
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

اربيل 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0061.43ثانوية سيوان للبنينادبيايوب احمد عبد الكريم جرجيس13122211001003

كلية القانون/جامعة نينوى528.0075.43ثانوية سيوان للبنينادبيحسين علي محمود عزيز23122211001005

كلية الحقوق/جامعة الموصل540.0077.14ثانوية سيوان للبنينادبيحيدر فخري قاسم جاسم33122211001006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل583.0083.29ثانوية سيوان للبنينادبيسالم فراس سالم حسين43122211001008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية سيوان للبنينادبيعمر صدام صابر بكر53122211001014

كلية الحقوق/جامعة الموصل550.0078.57ثانوية سيوان للبنينادبيمحمد مجبل نائف محمد63122211001020

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية االمين للبنينادبياحمد اركان عبد الحميد علي73122211003003

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية االمين للبنينادبياحمد حقي اسماعيل محمود83122211003004

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك496.0070.86اعدادية االمين للبنينادبياحمد حماد محي محمود93122211003005

كلية اآلداب/جامعة كركوك439.0062.71اعدادية االمين للبنينادبياحمد مهدي فتخان عوض103122211003006

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك619.0088.43اعدادية االمين للبنينادبيبراق ضياء نوري حسن113122211003011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية االمين للبنينادبيثامر عبد عماش حسين123122211003012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية االمين للبنينادبيحسين لهيب فتاح محمد133122211003017

كلية اآلداب/جامعة تكريت438.0062.57اعدادية االمين للبنينادبيحمزه راجي سالم نايف143122211003018

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57اعدادية االمين للبنينادبيشامل غانم قاسم علي153122211003024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0066.29اعدادية االمين للبنينادبيطيب حمودي شاكر محمد163122211003025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية االمين للبنينادبيعبد الرحمن ادهم عبيد حسين173122211003026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار566.0080.86اعدادية االمين للبنينادبيعثمان احمد صادق عباس183122211003035

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية422.0060.29اعدادية االمين للبنينادبيعلي عبد الرزاق حسن محمود193122211003037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك604.0086.29اعدادية االمين للبنينادبيعمر والء جميل خلف203122211003040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت477.0068.14اعدادية االمين للبنينادبيمحمد خزعل ناجي حسن213122211003045

كلية الحقوق/جامعة تكريت549.0078.43اعدادية االمين للبنينادبيمحمد عامر ياسين محمود223122211003047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية االمين للبنينادبيمحمد مصطفى كمال عيسى233122211003051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية االمين للبنينادبيمحمود مازن بهاء حاجم243122211003052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك455.0065.00اعدادية حمرين للبنينادبيأحمد عماد صالح عبد اللطيف253122211004001

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية حمرين للبنينادبيعادل عدنان صالح احمد263122211004007

كلية الحقوق/جامعة تكريت529.0075.57اعدادية حمرين للبنينادبيعبد الرحمن كامل عبد خلف273122211004008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية حمرين للبنينادبيعبد الرحمن محمود احمد شحاذه283122211004009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية حمرين للبنينادبيعمر جبار حمادي فيحان293122211004015

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86اعدادية حمرين للبنينادبيعمر ناظم حامد يحيى303122211004017

كلية اآلداب/جامعة كركوك516.0073.71اعدادية حمرين للبنينادبيمحمد خالد عبد القادر عبد الرحمن313122211004019

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية حمرين للبنينادبيمحمود شاكر محمود جميل323122211004020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0068.86اعدادية حمرين للبنينادبيمصطفى حسين علي محمد333122211004022

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية حمرين للبنينادبيهه فال صالح جمعه سليم343122211004023

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك463.0066.14ثانوية هةولير زانستي للبنينادبياسامه نوار انور عمر فوزي353122211007001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل507.0072.43ثانوية هةولير زانستي للبنينادبيتاج الدين محمد مصطفى حسين363122211007002

كلية التربية /جامعة الحمدانية430.0061.43ثانوية هةولير زانستي للبنينادبيحسيب عبد المجيد احمد حميد373122211007003

كلية الحقوق/جامعة الموصل555.0079.29ثانوية هةولير زانستي للبنينادبيسامي موفق عدنان توفيق383122211007005

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86ثانوية هةولير زانستي للبنينادبيعبد هللا محمد مشعان شيبان393122211007008

كلية القانون/جامعة نينوى528.0075.43ثانوية هةولير زانستي للبنينادبيعمر احمد علي محمد403122211007009
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل584.0083.43ثانوية هةولير زانستي للبنينادبينور الصباح ايهم نور الصباح محمود413122211007015

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية المرتقى للبنينادبياسامه خالد صالح سليمان423122211012002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل451.0064.43ثانوية المرتقى للبنينادبيعلي عثمان عائد براك433122211012009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل576.0082.29ثانوية المرتقى للبنينادبيعمر احكام محمود خليل443122211012010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل662.0094.57ثانوية المرتقى للبنينادبيعمر دحام عائش احمد453122211012011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر473.0067.57ثانوية المرتقى للبنينادبيعناد فتحي يوسف خليل463122211012013

كلية اآلداب/جامعة الموصل436.0062.29ثانوية المرتقى للبنينادبيهيثم عمر حسين صالح473122211012017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0069.57ثانوية المرتقى للبنينادبيوليد جاسم عبد خليل483122211012018

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت534.0076.29ثانوية بارزاني المسائية للبنينادبيسرمد ذاكر خليل ابراهيم493122215001005

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار528.0075.43ثانوية بارزاني المسائية للبنينادبييوسف عصام الخطيب هشام ضياء الدين503122215001012

كلية القانون/جامعة الفلوجة537.0076.71ثانوية الوفاء المختلطةادبيمحمد طارق حسين علي513122217003004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية الوفاء المختلطةادبيمحمود ياسر علي دنهاش523122217003005

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك513.0073.29ثانوية الوفاء المختلطةادبيهمام رعد عبد هللا حمد533122217003007

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار464.0066.29ثانوية الوفاء المختلطةادبيوعد عالوي كاظم عودة543122217003008

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك456.0065.14ثانوية فينك االهلية المختلطةادبيايمن جمعه سلمان رحمان553122217009001

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك484.0069.14ثانوية فينك االهلية المختلطةادبيسجاد عبد الهادي يوسف حسين563122217009002

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك475.0067.86ثانوية فينك االهلية المختلطةادبيعبد هللا عباس محمود جاسم573122217009003

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك522.0074.57ثانوية فينك االهلية المختلطةادبيميثم قاسم حسن مصطفى583122217009005

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك592.0084.57ثانوية روا االهلية المختلطةادبيعبد هللا خالد ابراهيم محمد593122217011003

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك502.0071.71ثانوية روا االهلية المختلطةادبيعبد هللا لؤي كامل حمادي603122217011004

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية روا االهلية المختلطةادبيفراس نصير شعبان مصطفى613122217011006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك455.0065.00ثانوية روا االهلية المختلطةادبيماهر ياسر ماهر عبد623122217011007

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية روا االهلية المختلطةادبيمصعب عبد هللا ماهر عبد633122217011009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت602.0086.00ثانوية جوارجرا للبناتادبيانسام مؤيد حميد جاسم643122222001002

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك666.0095.14ثانوية جوارجرا للبناتادبيايالف مازن مهدي نعمان653122222001003

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل472.0067.43ثانوية جوارجرا للبناتادبيزهراء محمد حسن علي جان663122222001007

كلية الحقوق/جامعة الموصل569.0081.29ثانوية جوارجرا للبناتادبيمريم امير عبد الرحيم سينالي673122222001014

كلية اآلداب/جامعة الموصل505.0072.14ثانوية جوارجرا للبناتادبينور الهدى محمد هالل محمد683122222001018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0070.14ثانوية جوارجرا للبناتادبينور جاسم خضير عبد العالي693122222001019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية جوارجرا للبناتادبييمامه خليل ابراهيم علي703122222001023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت603.0086.14ثانوية سيوان للبناتادبيأسيل احمد نوري هدهود713122222004001

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك469.0067.00ثانوية سيوان للبناتادبيآية احمد عليوي خليفه723122222004002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل491.0070.14ثانوية سيوان للبناتادبيافنان محمد محمود كريم733122222004004

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57ثانوية سيوان للبناتادبيالق احمد بدر عبد هللا743122222004005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك606.0086.57ثانوية سيوان للبناتادبيتسنيم مزاحم عبيد درع753122222004009

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك459.0065.57ثانوية سيوان للبناتادبيزهراء عمار عبد الجبار مرعي763122222004012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493.0070.43ثانوية سيوان للبناتادبيسراب ثائر خضر حسين773122222004013

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0065.14ثانوية سيوان للبناتادبيغسق احمد بدر عبد هللا783122222004015

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد594.0084.86ثانوية سيوان للبناتادبيفاطمه رافع سليم طعمه793122222004018

كلية الحقوق/جامعة الموصل553.0079.00ثانوية سيوان للبناتادبيفاطمه صباح غانم عبد الغني803122222004019
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كلية اآلداب/جامعة االنبار425.0060.71ثانوية سيوان للبناتادبيقبس سعد صباح مناجد813122222004021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية539.0077.00ثانوية سيوان للبناتادبيأللىء سمهر رافع نذير823122222004022

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك516.0073.71ثانوية سيوان للبناتادبيلينا مازن عبد الحسين عباس833122222004023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل462.0066.00ثانوية سيوان للبناتادبيمالك علي حسين علي843122222004024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل542.0077.43ثانوية شايستة للبناتادبياسماء عبد العزيز سالم حامد853122222005001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية شايستة للبناتادبيرسل اياد مؤيد عبد هللا863122222005002

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك455.0065.00ثانوية شايستة للبناتادبيسالي حسام علي خصاف873122222005003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل515.0073.57ثانوية شايستة للبناتادبيشيماء بريع حمد عبد هللا883122222005004

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57ثانوية شايستة للبناتادبيصفا صباح مصطفى محمد893122222005005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29ثانوية شايستة للبناتادبينبأ فارس يونس عبد هللا903122222005011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية شايستة للبناتادبينور اوصاف غسان عبد االحد913122222005012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت501.0071.57ثانوية بحركة للبناتادبيامنة اسامة شاكر دعدوش923122222006003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل505.0072.14ثانوية بحركة للبناتادبيدعاء دحام عائش احمد933122222006005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل567.0081.00ثانوية بحركة للبناتادبيديالن سامال فائق معصوم943122222006006

كلية اآلداب/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية بحركة للبناتادبيرحمة هللا محمد عصام صادق953122222006008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية بحركة للبناتادبيضحى سعد عبد حمود963122222006012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت612.0087.43ثانوية بحركة للبناتادبيلينة امير جاسم محمد973122222006014

كلية الحقوق/جامعة تكريت529.0075.57ثانوية بحركة للبناتادبينشأ نزهان يونس طرودي983122222006016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت670.0095.71ثانوية بحركة للبناتادبيهدلة مسارع غازي احمد993122222006017

كلية التربية /جامعة الحمدانية438.0062.57ثانوية المحبة للبناتادبيمرزية مسلم كريم سليم1003122222008002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0067.86ثانوية االمل للبناتادبياسرار ضياء موحان جاسم1013122222011003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك474.0067.71ثانوية االمل للبناتادبياالء مناف نوري فيصل1023122222011004

كلية اآلداب/جامعة االنبار504.0072.00ثانوية االمل للبناتادبيايام اياد محمد كرحوت1033122222011005

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك525.0075.00ثانوية االمل للبناتادبيجمانه عادل عبد علي1043122222011007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية448.0064.00ثانوية االمل للبناتادبيحنين عماد حمدي يحيى1053122222011008

كلية اآلداب/جامعة الموصل519.0074.14ثانوية االمل للبناتادبيداليا علي حميد سليمان1063122222011009

كلية الحقوق/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية االمل للبناتادبيرواء عبد القادر عبد الرحمن احمد1073122222011014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14ثانوية االمل للبناتادبيزينب حبيب ظاهر مطر1083122222011016

كلية اللغات/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية االمل للبناتادبيسارة ابراهيم فؤاد احمد1093122222011017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت508.0072.57ثانوية االمل للبناتادبيسجى سلمان داود احمد1103122222011018

كلية اآلداب/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية االمل للبناتادبيسمانه علي نجم ناصر1113122222011020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار440.0062.86ثانوية االمل للبناتادبيعائشه محمد فؤاد شفيق1123122222011023

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك505.0072.14ثانوية االمل للبناتادبيعذراء طالل هادي مجيد1133122222011024

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل497.0071.00ثانوية االمل للبناتادبيلمى علي عبد الحسين جبار1143122222011028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0068.86ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيايناس صدام حسين حسن1153122222014003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.14ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيدانيه وسام فتحى ابراهيم1163122222014007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيريهام محمد دهش عباس1173122222014011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0064.29ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيساره مهند حسين علي1183122222014014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0065.29ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيساره هيثم طلعت فاضل1193122222014015

كلية اآلداب/جامعة الموصل534.0076.29ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيشهد ناظم مطر حداد1203122222014016
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيعائشه رعد عكاب كاظم1213122222014017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك485.0069.29ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيعال طالل سالم محمد1223122222014019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار618.0088.29ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيفاطمه عالء عبد الوهاب عبد الرزاق1233122222014020

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك460.0065.71ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيمالك عمر خزعل حمدي1243122222014027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل521.0074.43ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبينبأ محمد قاسم الياس1253122222014028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت537.0076.71ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبينرمين سليم عمر قمبر1263122222014029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية الخوارزمي للبناتادبياسراء سامر صفر جاسم1273122222015001

كلية اللغات/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية الخوارزمي للبناتادبيرسل جهاد خضير محمود1283122222015006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل620.0088.57ثانوية الخوارزمي للبناتادبيشهد محمود اكرم حسين1293122222015010

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية الخوارزمي للبناتادبيهند سعد مخلف احمد1303122222015013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل502.0071.71ثانوية حمرين المسائية للبناتادبييمامه غسان ابراهيم حسين1313122226001007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك624.0089.14ثانوية الوفاء المختلطةادبيشيرين ابراهيم حمد شهاب1323122227003004

كلية التربية /جامعة الحمدانية437.0062.43ثانوية فينك االهلية المختلطةادبيامنيه عمران محمد سعيد عبد الجبار1333122227009001

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29ثانوية سيوان للبنيناحيائياحمد ياسين منصور اسعد دنهاش1343122411001005

كلية العلوم/جامعة االنبار589.0084.14ثانوية سيوان للبنيناحيائيامجد خليل فياض عطيه1353122411001008

كلية اآلداب/جامعة كركوك490.0070.00ثانوية سيوان للبنيناحيائيبكر عدنان حامد عوده1363122411001009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43ثانوية سيوان للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد علي سعيد محمد علي1373122411001015

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية615.0087.86ثانوية سيوان للبنيناحيائيعبد الواحد عبد الرزاق مجبل علي1383122411001019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار497.0071.00ثانوية سيوان للبنيناحيائيعبد الوهاب خالص عطيه سحاب1393122411001020

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00ثانوية سيوان للبنيناحيائيمؤمن علي هاشم خضير1403122411001027

كلية اآلداب/جامعة كركوك500.0071.43ثانوية سيوان للبنيناحيائيمحمد رحيم محمد علوان1413122411001028

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية634.0090.57ثانوية سيوان للبنيناحيائيمحمد مزاحم محمد خلف1423122411001032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل612.0087.43ثانوية سيوان للبنيناحيائيمختار قدوري احمد عباس1433122411001033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0068.14ثانوية سيوان للبنيناحيائيوسام باسم عبد الكريم طه1443122411001035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية585.0083.57ثانوية االمل للبنيناحيائياحمد مازن سعدون اسماعيل1453122411002005

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00ثانوية االمل للبنيناحيائيجهاد تقيف ساعد قدو1463122411002008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0066.57ثانوية االمل للبنيناحيائيعبد الجبار كريم عبد زوبع1473122411002014

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية االمل للبنيناحيائيعلي ضياء محمود احمد1483122411002017

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل426.0060.86ثانوية االمل للبنيناحيائيهذال سعيد جاسم محمد1493122411002034

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى476.0068.00ثانوية االمل للبنيناحيائيوسام خلف ابراهيم خليل1503122411002036

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت573.0081.86اعدادية االمين للبنيناحيائيابراهيم نبيل ابراهيم صالح1513122411003002

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية االمين للبنيناحيائيحسن لهيب فتاح محمد1523122411003014

كلية التربية /جامعة الحمدانية499.0071.29اعدادية االمين للبنيناحيائيذنون علي ذنون محمد1533122411003017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية االمين للبنيناحيائيعباس خليل فاضل رجب1543122411003020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0067.00اعدادية االمين للبنيناحيائيعبد الرحمن جاسم محمد مصطفى1553122411003022

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت539.0077.00اعدادية االمين للبنيناحيائيعبد الرحمن قصي حسين محسن1563122411003023

كلية الزراعة/جامعة االنبار470.0067.14اعدادية االمين للبنيناحيائيعلي احمد عباس محمد1573122411003037

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى439.0062.71اعدادية االمين للبنيناحيائيفالح حسن نامق هايس1583122411003041

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل588.0084.00اعدادية االمين للبنيناحيائيمحمد عمر خالد سعيد1593122411003048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية االمين للبنيناحيائيمحمد مهدي فتخان عوض1603122411003049
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كلية التمريض/جامعة تكريت670.0095.71اعدادية االمين للبنيناحيائيوسام عبد عماش حسين1613122411003063

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية654.0093.43اعدادية االمين للبنيناحيائيياسر عمار قحطان شعنون1623122411003064

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية حمرين للبنيناحيائيابراهيم حامد عبد الرحمن شاكر1633122411004001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك564.0080.57اعدادية حمرين للبنيناحيائيبكر عبد الرقيب هاشم حسين1643122411004007

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت565.0080.71اعدادية حمرين للبنيناحيائيحمزه عباس عواد حميد1653122411004011

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية حمرين للبنيناحيائيزياد طارق عبد العزيز حردان1663122411004013

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية627.0089.57اعدادية حمرين للبنيناحيائيضبي سعدي ممدوح حسين1673122411004015

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية حمرين للبنيناحيائيعايد الطيف هليل مزيد1683122411004016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية حمرين للبنيناحيائيفارس يونس عباس كنعان1693122411004028

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك655.0093.57اعدادية حمرين للبنيناحيائيمحمد حامد محمد سبع1703122411004030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار496.0070.86اعدادية حمرين للبنيناحيائيمحمد حميد حسين مهيدي1713122411004031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل547.0078.14ثانوية اربيل للبنيناحيائيحسين حازم حسين توفيق1723122411005010

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية اربيل للبنيناحيائيسبهان خيري جمعه خدر1733122411005015

كلية العلوم/جامعة الموصل663.0094.71ثانوية اربيل للبنيناحيائيسيف الدين محمد امين جميل1743122411005016

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00ثانوية اربيل للبنيناحيائيعبد الرحمن عباس خلف احمد1753122411005020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية اربيل للبنيناحيائيعبد الرحيم حامد خليل ابراهيم1763122411005022

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى465.0066.43ثانوية اربيل للبنيناحيائيعبد هللا حيدر خلف محمد1773122411005027

كلية العلوم/جامعة تكريت589.0084.14ثانوية اربيل للبنيناحيائيمحمد انمار يونس طه1783122411005039

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية اربيل للبنيناحيائيهريره عمر محمد خيري شهاب1793122411005047

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية البارزاني للبنيناحيائياسامه سليمان الياس عباس1803122411006002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى512.0073.14ثانوية البارزاني للبنيناحيائيحارث جاسم محمد سلطان1813122411006003

كلية العلوم/جامعة االنبار587.0083.86ثانوية البارزاني للبنيناحيائيحمدي اسماعيل خليل محمد1823122411006004

كلية االثار/جامعة الموصل430.0061.43ثانوية البارزاني للبنيناحيائيسعد ثائر حاتم احمد1833122411006005

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية البارزاني للبنيناحيائيمحمد ابراهيم نزار احمد1843122411006010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائيساري عبد هللا سالم خضر1853122411007009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائيعبد الملك مروان نجم عبد1863122411007015

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائيعقيل دحام محمد نجم1873122411007016

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائيعلي قباذ حيدر عطيه1883122411007021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0083.14ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائيفتحي عبد هللا فتحي خضير1893122411007024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى443.0063.29ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائيكاظم يحيى شاهر علي1903122411007025

كلية طب االسنان/جامعة الموصل695.0099.29ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائياحمد شبيب عبد النبي شبيب1913122411008004

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب/جامعة الموصل474.0067.71ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائياحمد طه محمد صالح اسود1923122411008005

كلية طب الموصل/جامعة الموصل708.92101.27ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائياحمد عاصم مراد ظاهر1933122411008006

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى571.0081.57ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائياحمد عفيف كامل عبود1943122411008007

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية565.0080.71ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائياحمد عماد صبار عبد الحميد1953122411008008

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائياحمد فرات علي حمد1963122411008009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائياحمد محمود صالح محمود1973122411008011

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائياحمد مشعان عبد عواد1983122411008012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت551.0078.71ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائياحمد ياسين حميد عبد هللا1993122411008016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل513.0073.29ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيادريس ادريس صبار جاسم2003122411008017
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كلية الطب البيطري/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيارشد عواد صبار جليب2013122411008019

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيانس محمد حسن علي2023122411008021

كلية الصيدلة/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائياوس جاسم محمد عالوي2033122411008022

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى515.0073.57ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيايمن مقداد كامل حسب هللا2043122411008024

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيأيهم رائد سمير سليم2053122411008026

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت662.0094.57ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيايهم مهدي حجي علي2063122411008027

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيجعفر عثمان فرحان ذياب2073122411008032

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى609.0087.00ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيحسن غسان لطف هللا احمد2083122411008034

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت684.0097.71ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيحسين جاسم محمد سردي2093122411008035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل620.0088.57ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيحكم مخيف عباس علي2103122411008036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيخالد نصير ابراهيم علي2113122411008039

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيزيد صبا ابراهيم طه2123122411008042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية381.0054.43ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيسالم زياد هاشم خليل2133122411008043

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل675.0096.43ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيسراج ناظم كامل نايل2143122411008044

كلية الطب/جامعة االنبار700.00100.00ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيسعد معاذ عبد المجيد حميد2153122411008045

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيسمير سهيل سمير محمد عارف2163122411008047

كلية الصيدلة/جامعة الموصل693.0099.00ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيشهم غسان عصمت عبد االحد2173122411008048

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل666.0095.14ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد الحكيم عامر عبد هللا خضر2183122411008052

كلية الطب/جامعة االنبار699.0099.86ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد الرحمن حارث عبد القهار حسن2193122411008053

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504.0072.00ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا فهد محمود خضير2203122411008065

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى578.0082.57ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا محمد حمدون مال هللا2213122411008067

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعبيده عمر صباح محمود2223122411008072

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0080.86ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعبيده يعرب سعيد محمود2233122411008073

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعثمان طارق عبد الحميد رشيد2243122411008075

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعلي عبد الرحمن عواد معروف2253122411008078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك620.0088.57ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعلي محمد عبد هللا عبد اللطيف2263122411008081

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك548.0078.29ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعلي محمد قاسم خالد2273122411008083

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار573.0081.86ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعمار يوسف ذياب حسين2283122411008086

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.00100.29ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعمر بسمان محمود ايوب2293122411008087

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعمر خير الدين حسين مصطفى2303122411008088

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل663.0094.71ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعمرو علي عصام عبد الرحمن2313122411008091

كلية الحقوق/جامعة تكريت512.0073.14ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمبين محمد عدنان ابراهيم2323122411008096

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0095.57ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمجاهد عادل عبد السالم حمد2333122411008097

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمجد عالء نذير كغو2343122411008099

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت582.0083.14ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد زيد خلف عبد2353122411008102

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمود محسن ابراهيم عبيد2363122411008110

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية601.0085.86ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمود مضر محمود جرجيس2373122411008111

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمود نظام احمد امين2383122411008112

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمرتضى محمد اياد قاسم2393122411008113

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمصطفى رائد عبد هللا نجم2403122411008114
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمهند محمد حسن قاسم محمد حسن2413122411008123

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل649.0092.71ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيميالد باسل سعيد بطرس2423122411008124

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية476.0068.00ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائينور الدين احمد كامل مصطاف2433122411008125

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل658.0094.00ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيهاشم عزام هاشم محمود2443122411008126

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى582.0083.14ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيهشام علي رياض عبد السالم2453122411008127

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيياسين طه احمد عبد2463122411008130

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائييوسف احمد علي حسين2473122411008133

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل557.6479.66ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائييوسف ياسر يونس حمدو2483122411008136

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى630.0090.00ثانوية بحركة للبنيناحيائيابراهيم ليث جعفر عباس2493122411010001

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية بحركة للبنيناحيائيجواد اسعد احمد حسن2503122411010006

كلية العلوم/جامعة تكريت589.0084.14ثانوية بحركة للبنيناحيائيحسين محمد فالح عباس عمر2513122411010011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية440.0062.86ثانوية بحركة للبنيناحيائيرحمة هللا محمد عثمان قاسم2523122411010013

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية بحركة للبنيناحيائيعمار عامر احمد حسن2533122411010021

كلية العلوم/جامعة الموصل634.0090.57ثانوية بحركة للبنيناحيائيعمر ليث جعفر عباس2543122411010023

كلية طب الموصل/جامعة الموصل704.00100.57ثانوية بحركة للبنيناحيائيمازن محمد عبد خليف2553122411010026

كلية العلوم/جامعة تكريت604.0086.29ثانوية الرافدين للبنيناحيائيأبراهيم مبدر محمد خضير2563122411011001

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل655.0093.57ثانوية الرافدين للبنيناحيائياحمد نذير صالح حسين2573122411011003

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14ثانوية الرافدين للبنيناحيائيبشار شامل ايليا بهنام2583122411011004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86ثانوية الرافدين للبنيناحيائيديفد اسطيفو داود بهنام2593122411011005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل532.0076.00ثانوية الرافدين للبنيناحيائينافع ساطع غالب امين2603122411011014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية443.0063.29ثانوية الرافدين للبنيناحيائيوسام عبد سامي عبدو2613122411011015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت566.0080.86ثانوية الرافدين للبنيناحيائيياسر احمد يحيى محل2623122411011016

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.2899.04ثانوية النصر للمتميزيناحيائياحمد جمال حمادي عويد2633122411013001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل609.2887.04ثانوية النصر للمتميزيناحيائياحمد فراس فاضل صلفيج2643122411013002

كلية طب الموصل/جامعة الموصل714.00102.00ثانوية النصر للمتميزيناحيائيانس عبد الرحمن ناطق حامد2653122411013004

كلية التمريض/جامعة نينوى685.2097.89ثانوية النصر للمتميزيناحيائيبكر تحرير ناصر حردان2663122411013005

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.84100.41ثانوية النصر للمتميزيناحيائيحسام مثنى سعد عبد الجواد2673122411013006

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.48100.78ثانوية النصر للمتميزيناحيائيزكريا ابراهيم محمد عبود2683122411013009

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.88100.27ثانوية النصر للمتميزيناحيائيسجاد حاتم محمد شاهين2693122411013010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0897.73ثانوية النصر للمتميزيناحيائيصهيب حازم منير عثمان2703122411013011

كلية الطب/جامعة نينوى695.1299.30ثانوية النصر للمتميزيناحيائيعبد الرحمن غيث طارق حسن2713122411013012

كلية الطب/جامعة بغداد707.76101.11ثانوية النصر للمتميزيناحيائيمحمد علي طارق راضي2723122411013014

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.92100.27ثانوية النصر للمتميزيناحيائيمسلم قتيبة صديق محمد2733122411013015

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.6898.53ثانوية النصر للمتميزيناحيائيمصطفى سنان عبد العزيز احمد2743122411013016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل590.2084.31ثانوية النصر للمتميزيناحيائيمصطفى عماد حمدي حميد2753122411013018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل600.0085.71ثانوية النصر للمتميزيناحيائيوليد عبد الرحيم وليد محمد2763122411013019

كلية طب الموصل/جامعة الموصل707.00101.00ثانوية النصر للمتميزيناحيائيياسين احمد مرعي حمود2773122411013020

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل670.0095.71ثانوية النصر للمتميزيناحيائييوسف بشار بشير يوسف2783122411013021

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة504.0072.00ثانوية بارزاني المسائية للبنيناحيائيعبد الحكم سالم عبيد سعود2793122415001011

كلية اآلداب/جامعة الموصل596.0085.14ثانوية بارزاني المسائية للبنيناحيائيعثمان محمد سالم حامد2803122415001014
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل524.0074.86ثانوية بارزاني المسائية للبنيناحيائيمصطفى احمد علي يونس2813122415001022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0072.14ثانوية الوفاء المختلطةاحيائيابراهيم مصطفى قحطان جنديل2823122417003001

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية587.0083.86ثانوية الوفاء المختلطةاحيائيمحمد عمر عبد العزيز صالح2833122417003009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0066.57ثانوية كوية المختلطةاحيائياسامه عدنان متعب صالح2843122417004001

كلية التربية /جامعة الحمدانية520.0074.29ثانوية كوية المختلطةاحيائيسعود كفاح حاتم علي2853122417004004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت554.0079.14ثانوية كوية المختلطةاحيائيعبيده حسام احمد خضير2863122417004008

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية385.0055.00ثانوية كوية المختلطةاحيائيمعروف خلف حسين رشوان2873122417004010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0079.86ثانوية الكويت االولى المختلطةاحيائيمحمد عبيد محيسن خليف2883122417005008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل597.0085.29ثانوية العال المختلطةاحيائياشرف مذري شاهر عبدي2893122417006003

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00ثانوية العال المختلطةاحيائيباسل احمد حميدان هايس2903122417006004

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0063.29ثانوية العال المختلطةاحيائيسيف حسن صالح محمد2913122417006007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71ثانوية العال المختلطةاحيائيعبد الرحيم سليمان مصلح حمد2923122417006009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة624.0089.14ثانوية العال المختلطةاحيائيعبد السالم علي عبيد محسن2933122417006010

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيأبراهيم طارق رافع حرب2943122417008001

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيآرمان صبري اكوب موسى2953122417008003

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيأسيد حسين عبد الستار محمود2963122417008004

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيابراهيم ناصر علي مخلف2973122417008005

كلية التمريض/جامعة بغداد679.0097.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائياحسان عبد هللا فتحي احمد2983122417008007

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية636.0090.86ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائياحمد رمضان محجوب محمد2993122417008009

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائياحمد عبد القادر عبد هللا جاسم3003122417008010

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى600.0085.71ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائياوس همام عبد الوهاب ذنون3013122417008015

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى632.0090.29ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيايهم محمد فائق صالح3023122417008018

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيحسين خالد جمال توفيق3033122417008019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم658.0094.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيحمد صالح اسماعيل مهدي3043122417008020

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة500.0071.43ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيحيدر وسام ضامن نمر3053122417008021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية449.0064.14ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيشهاب احمد جمعه جبار3063122417008025

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية592.0084.57ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعبد العزيز عبد الرحمن ابراهيم عبيد3073122417008033

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعبد هللا حذيفه عبد هللا عباس3083122417008035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعبد هللا عدي جميل مخيلف3093122417008037

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية645.0092.14ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعبد هللا عمر عاصم عبد الجبار3103122417008038

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعمر عبد السميع نايف عبد اللطيف3113122417008044

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة625.0089.29ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعمر عبد العزيز احمد خلف3123122417008045

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعمر ياسر ادريس خليل3133122417008046

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيفالح ارشد عبود خلف3143122417008047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار513.0073.29ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيماهر راغب موسى ندى3153122417008050

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمعتز احمد محمد حمدان3163122417008063

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيهاني احميد ديلم مطر3173122417008064

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيوسام شاكر محمود عبد الهادي3183122417008066

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى619.0088.43ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائييوسف شرحبيل غازي محمود3193122417008067

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594.0084.86ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائياسالم رعد محمد جاسم3203122417009003
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كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل441.0063.00ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيجاسم هيثم جاسم محمد3213122417009006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0068.29ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيعبد هللا نجاح حسن حسين3223122417009009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيعلي اسامه محمد فرحان3233122417009011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيعلي خلدون علي هدهود3243122417009012

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية642.0091.71ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيمحمود سعد محمود محمد3253122417009013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.43ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيعمر احمد رشيد محمد3263122417010003

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيمحمد دريد فخري رديف3273122417010004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيمصطفى ماهر فاضل محمد3283122417010007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية روا االهلية المختلطةاحيائيمصطفى عبد الواحد عماش حسين3293122417011002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيارياف عبد الرزاق طويسان متعب3303122422001002

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية433.0061.86ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيازهار نصار مزبان خلف3313122422001003

كلية التمريض/جامعة الموصل663.0094.71ثانوية جوارجرا للبناتاحيائياصاله وعد كركان وهاب3323122422001005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل598.0085.43ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيالجازي محمد سالم فدعم3333122422001006

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل512.0073.14ثانوية جوارجرا للبناتاحيائياماني احمد عبد الرحمن حمودي3343122422001007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0068.29ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيايه خالد عبد هللا سبع3353122422001010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل535.0076.43ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيتبارك احمد يونس محمد3363122422001014

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيرغد فراس يونس نوري3373122422001022

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل520.0074.29ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيشيماء باسم صائب محمد3383122422001043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار528.0075.43ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيطيبه عبد الرحمن نكه نايف3393122422001046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0064.43ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيفاطمه حاتم شكور محمود3403122422001051

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى623.0089.00ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيمريم محمد حامد مهاوش3413122422001057

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك524.0074.86ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيمريم والء جميل اسماعيل3423122422001058

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيمالك عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن3433122422001060

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى441.0063.00ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيمنار جمعه كاظم علوان3443122422001061

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى616.0088.00ثانوية جوارجرا للبناتاحيائينرمين نزهت عبد القادر معروف3453122422001065

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0091.00ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيهاله فراس يونس نوري3463122422001072

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيأنجي صباح ايشوع كرومي3473122422003001

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائياورنيال زاهر بطرس حنا3483122422003005

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل670.0095.71ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيدالل عماد نافع ابلحد3493122422003008

كلية العلوم/جامعة الموصل642.0091.71ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيديما ايفان فريد عبد هللا3503122422003009

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت579.0082.71ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيرانيه قيس خضير ابراهيم3513122422003010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل510.0072.86ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيريتا ثمين اسحق بني3523122422003012

كلية اآلداب/جامعة الموصل579.0082.71ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيساندي نعمت بطرس فتوحي3533122422003016

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل646.0092.29ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيسهر مهند نوري ابلحد3543122422003018

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيمريم جاسم محمد عجاج3553122422003024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية470.0067.14ثانوية سيوان للبناتاحيائياسراء فتحي يوسف حسين3563122422004005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474.0067.71ثانوية سيوان للبناتاحيائياطياف حميد عبد هللا علي3573122422004006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار493.0070.43ثانوية سيوان للبناتاحيائيافنان رافع فرج محمد3583122422004007

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى590.0084.29ثانوية سيوان للبناتاحيائيايمان خير الدين حسين مصطفى3593122422004010

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية سيوان للبناتاحيائيرحاب احمد عليوي خليفه3603122422004016
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0068.29ثانوية سيوان للبناتاحيائيرشا سفيان حميد كامل3613122422004017

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0063.71ثانوية سيوان للبناتاحيائيشهد مهدي صالح عبد السالم3623122422004028

كلية العلوم/جامعة البصرة626.0089.43ثانوية سيوان للبناتاحيائيشهرزاد محمد جاسم رحمه3633122422004029

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى459.0065.57ثانوية سيوان للبناتاحيائيشيماء عادل راضي مخلف3643122422004030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0071.29ثانوية سيوان للبناتاحيائيعائشه عبد العظيم احمد خير هللا3653122422004033

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل454.0064.86ثانوية سيوان للبناتاحيائيفائقه الجمال غيث محمد ابراهيم3663122422004037

كلية اآلداب/جامعة تكريت507.0072.43ثانوية سيوان للبناتاحيائيفاطمه عداي عمر سليمان3673122422004040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل537.0076.71ثانوية سيوان للبناتاحيائيفاطمه عمر حازم يونس3683122422004041

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71ثانوية سيوان للبناتاحيائيلينه مخلص كريم ذياب3693122422004042

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0088.57ثانوية سيوان للبناتاحيائيمها سعد ابراهيم حسين3703122422004049

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0093.29ثانوية سيوان للبناتاحيائيميديا داود ضيدان ابراهيم3713122422004050

كلية اآلداب/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية شايستة للبناتاحيائياماني خميس محمد مخيلف3723122422005002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار531.0075.86ثانوية شايستة للبناتاحيائيخديجه رسول حسين غزال3733122422005004

كلية العلوم/جامعة تكريت585.0083.57ثانوية بحركة للبناتاحيائياالء غانم يونس حسين3743122422006002

كلية الحقوق/جامعة تكريت547.0078.14ثانوية بحركة للبناتاحيائيدعاء عبد اللطيف عزيز محمود3753122422006010

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل562.0080.29ثانوية بحركة للبناتاحيائيرهف جمال عبد الجبار جميل3763122422006015

كلية الطب/جامعة االنبار702.00100.29ثانوية بحركة للبناتاحيائيريام باسل صباح فاضل3773122422006016

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية497.0071.00ثانوية بحركة للبناتاحيائيلينا ستار علي محمد3783122422006025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة635.0090.71ثانوية بحركة للبناتاحيائيمريم اسالم محي علي3793122422006026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0063.71ثانوية بحركة للبناتاحيائينور حاتم عصفور عساف3803122422006034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة431.0061.57ثانوية بحركة للبناتاحيائينور محمد عبد القادر سليمان3813122422006035

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك525.0075.00ثانوية بحركة للبناتاحيائيهناء مام شيخ حسن احمد3823122422006039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0073.14ثانوية أوات للبناتاحيائيأيه عبد هللا فتحي عبد هللا3833122422007002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل593.0084.71ثانوية أوات للبناتاحيائياسماء احمد هاشم خليل3843122422007003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0086.71ثانوية أوات للبناتاحيائيرغد هاشم حامد حسن3853122422007006

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0094.00ثانوية أوات للبناتاحيائيرقيه سعد فاهم محمد3863122422007009

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0086.71ثانوية أوات للبناتاحيائيرهف تحسين عطيه محمود3873122422007010

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00ثانوية أوات للبناتاحيائيطيبه اسعد محمود مصطفى3883122422007015

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية613.0087.57ثانوية أوات للبناتاحيائيكوثر حسام صالح جاسم3893122422007019

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية أوات للبناتاحيائيمريم حسام صالح جاسم3903122422007021

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل437.0062.43ثانوية أوات للبناتاحيائيمالك محمد قاسم علوان3913122422007022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار499.0071.29ثانوية أوات للبناتاحيائينور جمعة محمد عبد هللا3923122422007025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0060.57ثانوية أوات للبناتاحيائينورهان خالد خلف حمدان3933122422007027

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل526.0075.14ثانوية أوات للبناتاحيائييقين احمد حسن محمد3943122422007032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86ثانوية المحبة للبناتاحيائيإكرام محمد ناظم رشيد3953122422008001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل495.0070.71ثانوية المحبة للبناتاحيائيأمواج عبد المنعم عبد هللا ثلج3963122422008002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل597.0085.29ثانوية المحبة للبناتاحيائيآية زياد فتح هللا سفر3973122422008003

كلية التمريض/جامعة الموصل669.0095.57ثانوية المحبة للبناتاحيائيإيالف كبير مجيد إسماعيل3983122422008004

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0086.71ثانوية المحبة للبناتاحيائيإيمان فائق عيسى عبد الرحمن3993122422008005

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86ثانوية المحبة للبناتاحيائيديمن حسين فاضل مرعي4003122422008007
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية المحبة للبناتاحيائيسارة جليل جالل عمر4013122422008013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0071.29ثانوية المحبة للبناتاحيائيسارة وعد أحمد حمد4023122422008015

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية المحبة للبناتاحيائيسميرة أمير عبد هللا محمد أمين4033122422008017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0082.57ثانوية المحبة للبناتاحيائيشيرين أحمد محمود خلف4043122422008018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0068.57ثانوية المحبة للبناتاحيائيفاطمة خطاب صديق خضر4053122422008020

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين665.0095.00ثانوية المحبة للبناتاحيائينور الهدى محمد فرحان جرمط4063122422008025

كلية التربية /جامعة الحمدانية521.0074.43ثانوية المحبة للبناتاحيائينور عامر شاهر عنتر4073122422008026

كلية التمريض/جامعة نينوى652.0093.14ثانوية المحبة للبناتاحيائينورة إسماعيل سعدي علي4083122422008028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية467.0066.71ثانوية المحبة للبناتاحيائيهدى فيصل عبد هللا رسول4093122422008031

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية المحبة للبناتاحيائييسرى دلشاد عبد الرحمن علي4103122422008032

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيأيمان ثائر طالل صبيح4113122422009004

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيآيه شاكر محمود عرفي4123122422009005

كلية التمريض/جامعة الموصل659.0094.14ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائياسراء خالد عادل ابراهيم4133122422009008

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائياسيل قيس زكي احمد4143122422009010

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل421.0060.14ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائياميمه فراس عاصي حسن4153122422009013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية489.0069.86ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيامينه نادر درباس عبد الرحمن4163122422009015

كلية الزراعة/جامعة تكريت500.0071.43ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيانفال رعد بحر محجوب4173122422009016

كلية القانون/جامعة المثنى537.0076.71ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيايان ربيع مهدي صالح4183122422009017

كلية التمريض/جامعة نينوى650.0092.86ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيايالف جاسم ذنون يونس4193122422009019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيبراء سلطان حسين ناصر4203122422009023

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيبري سامي غانم هاشم4213122422009024

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل557.0079.57ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيبسمه عامر اسماعيل عبد هللا4223122422009025

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيبنان رعد حسين علي4233122422009026

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيتبارك جاسم فرج عطوان4243122422009027

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيتبارك ميزر نصار عنيزان4253122422009029

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيتيماء حسن جاسم محمد سعيد4263122422009034

كلية الطب/جامعة تكريت701.00100.14ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيجمانه ثامر محمد طويسان4273122422009035

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيجمانه عمر رديني محمد4283122422009036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد599.0085.57ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيديمة ضرغام خالد ابراهيم4293122422009042

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.2497.61ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرتاج عباس حمزه حسون4303122422009046

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0087.43ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرحمه عماد حميد ناهي4313122422009048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت575.0082.14ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرحمه محمد هاشم محمد4323122422009049

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل591.0084.43ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرغدة محمد حاجم سلطان4333122422009052

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.04100.72ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرقيه شامل محمد صالح حسن4343122422009054

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرند ابنيان مبشر غزال4353122422009055

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيروان عباس حمزه حسون4363122422009056

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيريحانة قيس خرشيد جتو4373122422009058

كلية التمريض/جامعة تلعفر634.0090.57ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيزهراء سعد محمد هزاع4383122422009064

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية630.7290.10ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيزينب شعالن عبد المنعم يحيى4393122422009067

كلية التمريض/جامعة نينوى653.6493.38ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيزينب عمر احمد محمود4403122422009068
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0079.86ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسارة صالح ابراهيم ناصر4413122422009070

كلية طب االسنان/جامعة تكريت693.0099.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيساره رباح مهدي صالح4423122422009071

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسالي سلوان نوئيل ابراهيم4433122422009073

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسبأ زياد جبر ابراهيم4443122422009074

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك567.0081.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسدره وليد علي صالح4453122422009075

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0089.71ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسرى ربيع مشعل عطو4463122422009076

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل540.0077.14ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسرى مروان علي احمد4473122422009077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسمية باسل حسين سعيد4483122422009079

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية649.0092.71ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسوالف حازم عبد الرزاق عبد الرضا4493122422009081

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل496.0070.86ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيصفا ليث عبد المنعم عزيز4503122422009086

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيصفوه هشام عبد الكريم صالح4513122422009089

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.14ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيطيبه اسماعيل جاسم حمادي4523122422009093

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.0099.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيطيبه حسن علي محمد4533122422009094

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيعبير نواف سعدو اسود4543122422009099

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0089.14ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيعال اكرم علي مخلف4553122422009101

كلية العلوم/جامعة الموصل644.0092.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيعال خالد ياسين عباس4563122422009102

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة556.0079.43ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيعال هادي حسن عبيد4573122422009104

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيغدير أحمد محمد سعيد عبد الجبار4583122422009106

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل539.0077.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيغفران عمار ادريس رشاد4593122422009108

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيفاطمه عمار يونس طه4603122422009112

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل573.0081.86ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيفاطمه فرقد خالد محمد4613122422009113

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل595.0085.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيقصواء نبيل محمد جميل كرموش4623122422009114

كلية العلوم/جامعة تكريت612.0087.43ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيقمر راجي رمضان ابراهيم4633122422009115

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيليلى لطيف فزع ضايع4643122422009117

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى642.0091.71ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيلينه عصام الدين محمد علي مصطفى4653122422009118

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك547.0078.14ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمريم عباس فاضل صلفيج4663122422009128

كلية الطب/جامعة نينوى697.1299.59ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمريم ماجد خضير حمد4673122422009131

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمسار توفيق سليمان حمود4683122422009132

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل560.0080.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيملك احمد منير داود4693122422009133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار465.0066.43ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيميس احمد رمزي كاظم4703122422009137

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائينبأ سلوان ضامن عبد القادر4713122422009140

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار514.0073.43ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيندى احمد علي هزاع4723122422009141

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائينور الهدى فرقد حامد عبد الرحيم4733122422009145

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائينور محمود ناصر ابراهيم4743122422009148

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل591.0084.43ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيهاجر بركات حامد عبد4753122422009152

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل502.1671.74ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيهاجر ثائر محمد صالح احمد4763122422009153

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.0098.71ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيهبه نوفل ورد سحاب4773122422009155

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيهديل عبد هللا فياض دعيس4783122422009156

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء617.0088.14ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيهند احمد خميس محمد4793122422009159

كلية الصيدلة/جامعة الموصل688.9698.42ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيهند اياد لطيف محمد4803122422009160
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قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى639.0091.29ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيوصف احمد عبد الكريم ندا4813122422009163

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة567.0081.00ثانوية كنجان للبناتاحيائيامنه إيهاب نافع فرحان4823122422010002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14ثانوية كنجان للبناتاحيائيريتا سعد بهنان متي4833122422010004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00ثانوية كنجان للبناتاحيائيميرنا نمير ابلحد عبدو4843122422010013

كلية الصيدلة/جامعة الموصل693.0099.00ثانوية كنجان للبناتاحيائيمينا اكرم داؤد سليمان4853122422010014

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية694.0099.14ثانوية االمل للبناتاحيائيساره مهند خضير عدوان4863122422011006

كلية العلوم/جامعة الموصل648.0092.57ثانوية االمل للبناتاحيائيشيماء مثنى محمود خضر4873122422011008

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك524.0074.86ثانوية االمل للبناتاحيائيمها خلف غدير علي4883122422011016

كلية الحقوق/جامعة الموصل582.0083.14ثانوية االمل للبناتاحيائيميسون زامل زهير غزال4893122422011017

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14ثانوية االمل للبناتاحيائينور ستار جبير محمد4903122422011021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل633.0090.43ثانوية االمل للبناتاحيائيود رعد ابراهيم حمودي4913122422011025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14ثانوية الصديق للبناتاحيائياسراء نه وزاد عبد الرزاق علي4923122422012004

كلية التمريض/جامعة تلعفر642.0091.71ثانوية الصديق للبناتاحيائيبتول حكيم فليح حسن4933122422012007

كلية العلوم/جامعة كركوك619.0088.43ثانوية الصديق للبناتاحيائيبه ري صباح احمد محمود4943122422012008

كلية الصيدلة/جامعة تكريت691.0098.71ثانوية الصديق للبناتاحيائيساره رعد حميدي محمد4953122422012016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل508.0072.57ثانوية الصديق للبناتاحيائيساز سامان حميد شريف4963122422012018

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية الصديق للبناتاحيائيطريقه عصام علي جليل4973122422012021

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية الصديق للبناتاحيائينور الهدى احمد جاسم حسين4983122422012027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل480.0068.57ثانوية الصديق للبناتاحيائينور جاسم محمد فتحي4993122422012029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71ثانوية الصديق للبناتاحيائيهاجر احمد جاسم حسين5003122422012034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار549.0078.43ثانوية  التعايش للبناتاحيائيأيمان يوسف عطيه احمد5013122422013001

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت615.0087.86ثانوية  التعايش للبناتاحيائيايه كفاح عدنان عبود5023122422013012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك534.0076.29ثانوية  التعايش للبناتاحيائيحفصة صالح الدين نامق خميس5033122422013019

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل647.0092.43ثانوية  التعايش للبناتاحيائيدنيا احمد كمال مصطفى5043122422013021

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00ثانوية  التعايش للبناتاحيائيديمه عبد المنعم جاسم عبد القادر5053122422013023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت496.0070.86ثانوية  التعايش للبناتاحيائيزهراء ايهم مرعي حسن5063122422013032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0066.14ثانوية  التعايش للبناتاحيائيزهراء عالء يونس كافي5073122422013033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار486.0069.43ثانوية  التعايش للبناتاحيائيسبأ كمال علي توفيق5083122422013035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0073.14ثانوية  التعايش للبناتاحيائيسجى عبير راضي عبد االله5093122422013036

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد568.0081.14ثانوية  التعايش للبناتاحيائيصباح عبد المجيد حميد غزاي5103122422013042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0064.71ثانوية  التعايش للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حسن هاشم حسن5113122422013049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار504.0072.00ثانوية  التعايش للبناتاحيائيفاطمه ضيغم احمد مخلف5123122422013050

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71ثانوية  التعايش للبناتاحيائيفاطمه عادل عطيوي عبد الغفور5133122422013051

كلية العلوم/جامعة االنبار585.0083.57ثانوية  التعايش للبناتاحيائيمريم احمد شاكر عبد الحميد5143122422013056

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0090.71ثانوية  التعايش للبناتاحيائيمريم ثائر خميس فياض5153122422013058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86ثانوية  التعايش للبناتاحيائيمريم طاهر جمعه نافع5163122422013061

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية  التعايش للبناتاحيائينهال عباس صالح فارس5173122422013066

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية  التعايش للبناتاحيائيهاجر عبد السالم محمود محمد5183122422013070

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43ثانوية  التعايش للبناتاحيائييقين ضيغم احمد مخلف5193122422013074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك516.0073.71ثانوية  التعايش للبناتاحيائييقين يوسف فرحان مطلك5203122422013075
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية510.0072.86ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائياساور مجيد رشيد حميدي5213122422014004

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية592.0084.57ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائياية مكي عبيد عماش5223122422014007

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية542.0077.43ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيتبارك مكي عبيد عماش5233122422014009

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت519.0074.14ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيزبيده أيسر امين بكر5243122422014013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار494.0070.57ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيشهد زياد لطيف عبد هللا5253122422014017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية495.0070.71ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيالرا ضياء موحان جاسم5263122422014025

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت586.0083.71ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيلينا انور سلطان عفصان5273122422014026

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيناز سليم عمر قمبر5283122422014031

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة629.0089.86ثانوية الخوارزمي للبناتاحيائيديانا طارق عبد العزيز عبيد5293122422015004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار507.0072.43ثانوية الخوارزمي للبناتاحيائيفادية خليل ابراهيم فهد5303122422015011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.14ثانوية العرفان للبناتاحيائيآالء جبرائيل ابراهيم عودل5313122422016002

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00ثانوية العرفان للبناتاحيائيازهار عدنان محمد قنبر5323122422016004

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى578.0082.57ثانوية العرفان للبناتاحيائيايمان صدقي جرجيس احمد5333122422016007

كلية التمريض/جامعة تكريت678.0096.86ثانوية العرفان للبناتاحيائيتبارك وسام توفيق يحيى5343122422016009

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية العرفان للبناتاحيائيتقى سامر كريم اسماعيل5353122422016010

كلية التمريض/جامعة الموصل677.0096.71ثانوية العرفان للبناتاحيائيزهراء عماد شاكر فرحان5363122422016014

كلية اآلداب/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية العرفان للبناتاحيائيزينب احمد عباس محمد5373122422016015

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية586.0083.71ثانوية العرفان للبناتاحيائيزينب هادي احميد نايف5383122422016017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71ثانوية العرفان للبناتاحيائيسجى جاسم حمادي ابراهيم5393122422016018

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43ثانوية العرفان للبناتاحيائيسحر عبد الباسط فتحي محمد5403122422016019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0068.29ثانوية العرفان للبناتاحيائيغفران جاسم حمادي ابراهيم5413122422016022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك573.0081.86ثانوية العرفان للبناتاحيائيغفران عبد الرزاق عبد الرحمن ياسين5423122422016023

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية العرفان للبناتاحيائيفوزيه نواف رشو بيسو5433122422016024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك547.0078.14ثانوية العرفان للبناتاحيائيمنى ماهر جاسم حمادي5443122422016027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0079.43ثانوية قوش تبة للبناتاحيائياالء نجم عبد هللا فرخ5453122422017002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت477.0068.14ثانوية قوش تبة للبناتاحيائيايه باسم محمد علي5463122422017003

كلية اآلداب/جامعة االنبار472.0067.43ثانوية قوش تبة للبناتاحيائيحنين ناظم جبير عارف5473122422017007

كلية العلوم/جامعة القادسية660.0094.29ثانوية قوش تبة للبناتاحيائيسدير اياد عبد هللا حسين5483122422017011

كلية التمريض/جامعة تلعفر637.0091.00ثانوية قوش تبة للبناتاحيائيمها ياسر هويش ابراهيم5493122422017017

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك510.0072.86ثانوية قوش تبة للبناتاحيائينور خالد عبد الخالق حسين5503122422017020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية قوش تبة للبناتاحيائيوديان علي حسين عبيد5513122422017024

كلية العلوم/جامعة بغداد650.0092.86ثانوية قوش تبة للبناتاحيائييمامه احمد صالح شرموخ5523122422017025

كلية طب الموصل/جامعة الموصل707.68101.10ثانوية النصر للمتميزاتاحيائيامنية معتز صالح يونس5533122422019001

كلية التمريض/جامعة تلعفر636.0490.86ثانوية النصر للمتميزاتاحيائيأيه فارس عادل داؤد5543122422019002

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.4499.06ثانوية النصر للمتميزاتاحيائيبراء نشوان غانم رشيد5553122422019003

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.00100.71ثانوية النصر للمتميزاتاحيائيزهراء عقبه نذير حميد5563122422019005

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد594.1284.87ثانوية النصر للمتميزاتاحيائيزينه غسان محمد شريف5573122422019006

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.2498.61ثانوية النصر للمتميزاتاحيائيساره سعد نصيف صالح5583122422019007

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.84100.26ثانوية النصر للمتميزاتاحيائيشهد تقي عبد الرزاق نجم5593122422019009

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد617.5288.22ثانوية النصر للمتميزاتاحيائيطيبه خيون سالم عبد هللا5603122422019010
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل713.92101.99ثانوية النصر للمتميزاتاحيائيعائشه محمد يونس سليم5613122422019011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية569.5681.37ثانوية النصر للمتميزاتاحيائيقمر أسامه هشام عبد السالم5623122422019012

كلية طب الموصل/جامعة الموصل710.68101.53ثانوية النصر للمتميزاتاحيائيمريم بشار غانم حمودي5633122422019013

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.84100.83ثانوية النصر للمتميزاتاحيائيميمونه احمد زكي حسن5643122422019016

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.00100.14ثانوية النصر للمتميزاتاحيائيمينا مروان هشام طاهر5653122422019017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.4071.49ثانوية النصر للمتميزاتاحيائينمارق ياسر وحيد عبد الرحمن5663122422019018

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل672.8896.13ثانوية النصر للمتميزاتاحيائينهى وسام طالل داود5673122422019019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيحنين ضرغام سفر تركي5683122426001007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل529.0075.57ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيرؤى محمد امين احمد وهب5693122426001010

كلية العلوم/جامعة كركوك597.0085.29ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيسجا محمد كاظم نصيف5703122426001014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى574.0082.00ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيفاتن عارف داود جاسم5713122426001016

كلية العلوم/جامعة االنبار554.0079.14ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيمريم عوده جبر علي5723122426001020

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0095.57ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيمريم كهالن عبد االله عبد الرزاق5733122426001021

كلية التمريض/جامعة نينوى645.0092.14ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيهاجر عبد الكريم طه جاسم5743122426001025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيرحمه سعد عبد الرحيم محمد علي5753122426001026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار521.0074.43ثانوية الوفاء المختلطةاحيائيآيه جمال خميس محمد5763122427003001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية الوفاء المختلطةاحيائيزبيدة مصطفى حميد جاسم5773122427003004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار493.0070.43ثانوية الوفاء المختلطةاحيائيشفاء عدي محارب كاظم5783122427003008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة608.0086.86ثانوية الوفاء المختلطةاحيائيفاطمه عمر عبد العزيز صالح5793122427003012

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك530.0075.71ثانوية الوفاء المختلطةاحيائيقمر يوسف عاكف علي5803122427003013

كلية العلوم/جامعة بابل581.0083.00ثانوية كوية المختلطةاحيائينور علي حسين نور5813122427004004

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية373.0053.29ثانوية الكويت االولى المختلطةاحيائيتبارك هيثم احمد مجول5823122427005003

كلية العلوم/جامعة تكريت579.0082.71ثانوية العال المختلطةاحيائيزمن حامد جبار زغير5833122427006009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة616.0088.00ثانوية العال المختلطةاحيائيسوزان وليد اسماعيل كردي5843122427006012

كلية العلوم/جامعة كركوك599.0085.57ثانوية العال المختلطةاحيائيعبير حسين حماد خلف5853122427006015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0063.43ثانوية العال المختلطةاحيائيعذراء وجدان فاضل مفضي5863122427006016

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى614.0087.71ثانوية العال المختلطةاحيائينور ضياء ياسين شهاب5873122427006019

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل521.0074.43ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيأزل ساجد صالح الدين سليم5883122427008001

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيآيه ستار علي فراس5893122427008003

كلية التمريض/جامعة نينوى653.1293.30ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائياالء سعدي علي طه5903122427008008

كلية التمريض/جامعة الموصل683.0097.57ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائياماني بشار محمد مالو5913122427008010

كلية التمريض/جامعة الموصل666.0095.14ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيايالف محمد عثمان صالح5923122427008013

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى602.0086.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيايه امجد يوسف محمد5933122427008015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل613.0087.57ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيبنان ثائر غانم حمدون5943122427008019

كلية الطب/جامعة نينوى696.1299.45ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيتبارك عامر زكي عبد5953122427008023

كلية العلوم/جامعة الموصل670.0095.71ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيتماره فراس طارق زكي5963122427008027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيحدود احميد ديلم مطر5973122427008029

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل652.0093.14ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيدانيا عمر طالل شاكر5983122427008031

كلية العلوم/جامعة الموصل626.0089.43ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيديما فواز احمد ابراهيم5993122427008033

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0088.57ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيُرلى عبد السميع نايف عبد اللطيف6003122427008038
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.00100.14ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيروان صفاء عفتان محمد6013122427008041

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل633.0090.43ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيروال هيثم حاتم رشيد6023122427008042

كلية العلوم/جامعة تكريت579.0082.71ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيزبيده محمد حمد فياض6033122427008043

كلية الصيدلة/جامعة االنبار690.0098.57ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيزهراء حامد محمد شكر6043122427008044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيزينب احمد شاهر فندي6053122427008047

كلية التمريض/جامعة كركوك660.0094.29ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيزينب حميد يحيى علي6063122427008048

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0089.14ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيزينب ليث عبد الحليم حامد6073122427008049

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.0098.71ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيزينه نجاح مزعل صابور6083122427008050

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيساندرا سردار صادق حسن6093122427008051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل528.0075.43ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيسرى فرحان رمضان محمد6103122427008052

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد490.0070.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيسما طيف ناظر يعقوب6113122427008054

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيسماء عماد جليل صالل6123122427008055

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية641.0091.57ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيشمس ماهر محمد شدهان6133122427008056

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيصفا صباح عبد الرحمن عيسى6143122427008060

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيصفا عمار محمد جاسم6153122427008061

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى612.0087.43ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيضحى فرج عباس حسن6163122427008063

كلية القانون/الجامعة المستنصرية618.0088.29ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيطيبه آسامه عبد الغفور محسن6173122427008064

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيطيبه بيان حمود نخيالن6183122427008067

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية669.8095.69ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعائشه ايسر ذنون سليم6193122427008069

كلية التمريض/جامعة الموصل672.0096.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعائشه عمر ابراهيم نعمي6203122427008070

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت477.0068.14ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيغفران ساجر عبود هزبر6213122427008073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى557.0079.57ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيفاطمه ابراهيم نصيف عياده6223122427008075

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0091.71ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيفاطمه ضياء حسين قاسم6233122427008079

كلية العلوم/جامعة تكريت609.0087.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيفاطمه محمد خالص عبد الهادي6243122427008081

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0096.86ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيفاطمه محمد راضي محمد صالح رشيد6253122427008082

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى462.0066.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيفاطمه وليد خالد رجب6263122427008083

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0087.71ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيفرح غسان عباس رحيل6273122427008084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0078.57ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيلبنى فواز احمد ابراهيم6283122427008087

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.00100.29ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمريم احمد سالم عبد الرزاق6293122427008093

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمريم عامر محمد جواد6303122427008096

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت665.0095.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيملك عبد الواحد عبد الوهاب عباس6313122427008104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمنار محمد فرحان مطلك6323122427008106

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل536.0076.57ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيموده محمد سعيد احمد6333122427008108

كلية العلوم/جامعة الموصل651.0093.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيميسم اديب رضا يوسف6343122427008109

كلية طب االسنان/جامعة كركوك693.0099.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمينا عباس رفعت احمد6353122427008112

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائينور سيف وعد هللا احمد6363122427008116

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل649.0492.72ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيوئام طارق عبد هللا احمد6373122427008119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0068.14ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيايالف غزوان عبد الرزاق عبد الواحد6383122427009001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار519.0074.14ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائياشواق فرحان محمد صالح6393122427010002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيتقوى عبد الهادي ضباب مطر6403122427010004
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كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيزينب رياض قاسم صادق6413122427010007

كلية اآلداب/جامعة الموصل550.0078.57ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيزينه احمد محمد عباس6423122427010009

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت505.0072.14ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيفاطمه جمعه طه محمد6433122427010015

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيمريم احمد نجم ثابت6443122427010020

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى576.0082.29ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيمسك محمود شاكر مهدي6453122427010021

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية540.0077.14ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائينور فراس مؤيد شاكر6463122427010023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية447.0063.86ثانوية روا االهلية المختلطةاحيائيبناز حامي حسين ابراهيم6473122427011002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية425.0060.71ثانوية سيوان للبنينتطبيقيامين علي عباس علي6483122511001008

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل645.0092.14ثانوية سيوان للبنينتطبيقيصالح الدين عبد الكريم جميل كريم6493122511001014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل455.0065.00ثانوية سيوان للبنينتطبيقيعبد الرحمن حامد فزع عبد هللا6503122511001015

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل444.0063.43ثانوية سيوان للبنينتطبيقيعبد الرحمن خالد حمد علي6513122511001016

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية سيوان للبنينتطبيقيعبد الرحمن فهمي صبحي رشيد6523122511001018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية سيوان للبنينتطبيقيعبد هللا صدام سهيل نجم6533122511001020

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل566.0080.86ثانوية سيوان للبنينتطبيقيمحمد حاتم عبد الرزاق مجبل6543122511001029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل436.0062.29ثانوية سيوان للبنينتطبيقيمحمد خالد محمد امين محمد6553122511001030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار458.0065.43ثانوية سيوان للبنينتطبيقيمحمد عبد السالم نصيف جاسم6563122511001033

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية501.0071.57ثانوية سيوان للبنينتطبيقيمصطفى فريد رشيد حميدي6573122511001037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29ثانوية سيوان للبنينتطبيقييحيى اشرف حسام الدين داود6583122511001042

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت510.0072.86ثانوية االمل للبنينتطبيقيأحمد هللا علي حسين علي6593122511002001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية االمل للبنينتطبيقيأحمد وليد محمد فرحان6603122511002004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل444.0063.43ثانوية االمل للبنينتطبيقياحمد محمد خيري أحمد6613122511002006

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29ثانوية االمل للبنينتطبيقيزانا نبيل اكرام عيسى6623122511002020

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك501.0071.57ثانوية االمل للبنينتطبيقيسجاد رعد حسين كاظم6633122511002021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك575.0082.14ثانوية االمل للبنينتطبيقيسالم نبيل اكرام عيسى6643122511002022

كلية العلوم/جامعة الموصل494.0070.57ثانوية االمل للبنينتطبيقيعبد الرحمن عدنان حسين مراد6653122511002025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل446.0063.71ثانوية االمل للبنينتطبيقيعمار خالد سعيد خشان6663122511002029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك493.0070.43ثانوية االمل للبنينتطبيقيعمر قاسم ذنون سالم6673122511002031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية االمل للبنينتطبيقيمحمد فارس سليمان صالح6683122511002036

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت560.0080.00ثانوية االمل للبنينتطبيقيمصطفى نورت عبد هللا فرحان6693122511002038

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك506.0072.29ثانوية االمل للبنينتطبيقيهارون جاسم محمد فرحان6703122511002039

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل648.0092.57اعدادية االمين للبنينتطبيقياحمد سرمد يوسف نوري6713122511003003

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية االمين للبنينتطبيقيانس ضمير محمد فرج6723122511003011

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت522.0074.57اعدادية االمين للبنينتطبيقيبرزان يوسف احمد سعيد6733122511003015

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية474.0067.71اعدادية االمين للبنينتطبيقيبالل محمد حسين علي6743122511003016

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية االمين للبنينتطبيقيحسام محمود شكري ضرار6753122511003017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية االمين للبنينتطبيقيحسين حسن حمود خلف6763122511003019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0075.86اعدادية االمين للبنينتطبيقيحمزه احمد عدنان ابراهيم6773122511003020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد االله محمد فياض محل6783122511003026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد الباسط يوسف عطيه احمد6793122511003027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد انصيف جاسم6803122511003028
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى428.0061.14اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد الرحمن حميد صالح حسين6813122511003030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد العزيز محمد عبد محمد6823122511003031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك452.0064.57اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد هللا محمد قدوري مجيد6833122511003039

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت577.0082.43اعدادية االمين للبنينتطبيقيعثمان عبد الرحمن جابر حمود6843122511003042

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية االمين للبنينتطبيقيغيث محمد خضر زعين6853122511003049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية االمين للبنينتطبيقيليث احمد عبد الكريم شبو6863122511003052

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء493.0070.43اعدادية االمين للبنينتطبيقيليث حازم سهيل عبد هللا6873122511003053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0064.29اعدادية االمين للبنينتطبيقيمحمد سنان مفيد اسماعيل6883122511003058

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية االمين للبنينتطبيقيمحمد عارف قاسم عبد الجبار6893122511003060

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594.0084.86اعدادية االمين للبنينتطبيقيمحمد عطا هللا محسن حايف6903122511003063

كلية التربية /جامعة الحمدانية426.0060.86اعدادية االمين للبنينتطبيقيمحمد غدير حسين علي6913122511003065

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية642.0091.71اعدادية االمين للبنينتطبيقيمصطفى لهيب فتاح محمد6923122511003072

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك517.0073.86اعدادية االمين للبنينتطبيقيمصطفى مثنى عبد هللا احمد6933122511003073

كلية الزراعة/جامعة تكريت431.0061.57اعدادية االمين للبنينتطبيقيمصطفى ياسين بدر خلف6943122511003076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية482.0068.86اعدادية االمين للبنينتطبيقيهمام عدنان محمد عبد هللا6953122511003080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية االمين للبنينتطبيقيياسين عمر عباس محمد علي6963122511003083

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى499.0071.29اعدادية االمين للبنينتطبيقييوسف اسامة صباح عبد هللا6973122511003085

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية595.0085.00اعدادية االمين للبنينتطبيقييوسف فرحان احمد علي6983122511003088

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية االمين للبنينتطبيقييونس علي اسماعيل محمد6993122511003089

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل549.0078.43اعدادية االمين للبنينتطبيقياحمد ياسين عبد القادر حسن7003122511003091

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية588.0084.00اعدادية حمرين للبنينتطبيقياحمد ليث ابراهيم لفته7013122511004003

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية حمرين للبنينتطبيقياحمد ماهر عايد تركي7023122511004004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل587.0083.86اعدادية حمرين للبنينتطبيقيادريس محمد ادريس محمد7033122511004005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية حمرين للبنينتطبيقيتبارك محمد هاشم عبد الرزاق7043122511004007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية حمرين للبنينتطبيقيسيف الدين حاتم ماجد صبار7053122511004014

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت543.0077.57اعدادية حمرين للبنينتطبيقيمحمد عمر عبد الحميد سليمان7063122511004020

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية حمرين للبنينتطبيقيمظفر وعد هللا سلطان حسين7073122511004025

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك554.0079.14اعدادية حمرين للبنينتطبيقييوسف هاني عجمي ثلج7083122511004028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0063.86ثانوية البارزاني للبنينتطبيقيريان عبد االمير حميد شمر7093122511006003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار456.0065.14ثانوية البارزاني للبنينتطبيقيعبد هللا سمير فليح سميان7103122511006005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل475.0067.86ثانوية البارزاني للبنينتطبيقيمحمد عماد خلف صالح7113122511006008

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل537.0076.71ثانوية البارزاني للبنينتطبيقيياسين احمد محمد امين7123122511006011

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل583.0083.29ثانوية البارزاني للبنينتطبيقييوسف جليل ابراهيم محمد7133122511006012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل530.0075.71ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيابراهيم كريم فياض صالح7143122511008002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيابراهيم وسام عبد الوهاب رشيد7153122511008003

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت509.0072.71ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيابو بكر حاتم بالسم غضبان7163122511008004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى445.0063.57ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقياحمد مصعب احمد ابراهيم7173122511008005

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقياسامه عبد القادر خميس حميد7183122511008007

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى552.0078.86ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقياسلم نبيل ابراهيم علي7193122511008009

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقياصيل احمد كاظم محمد7203122511008010
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قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت514.0073.43ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيحارث محمود حماده جاسم7213122511008011

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل461.0065.86ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيزاهر هالل انطوان يوسف7223122511008012

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى505.0072.14ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيسمير سرمد انيس داؤود7233122511008015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيعبد السالم عبد المنعم محمد ياسين7243122511008020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد الرحمن قوطاس7253122511008021

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية585.0083.57ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيعبد المحسن ابراهيم فهد وحيد7263122511008023

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل627.0089.57ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيعبيدة فرحان اسماعيل قاسم7273122511008024

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل635.0090.71ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيعبيده علي مجيد عبد الجليل7283122511008025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت559.0079.86ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيعزام سعد حميد ياسين7293122511008027

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت562.0080.29ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيعلي سامر محمد طويسان7303122511008028

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل624.0089.14ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيعلي مقداد احمد مطلك7313122511008030

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل488.0069.71ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيعمر مؤيد رفعت شوكت7323122511008031

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك649.0092.71ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيعمر هالل جبار حمد7333122511008032

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية545.0077.86ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيعمر ياسر نوري فرحان7343122511008033

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل664.0094.86ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيغدير سبهان عبد الجبار يوسف7353122511008034

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت621.0088.71ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيمحمد حاتم عصفور عساف7363122511008036

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية685.0097.86ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيمحمد مزاحم شفيق شاكر7373122511008038

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار534.0076.29ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيمحمود سامي خلف عبد الحليم7383122511008042

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك524.0074.86ثانوية بحركة للبنينتطبيقيحسام بالل اسماعيل حمدان7393122511010004

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية بحركة للبنينتطبيقيعبد الرحمن ياسر عبد الباقي احمد7403122511010009

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى470.0067.14ثانوية بحركة للبنينتطبيقيعبد هللا حسن اسماعيل مرزه7413122511010011

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية422.0060.29ثانوية بحركة للبنينتطبيقيعدوان خالد دحام طلب7423122511010015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل493.0070.43ثانوية بحركة للبنينتطبيقيعالء مرشد محمد مطلك7433122511010016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية428.0061.14ثانوية بحركة للبنينتطبيقيعلي اياد علي عبد7443122511010017

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية بحركة للبنينتطبيقيعمر ناظر صالح مصطفى7453122511010018

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29ثانوية بحركة للبنينتطبيقيفهد نزار نذير عزاوي7463122511010020

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية507.0072.43ثانوية بحركة للبنينتطبيقيمحمد أمجد يحيى احمد7473122511010021

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية654.0093.43ثانوية بحركة للبنينتطبيقيمحمد كاظم غانم قنبر7483122511010022

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء542.0077.43ثانوية بحركة للبنينتطبيقيمحمد ياسر حسين علي7493122511010023

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل619.0088.43ثانوية بحركة للبنينتطبيقيمحمود حيدر عبد الجبار كاظم7503122511010025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت603.0086.14ثانوية بحركة للبنينتطبيقيمصطفى مجيد عبد خلف7513122511010028

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية511.0073.00ثانوية بحركة للبنينتطبيقيمعروف عماد ماجد شريف7523122511010029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية459.0065.57ثانوية بحركة للبنينتطبيقيمنتظر فؤاد شكر جمكه7533122511010031

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل634.0090.57ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيرضوان نور الدين حسين احمد7543122511011003

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية548.0078.29ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيسجاد عالء عبد المحسن دواي7553122511011004

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية484.0069.14ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيسالم بهيل سالم توما7563122511011005

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى578.0082.57ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيغانم فراس غانم فتوحي7573122511011010

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل669.0095.57ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد خالد احمد يوسف7583122511011017

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية375.0053.57ثانوية الرافدين للبنينتطبيقينجيب باسم نجيب حنا7593122511011020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى483.0069.00ثانوية بارزاني المسائية للبنينتطبيقيحمزه اسعد حماد حمادي7603122515001005
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قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى580.0082.86ثانوية بارزاني المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن مشحن فيصل أحمد7613122515001008

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية533.0076.14ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقياحمد حسن احمد محجوب7623122517008002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية446.0063.71ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقياحمد رعد عبد اللطيف جاسم7633122517008003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل630.0090.00ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقياحمد طه هاشم فتحي7643122517008004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل587.0083.86ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيعبد هللا احمد محمد سالم سعيد7653122517008010

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية654.0093.43ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيعلي اهاب احمد خلف7663122517008013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل446.0063.71ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيعلي محمد مهدي محمود7673122517008015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل617.0088.14ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيقطب هشام علي خلف7683122517008018

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية484.0069.14ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيمحمد خالد ايوب يوسف7693122517008020

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيمهند راغب موسى ندى7703122517008025

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى511.0073.00ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقييوسف صالح مهدي داود7713122517008031

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل485.0069.29ثانوية فينك االهلية المختلطةتطبيقياحمد زهير محسن محمد7723122517009001

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى477.0068.14ثانوية فينك االهلية المختلطةتطبيقيايمن طاهر جمعه نافع7733122517009002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية554.0079.14ثانوية فينك االهلية المختلطةتطبيقيبشار سعد نايف ابراهيم7743122517009003

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0075.29ثانوية فينك االهلية المختلطةتطبيقيعبد المهيمن صايب بشار محمد7753122517009009

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل477.0068.14ثانوية المعرفة االهلية المختلطةتطبيقيسيروان بهاء الدين عبد القادر محمد7763122517010002

كلية اآلداب/جامعة البصرة613.0087.57ثانوية المعرفة االهلية المختلطةتطبيقيعبد العزيز خالد كمال محمد7773122517010003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية510.0072.86ثانوية المعرفة االهلية المختلطةتطبيقيمحمد طالب هاشم جبر7783122517010004

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية577.0082.43ثانوية روا االهلية المختلطةتطبيقيحارث بركات حامد عبد7793122517011001

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية روا االهلية المختلطةتطبيقيعبد هللا عمر احمد موفق سليمان7803122517011004

كلية العلوم/جامعة الموصل509.0072.71ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيآوان باسم حبيب ميخائيل7813122522003001

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل662.0094.57ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيديما عماد نافع ابلحد7823122522003004

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل594.0084.86ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيشهد عمار فهمي كامل7833122522003008

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية573.0081.86ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيمريانا سلوان ايوكا سمعان7843122522003012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيمسره جنان نافع يوسف7853122522003015

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيمسرة منهل خضوري ابراهيم7863122522003016

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيميرنا رائد يعقوب يوسف7873122522003017

كلية العلوم/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقينور عمار حازم ابراهيم7883122522003018

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل527.0075.29ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقييولي خالد متي سليمان7893122522003020

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل674.0096.29ثانوية سيوان للبناتتطبيقياسماء محمد مجيد ذاكر7903122522004002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة519.0074.14ثانوية سيوان للبناتتطبيقياطياف احمد ابراهيم حمادي7913122522004003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية سيوان للبناتتطبيقيبراء اسامه هاشم محسن7923122522004005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل587.0083.86ثانوية سيوان للبناتتطبيقيريما نشوان يونس محمد7933122522004009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت508.0072.57ثانوية سيوان للبناتتطبيقيزهراء نظير محمود امين7943122522004011

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل638.0091.14ثانوية سيوان للبناتتطبيقيشمس حيدر عدنان نصرت7953122522004015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل427.0061.00ثانوية سيوان للبناتتطبيقيصفاء علي محمد امين محمد7963122522004016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0066.29ثانوية سيوان للبناتتطبيقيطيبه ثامر عبيد علي7973122522004017

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى482.0068.86ثانوية سيوان للبناتتطبيقيفاطمه محمد حسن شهاب7983122522004021

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29ثانوية سيوان للبناتتطبيقيمريم جمال نصيف عبد اللطيف7993122522004023

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0091.14ثانوية سيوان للبناتتطبيقيمريم خليل باسل نوري8003122522004024
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك462.0066.00ثانوية سيوان للبناتتطبيقينرجس حيدر فاضل باقر8013122522004029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل457.0065.29ثانوية سيوان للبناتتطبيقينور الهدى ياسر محمد صالح شريف8023122522004030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0062.29ثانوية الخوارزمي للبناتتطبيقيتغريد وليد اسماعيل شاكر8033122522015003

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيأسراء سعدي فاضل حمود8043122527008001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت599.0085.57ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيتبارك عمر طاهر شريف8053122527008002

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية624.0089.14ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيخديجه فراس عصام عبد السالم8063122527008003

كلية التربية /جامعة الحمدانية521.0074.43ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيرحيق عادل عبد الحميد رشيد8073122527008006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية519.0074.14ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيزهراء طارق عبد حربي8083122527008007

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى477.0068.14ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيعال اهاب احمد خلف8093122527008011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية514.0073.43ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيمالك احمد محمد عباس8103122527008013

كلية اآلداب/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية المعرفة االهلية المختلطةتطبيقيغيد فالح دواي فرج8113122527010004
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