريبر ماجد433121521203032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ادبياعدادية صنعاء للبنينبابلزياد خالد كريم خضير434231521011036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ادبياعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءعلي حميد صالح علي435271521004053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ادبياعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةعمر موسى عمران عبدالحسين436151521017065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ادبياعدادية الحائر الحسيني للبنينذي قارعلي رسمي جاسم راشد437221521090052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ادبيثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةورقاء خالد محمد سلطان438111522074058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ادبياعدادية الطليعة للبناتالديوانيةنور رعد نعمه جاسم439241522118045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ادبيثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلعباس كاظم عبد احمد راضي440231521208007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ادبيثانوية الحاتمية المختلطةصالح الدينعبد الحسن سعدون عبد سبتي441181521301022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ادبيثانوية الجمهورية للبنينالديوانيةمحمد عبد هللا حسب علي442241521038022

14 من 13صفحة 
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ادبياعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءمنتظر عبد االمير يحيى جواد443271521006075

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى437علميالنازحونكركوكناصر شاكر حماد روضان444201511500315

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393ادبياعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةسجاد احمد الزم حديل445151521009086

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390ادبيثانوية فاطمة الزهراء للبناتاالنبارسهاد عبد احمد طه446191522181020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383ادبيثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةهبه حاتم حسين عبد الرضا447111522089091

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416ادبياعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىمحمد عثمان عبد هللا محمد448211521014052

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409ادبيثانوية انطاكية للبناتديالىمنال مؤيد ناصر سلطان449211522112027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409ادبياعدادية بابل للبناتديالىدعاء سعد علوان حسين450211522141033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407ادبيثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوككالى فاخر عبد الجبار محمد451201522346020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394ادبيثانوية العقيلة زينب للبناتديالىمنار ثائر احمد سعيد452211522166014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393ادبياعدادية بابل للبناتديالىمعاني احمد محمود زيدان453211522141077

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392علمياعدادية ام حبيبة للبناتديالىهدى حاتم عبد عكال454211512121068

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405ادبياعدادية الفاضالت للبناتواسطهدى نعيم حمزه معيدي455261522082039

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401ادبياعدادية الغدير للبناتواسطدعاء عبد الرحيم بنيان تايه456261522086021

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396ادبياعدادية القاسم المسائية للبنينبابلعلي محسن متعب كاظم457231521252030

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396ادبياعدادية الميمون للبنينواسطصالح عماد صالح محمد458261521033052

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408ادبياعدادية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةحيدر كريم علي عباس459141521208076

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397ادبياعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكهيدي محمد سعد هللا عبد هللا460201521313091

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386ادبيإعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةليث جواد كاظم عبدهللا461141521024210

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632علمياعدادية الحسين للبنينواسطحسين كريم بليص عبد462261511028043

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية484علميثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةمحمد عقيل حسين لفته463161511076031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416ادبياعدادية القرنة للبنينالبصرةحسن نجم عبد الزهرة يونس464161521027013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401ادبياعدادية العقيدة للبناتالبصرةحوراء محمد موسى محمد جعفر465161522231012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388ادبيثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةبثينة طالب مشعان خلف466111522218006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381ادبياعدادية المختار للبنينذي قارعلي معروف طعمه سعيد467221521047116

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية379ادبيثانوية رفح للبناتالبصرةضحى عبد الغفار عبد الصمد عبد هللا468161522219030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية379ادبياعدادية الغد األفضل للبنينكربالءعلي عباس علي مالزم469271521030039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378ادبياعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحمد قيس رزيج كاظم470141521026009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية375ادبياعدادية السياب للبنينواسطسيف رائد خضير حسن471261521045029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية373ادبيثانوية مسقط المختلطةذي قارحسين عبد العالي صيوان بليل472221521234003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416ادبياعدادية الوركاء للبناتذي قاردعاء كامل ياسر حسن473221522157013

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية412علمياللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارمنار سعد دنيف عاجل474221512188028

14 من 14صفحة 


