
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 االنبار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار536.0076.57اعدادية االحرار للبنينادبيابراهيم نوري جواد كاظم11922211005001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة479.0068.43اعدادية االحرار للبنينادبيبكر سعيد حميد احمد21922211005008.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية االحرار للبنينادبيحذيفه اسعد جهاد مخلف31922211005011.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار509.0072.71اعدادية االحرار للبنينادبيحسام فالح جاسم محمد41922211005012.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية االحرار للبنينادبيزيد ثامر علي خلف51922211005015.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار445.0063.57اعدادية االحرار للبنينادبيعبد القادر فؤاد محمد عبيد61922211005019.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار501.0071.57اعدادية االحرار للبنينادبيمحمد سعد بردي حسن71922211005025.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار493.0070.43اعدادية الميثاق للبنينادبيابراهيم خالد ابراهيم معجل81922211006001.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى381.0054.43اعدادية الميثاق للبنينادبياثير جمعه احمد ذياب91922211006002.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار627.0089.57اعدادية الميثاق للبنينادبياحمد كاتب هادي صالح101922211006004.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار632.0090.29اعدادية الميثاق للبنينادبياحمد محمد رشيد خلف111922211006005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار570.0081.43اعدادية الميثاق للبنينادبياحمد محمود جاسم عبيد121922211006006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة484.0069.14اعدادية الميثاق للبنينادبياحمد محمود محمد فريح131922211006007.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار490.0070.00اعدادية الميثاق للبنينادبياحمد ياسين عبد حداد141922211006008.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة471.0067.29اعدادية الميثاق للبنينادبياسامه نزار عبد هللا ذياب151922211006009.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار498.0071.14اعدادية الميثاق للبنينادبيانس حسام علي عواد161922211006010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار528.0075.43اعدادية الميثاق للبنينادبيانس طه مشعل مهدي171922211006011.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار473.0067.57اعدادية الميثاق للبنينادبيرسول ابراهيم خلف مطر181922211006015.00

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71اعدادية الميثاق للبنينادبيسفيان عبد الجبار مشعل فرحان191922211006018.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار480.0068.57اعدادية الميثاق للبنينادبيطه ابراهيم محمد عواد201922211006020.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار437.0062.43اعدادية الميثاق للبنينادبيعبد الرحمن ستار جبير صالح211922211006021.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار424.0060.57اعدادية الميثاق للبنينادبيعمر جمال حميد صالح221922211006026.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية الميثاق للبنينادبيكمال عادل حماد صالح231922211006027.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار557.0079.57اعدادية الميثاق للبنينادبيمحمد احمد بحر فرج241922211006028.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار446.0063.71اعدادية الميثاق للبنينادبيمحمد انور وهيب محمد251922211006030.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار591.0084.43اعدادية الميثاق للبنينادبيمحمد خالد ابراهيم معجل261922211006032.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار506.0072.29اعدادية الميثاق للبنينادبيمحمد خالد ابراهيم هالل271922211006033.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة482.0068.86اعدادية الميثاق للبنينادبيمحمد خالد احمد حسين281922211006034.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار572.0081.71اعدادية الميثاق للبنينادبيمحمد خميس نجم عبد هللا291922211006035.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار525.0075.00اعدادية الميثاق للبنينادبيمحمد طارق اسماعيل هتيمي301922211006036.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار450.0064.29اعدادية الميثاق للبنينادبيمحمد عالء وحيد جديع311922211006037.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك528.0075.43اعدادية الميثاق للبنينادبيمحمد فيصل فرحان خلف321922211006038.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار438.0062.57اعدادية الميثاق للبنينادبيمصطفى عبد هللا خلف دويج331922211006039.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار535.0076.43اعدادية الميثاق للبنينادبيهيثم يوسف مشعل مهدي341922211006040.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة496.0070.86ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنينادبيمحمد ربيع عباس اسماعيل351922211008010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0067.57ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنينادبيمحمد رحمن الحج صايل361922211008011.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد607.0086.71االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبياسامه باسم كريم صالح371922211010003.00

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيبالل مبارك محمد عبد الجبار381922211010008.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيحسن سليمان حميد كريمان391922211010009.00

كلية اآلداب/جامعة بغداد502.0071.71االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيسليمان خالد حرحوش خضير401922211010012.00
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كلية القانون/جامعة الفلوجة519.0074.14االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيطه محمد طه كاظم411922211010016.00

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0065.57االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيعبد هللا عماد حمدي عفان421922211010020.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة571.0081.57االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيعبد هللا قاسم محمد عباس431922211010021.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية547.0078.14االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيعبد هللا ممدوح خضير عباس441922211010023.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة524.0074.86االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيعثمان احمد فزع صالح451922211010024.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيعمر عبد السالم احمد مطر461922211010030.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيمحمد حامد محمد عطيه471922211010034.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيمحمد ليث سعدي مولود481922211010036.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيبكر قحطان عدنان عفان491922211011003.00

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية446.0063.71اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيجمال مجيد حميد فرحان501922211011005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة472.0067.43اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيعبد القادر اشرق فرحان كاطع511922211011010.00

كلية االعالم/الجامعة العراقية513.0073.29اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيعبد هللا محمد عامر حمدان521922211011014.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيعلي محمد جياد غريب531922211011017.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار422.0060.29اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيعمر صباح محمد عبد541922211011020.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة575.0082.14اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيعمر محمد عكاب فزع551922211011021.00

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمحمد حامد ابراهيم طلب561922211011023.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار428.0061.14اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمحمد خليف عبود جسام571922211011024.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمحمد صالح حسين جاسم581922211011026.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة528.0075.43اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمحمد محمود فياض رجه591922211011027.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار477.0068.14اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمحمد وليد خالد ابراهيم601922211011029.00

كلية االعالم/الجامعة العراقية508.0072.57اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبييوسف احمد حسين محمد611922211011037.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة541.0077.29اعدادية الرصافي للبنينادبياحمد عمار محمد منهل621922211012002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية الرصافي للبنينادبياحمد ماهر فرحان ارحيم631922211012003.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة470.0067.14اعدادية الرصافي للبنينادبياحمد محمد عبد هللا عباس641922211012005.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الرصافي للبنينادبيبرهان اياد اسماعيل فتنه651922211012009.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار517.0073.86اعدادية الرصافي للبنينادبيصهيب عبد عكيل صلبي661922211012019.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك476.0068.00اعدادية الرصافي للبنينادبيعبد الرحمن صابر خليل عبد671922211012021.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار473.0067.57اعدادية الرصافي للبنينادبيعبد الستار عبد الرزاق حسين حمد681922211012022.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة483.0069.00اعدادية الرصافي للبنينادبيفيصل سهيل نجم عبد هللا691922211012030.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0063.14اعدادية الرصافي للبنينادبيمحمد صدام علي خلف701922211012036.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار471.0067.29اعدادية الرصافي للبنينادبيمحمد كامل فاضل لطيف711922211012041.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك453.0064.71اعدادية الرصافي للبنينادبيمحمد يوسف محمد حماد721922211012043.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار441.0063.00اعدادية الرصافي للبنينادبيمصطفى مهدي محمد بردي731922211012049.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14اعدادية الفارس العربي للبنينادبيالزبير مهند مسعود احمد741922211013003.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد458.0065.43اعدادية الفارس العربي للبنينادبيسلوان زيدان خلف كافي751922211013009.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار453.0064.71اعدادية الفارس العربي للبنينادبيطارق زياد شتيوي حسين761922211013012.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار432.0061.71اعدادية الفارس العربي للبنينادبيعبد الخالق صباح جاسم عواد771922211013017.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار535.0076.43ثانوية التهذيب للبنينادبيايوب سالم مخلف محيسن781922211014003.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة479.0068.43ثانوية التهذيب للبنينادبيايوب ياسر جبير عواد791922211014004.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة539.0077.00ثانوية التهذيب للبنينادبيبالل عبد العليم خلف محيسن801922211014005.00
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار513.0073.29ثانوية التهذيب للبنينادبيزيد حامد شهاب حمد811922211014007.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار552.0078.86ثانوية التهذيب للبنينادبيسفيان عامر شحاذه خلف821922211014008.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار581.0083.00ثانوية التهذيب للبنينادبيعالء احمد مخلف محيسن831922211014010.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار457.0065.29ثانوية التهذيب للبنينادبيفراس رياض خميس عواد841922211014013.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار624.0089.14ثانوية التهذيب للبنينادبيمحمد رياض خميس عواد851922211014014.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة501.0071.57ثانوية الدوالب للبنينادبيجوهر مجيد رشيد خلف861922211016001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة503.0071.86ثانوية الدوالب للبنينادبيحسن سعود جهاد حمود871922211016002.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار425.0060.71ثانوية الدوالب للبنينادبيعمر عبد خلف زنكور881922211016009.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار436.0062.29ثانوية الدوالب للبنينادبيعمر فهيم عفريت رزيك891922211016010.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار423.0060.43ثانوية الدوالب للبنينادبيليث محمود خلف عبد الرحمن901922211016011.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار449.0064.14ثانوية الدوالب للبنينادبيمحمد نجيب طليب عبد911922211016013.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار504.0072.00ثانوية الدوالب للبنينادبيميثاق جابر حميد كاظم921922211016014.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار538.0076.86اعدادية كبيسة للبنينادبيأزهر صادق محمد خليل931922211017002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار539.0077.00اعدادية كبيسة للبنينادبيعبد هللا سعد عارف معتوك941922211017005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية كبيسة للبنينادبيعبد هللا محمد عبد القهار محمد951922211017006.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية كبيسة للبنينادبيعبد الملك كمال مسعود احمد961922211017008.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار529.0075.57اعدادية كبيسة للبنينادبيعبدالملك محمد شحاذه محمد971922211017009.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار452.0064.57اعدادية كبيسة للبنينادبيعمر بشار عوده عبد الكريم981922211017011.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة485.0069.29اعدادية كبيسة للبنينادبيمحمد هيثم ارزيك رجب991922211017014.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار446.0063.71اعدادية كبيسة للبنينادبيمصطفى حسني جبير فيحان1001922211017015.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار524.0074.86اعدادية حديثة للبنينادبياحمد عبد القادر علي حسين1011922211019002.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار551.0078.71اعدادية حديثة للبنينادبيبكر احمد طه ربيع1021922211019009.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية حديثة للبنينادبيبكر محمود خلف مطلك1031922211019010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية حديثة للبنينادبيجمال حمد سالمه جرو1041922211019011.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار420.0060.00اعدادية حديثة للبنينادبيجمعه عواد محمد حسين1051922211019012.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية536.0076.57اعدادية حديثة للبنينادبيحمزه حمدي عطا هللا ندا1061922211019016.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار453.0064.71اعدادية حديثة للبنينادبيزيد طارق عبد الجليل طالع1071922211019017.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار560.0080.00اعدادية حديثة للبنينادبيشجاع رجا عمر هالل1081922211019018.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة523.0074.71اعدادية حديثة للبنينادبيعبد الرحمن جبار علي عبد الحافظ1091922211019020.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة486.0069.43اعدادية حديثة للبنينادبيعبيده قيس مصطفى مطلك1101922211019025.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار554.0079.14اعدادية حديثة للبنينادبيعكاب صالح خليف صالح1111922211019027.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية حديثة للبنينادبيعمر احمد دلف مطلب1121922211019028.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار547.0078.14اعدادية حديثة للبنينادبيعمر اوس فهمي حسين1131922211019029.00

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية حديثة للبنينادبيفاروق عبد الباسط ابراهيم حمادي1141922211019031.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة490.0070.00اعدادية حديثة للبنينادبيمحمود ايسر عبد الجليل ابراهيم1151922211019035.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة489.0069.86اعدادية حديثة للبنينادبيمحمود رياض صالح مغير1161922211019036.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية حديثة للبنينادبيمقتفى عادل حريز شويش1171922211019038.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة465.0066.43اعدادية حديثة للبنينادبييعقوب نصير حمد حسن1181922211019040.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار528.0075.43اعدادية الحقالنية للبنينادبيابراهيم عبد الستار امين حسين1191922211020001.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار557.0079.57اعدادية الحقالنية للبنينادبياحمد حسن عريان شرقي1201922211020003.00
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قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك510.0072.86اعدادية الحقالنية للبنينادبياحمد خالد مولود شويش1211922211020004.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى483.0069.00اعدادية الحقالنية للبنينادبياحمد نجم عبد هللا عواد1221922211020005.00

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية الحقالنية للبنينادبيايمن علي اسماعيل شجي1231922211020008.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية الحقالنية للبنينادبيحمد عبد الحكيم عبد اللطيف احمد1241922211020009.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك503.0071.86اعدادية الحقالنية للبنينادبيزياد جبار محبس عزيز1251922211020011.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية الحقالنية للبنينادبيعبد الجبار سمير عجم حسن1261922211020015.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار513.0073.29اعدادية الحقالنية للبنينادبيعبد الرحمن عبد اللطيف مداح شبيب1271922211020016.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار458.0065.43اعدادية الحقالنية للبنينادبيعبد الرحمن عالء محمد ابراهيم1281922211020017.00

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية422.0060.29اعدادية الحقالنية للبنينادبيعبد هللا صافي غيدان خلف1291922211020020.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار509.0072.71اعدادية الحقالنية للبنينادبيعبد هللا عبد الجبار عكله ناصر1301922211020021.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية555.0079.29اعدادية الحقالنية للبنينادبيعبد هللا فؤاد مهدي ابراهيم1311922211020022.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك456.0065.14اعدادية الحقالنية للبنينادبيعبد الملك اديب ياسين محمد1321922211020023.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0067.57اعدادية الحقالنية للبنينادبيعبيده عبد الرحمن صالح شريف1331922211020024.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية الحقالنية للبنينادبيعثمان وسام احمد عبد الغفور1341922211020026.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار448.0064.00اعدادية الحقالنية للبنينادبيعقيل خليل عزيز خلف1351922211020027.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية الحقالنية للبنينادبيعلي نهاد جاسم محمد1361922211020031.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار593.0084.71اعدادية الحقالنية للبنينادبيعمر عادل عمر مطر1371922211020033.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك449.0064.14اعدادية الحقالنية للبنينادبيعمر عالء محمد عبد الوهاب1381922211020034.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار550.0078.57اعدادية الحقالنية للبنينادبيغانم عبد هللا حمود فرحان1391922211020035.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار508.0072.57اعدادية الحقالنية للبنينادبيمحمد حسان ثابت عبد1401922211020040.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة499.0071.29اعدادية الحقالنية للبنينادبيمحمد سعد جبير وردي1411922211020041.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار433.0061.86اعدادية الحقالنية للبنينادبيمحمد غسان عدنان عامر1421922211020043.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة534.0076.29اعدادية الحقالنية للبنينادبيمحمد نشأت حميد عبد السالم1431922211020045.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك432.0061.71اعدادية الحقالنية للبنينادبيمصطفى اثير حمد هللا حردان1441922211020047.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية الحقالنية للبنينادبينشوان محمد مرداس حجالن1451922211020050.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية الحقالنية للبنينادبيوليد خالد صالح محمود1461922211020051.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار483.0069.00اعدادية الحقالنية للبنينادبيوليد خالد محمود مصطفى1471922211020052.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار486.0069.43اعدادية عنه للبنينادبيالحسين سمير يونس ابراهيم1481922211021001.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية عنه للبنينادبيحذيفه وليد عبد الحميد حسن1491922211021003.00

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت494.0070.57اعدادية عنه للبنينادبيحماد عبد العزيز شدهان علي1501922211021004.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة541.0077.29اعدادية عنه للبنينادبيعلي ثامر عبد يوسف1511922211021009.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار501.0071.57اعدادية عنه للبنينادبيمحمد رعد عبد الرزاق جمعه1521922211021011.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار429.0061.29اعدادية عنه للبنينادبيمحمد قاسم هاشم محسن1531922211021012.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت559.0079.86اعدادية عنه للبنينادبيمصطفى عبد اللطيف عسكر تمير1541922211021013.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار450.0064.29اعدادية عنه للبنينادبينمر يونس حامد عبد اللطيف1551922211021014.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة485.0069.29اعدادية عنه للبنينادبيوليد سعد احمد عبد الهادي1561922211021015.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار495.0070.71اعدادية راوه للبنينادبيابراهيم فاروق نوري علي1571922211022001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار510.0072.86اعدادية راوه للبنينادبياحمد قيس خميس ابراهيم1581922211022002.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية راوه للبنينادبياسامة مصطفى اسماعيل محمد1591922211022003.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية راوه للبنينادبيالحسن رائف محسن احمد1601922211022004.00
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قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار590.0084.29اعدادية راوه للبنينادبيامجد شكيب عبد االله جاسم1611922211022005.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار453.0064.71اعدادية راوه للبنينادبيايمن نجيب هالل محمود1621922211022007.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار493.0070.43اعدادية راوه للبنينادبيبراء جاويد مالك فليح1631922211022008.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت491.0070.14اعدادية راوه للبنينادبيبكر علي شويش سعيد1641922211022009.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار478.0068.29اعدادية راوه للبنينادبيحسن خالد حسن صالح1651922211022011.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار554.0079.14اعدادية راوه للبنينادبيشعيب يوسف حسن عيسى1661922211022018.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار478.0068.29اعدادية راوه للبنينادبيعبد الرحمن نزار مجول احمد1671922211022020.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار507.0072.43اعدادية راوه للبنينادبيعبد هللا ردفان حامد غضيان1681922211022022.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية راوه للبنينادبيعبد هللا عمر بنيان مصلح1691922211022023.00

كلية اللغات/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية راوه للبنينادبيعمر نادر عدنان اسماعيل1701922211022027.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار529.0075.57اعدادية راوه للبنينادبيمحمد فرزدق حسين محسن1711922211022029.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار487.0069.57اعدادية راوه للبنينادبيمحمد فالح فتحي شويش1721922211022030.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار532.0076.00اعدادية راوه للبنينادبيمحمد ناظم مصلح نجم1731922211022031.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار604.0086.29اعدادية راوه للبنينادبيياسر ثائر طالب صالح1741922211022035.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة527.0075.29اعدادية القائم للبنينادبياسامة بسام كسار جبير1751922211023003.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار446.0063.71اعدادية القائم للبنينادبيعباس عبد الناصر احمد مرعي1761922211023009.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية القائم للبنينادبيفرحان عمر فرحان فتيح1771922211023014.00

كلية اللغات/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية القائم للبنينادبيمصطفى فائق شريف شاكر1781922211023018.00

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية العبيدي للبنينادبياحمد ذكي جاسم محمد1791922211024001.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0063.57اعدادية العبيدي للبنينادبياحمد عبد هللا سمير عبد هللا1801922211024004.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية العبيدي للبنينادبياحمد هليل هجيج مطر1811922211024005.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية العبيدي للبنينادبيخالد ابراهيم مخلف محمد1821922211024009.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية العبيدي للبنينادبيرياض عذال محمد خزيم1831922211024011.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار522.0074.57اعدادية العبيدي للبنينادبيسيف سعد رحيم مجيد1841922211024012.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل428.0061.14اعدادية العبيدي للبنينادبيصباح رباح صباح حسين1851922211024013.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت479.0068.43اعدادية العبيدي للبنينادبيعثمان محمود حامد بكر1861922211024015.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك514.0073.43اعدادية العبيدي للبنينادبيعمر خالد حبيب عبد هللا1871922211024019.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار486.0069.43اعدادية العبيدي للبنينادبيمحمد سنان محمد شاكر1881922211024024.00

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية العبيدي للبنينادبيمحمود شاكر محمود اسماعيل1891922211024026.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار538.0076.86اعدادية العبيدي للبنينادبيمصطفى غالب اسماعيل قدوري1901922211024027.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار503.0071.86اعدادية العبيدي للبنينادبيهيثم فؤاد فجر محمود1911922211024030.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار622.0088.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبياحمد سعيد نجم علي1921922211026001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار505.0072.14للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبياحمد طالب حمود مضحي1931922211026002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة482.0068.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيخطاب عمر عبد سعود1941922211026007.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية505.0072.14للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيعبد االله عبد المنعم خلف طرموز1951922211026010.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة538.0076.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيعبد الباري عبار جابر حليم1961922211026011.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار420.0060.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيعبد الرحمن احمد محمود عبد الرزاق1971922211026012.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيعبد المهيمن عقبه نافع علي1981922211026016.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار452.0064.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيعبد المهيمن محمد عبد هللا عواد1991922211026017.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار456.0065.14للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيعثمان حازم برع فرحان2001922211026019.00
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كلية اآلداب/جامعة االنبار420.0060.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيعلي طارق مصلح عجاج2011922211026021.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيعلي عودة خشان علي2021922211026022.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار504.0072.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيغسان جاسم محمد صالح2031922211026026.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيماهر باسم محمد ابراهيم2041922211026028.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار444.0063.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيمصطفى رحيم ابرهيم خلف2051922211026033.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيمعاذ محمد غايب حمود2061922211026035.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار563.0080.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيياسر حمزة ويس عاكول2071922211026038.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0063.14اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبياسامه عبد القادر صبار عبد العليم2081922211027001.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيانس حسن علي طمهور2091922211027002.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار433.0061.86اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيحسين علي لهيبي غريب2101922211027003.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيحسين علي مصدف عطا هللا2111922211027004.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيسجاد احمد صبار عبد العليم2121922211027005.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438.0062.57اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيسجاد قحطان عدنان ثرثار2131922211027006.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيسيف محمد حسين علي2141922211027008.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار532.0076.00اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيعثمان عبد حمد خليفه2151922211027010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار508.0072.57اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيمرتضى ارميض حمد خليفه2161922211027013.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار558.0079.71اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبييوسف حازم جاسم محمد2171922211027014.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار432.0061.71اعدادية الصقالوية للبنينادبياحمد عبد الجبار حمادي خلف2181922211028003.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة558.0079.71اعدادية الصقالوية للبنينادبياسامة حبيب حسين علي2191922211028006.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار420.0060.00اعدادية الصقالوية للبنينادبياسامة عبد الوهاب رزوقي عبد2201922211028007.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة524.0074.86اعدادية الصقالوية للبنينادبياسامة غازي خليف حديد2211922211028008.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار435.0062.14اعدادية الصقالوية للبنينادبياسامة فيصل خليف حديد2221922211028009.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة529.0075.57اعدادية الصقالوية للبنينادبيجهاد محمد علي هيل2231922211028011.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة510.0072.86اعدادية الصقالوية للبنينادبيحارث خميس حميد تايه2241922211028012.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار526.0075.14اعدادية الصقالوية للبنينادبيحسن كامل عبد هللا مهيدي2251922211028014.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار424.0060.57اعدادية الصقالوية للبنينادبيعبد هللا محمود ياسين محمد2261922211028022.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر434.0062.00اعدادية الصقالوية للبنينادبيعالء كريم شويش بطيخ2271922211028023.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة487.0069.57اعدادية الصقالوية للبنينادبيقاسم بركات اسماعيل مخلف2281922211028027.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة463.0066.14اعدادية الصقالوية للبنينادبيقصي فاضل عباس ابراهيم2291922211028028.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار440.0062.86اعدادية الصقالوية للبنينادبيقيس مؤيد طالب مهيدي2301922211028029.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية الصقالوية للبنينادبيمصطفى اسماعيل حسن ظاهر2311922211028040.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية الصقالوية للبنينادبيمعتصم غني درج عبيد2321922211028042.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية الصقالوية للبنينادبيوليد داود سليمان نواف2331922211028044.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية الصقالوية للبنينادبيوهاج فراس محمد عبد2341922211028045.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار543.0077.57اعدادية العرفان للبنينادبياثير عادل محمد فرحان2351922211029001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة467.0066.71اعدادية العرفان للبنينادبيايهم خلف زبار جاسم2361922211029003.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة485.0069.29اعدادية العرفان للبنينادبيخالد احمد زيدان خلف2371922211029005.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار597.0085.29اعدادية العرفان للبنينادبيخطاب محمد ذياب احمد2381922211029006.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية555.0079.29اعدادية العرفان للبنينادبيسلطان احمد خلف جاسم2391922211029007.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار477.0068.14اعدادية العرفان للبنينادبيعبد الرحمن بشير علي خليل2401922211029010.00
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قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار623.0089.00اعدادية العرفان للبنينادبيعبد الرحمن محمد فيصل عبد2411922211029012.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية العرفان للبنينادبيعبد هللا محمود عبد هللا علي2421922211029015.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار549.0078.43اعدادية العرفان للبنينادبيعلي احمد فيصل عبد2431922211029016.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار511.0073.00اعدادية العرفان للبنينادبيعلي صدام حسين فالح2441922211029017.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة462.0066.00اعدادية العرفان للبنينادبيغيث احمد سالم سرحان2451922211029019.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار482.0068.86اعدادية العرفان للبنينادبيفرحان طارق فرحان عبد الحمد2461922211029020.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار451.0064.43اعدادية العرفان للبنينادبيمحمد جمعه ابراهيم نصيف2471922211029022.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية العرفان للبنينادبيمحمد عمار محمد صالح2481922211029025.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار425.0060.71اعدادية العرفان للبنينادبيمحمد قاسم مهيدي صالح2491922211029026.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار499.0071.29اعدادية العرفان للبنينادبيمحمد مجيد عبيد حمد2501922211029027.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة470.0067.14اعدادية العرفان للبنينادبيمحمد ياسين محمد خليل2511922211029028.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار473.0067.57اعدادية العرفان للبنينادبيمصطفى محمد عبد هللا عويد2521922211029031.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية العرفان للبنينادبيهمام ليث صباح صالح2531922211029032.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار606.0086.57اعدادية العرفان للبنينادبييونس ذياب فرحان حمادي2541922211029037.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار524.0074.86ثانوية النعمان للبنينادبياحمد راضي عبود عايد2551922211030001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت520.0074.29ثانوية النعمان للبنينادبياحمد علي عايش حسين2561922211030002.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار421.0060.14ثانوية النعمان للبنينادبيطه زياد وحش مجمي2571922211030003.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت553.0079.00ثانوية النعمان للبنينادبيفالح عارف جاسم محمد2581922211030004.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار578.0082.57ثانوية النعمان للبنينادبيمحمد عبد خلف عبد هللا2591922211030005.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت572.0081.71ثانوية النعمان للبنينادبينمير عثمان حوراني عواد2601922211030007.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0063.86ثانوية النعمان للبنينادبينوفل طارق عبود عبد2611922211030008.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت525.0075.00ثانوية النعمان للبنينادبيهادي محمد علي محمد2621922211030009.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت542.0077.43ثانوية النعمان للبنينادبيوائل ساهر سليمان عبد2631922211030010.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار495.0070.71اعدادية ابن زيدون للبنينادبياحمد شهاب احمد خلف2641922211031001.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار450.0064.29اعدادية ابن زيدون للبنينادبياحمد محمد تركي مخلف2651922211031005.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار448.0064.00اعدادية ابن زيدون للبنينادبياحمد نوري عبد محمد2661922211031006.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار552.0078.86اعدادية ابن زيدون للبنينادبياسامه احمد هويدي صالح2671922211031007.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية ابن زيدون للبنينادبيباسم ناظم محمد حماد2681922211031008.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة466.0066.57اعدادية ابن زيدون للبنينادبيجهاد يونس جهاد حسين2691922211031010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار541.0077.29اعدادية ابن زيدون للبنينادبيحمزه حميد عبد دخيل2701922211031011.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار477.0068.14اعدادية ابن زيدون للبنينادبيرسول عبد الكريم عواد نويران2711922211031012.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار529.0075.57اعدادية ابن زيدون للبنينادبيعبد الرحمن قحطان لطيف محمد2721922211031016.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار565.0080.71اعدادية ابن زيدون للبنينادبيعبد الغني جمال احمد حسين2731922211031017.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك454.0064.86اعدادية ابن زيدون للبنينادبيعقيل حامد كروت صالح2741922211031022.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار535.0076.43اعدادية ابن زيدون للبنينادبيعمر عبد العزيز حسن مصلح2751922211031024.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية ابن زيدون للبنينادبيعمر مظهر غايب علي2761922211031026.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار487.0069.57اعدادية ابن زيدون للبنينادبيعمر مهند حامد صالح2771922211031027.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار427.0061.00اعدادية ابن زيدون للبنينادبيمحمد رحيم فرج عسل2781922211031030.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار440.0062.86اعدادية ابن زيدون للبنينادبيمحمد رياض صبري عبد هللا2791922211031031.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة503.0071.86اعدادية ابن زيدون للبنينادبيمحمد عبد الرحمن نوري حسين2801922211031032.00
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439.0062.71اعدادية ابن زيدون للبنينادبيمحمد فالح خلف شحاذة2811922211031033.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار580.0082.86اعدادية زنكورة للبنينادبياحمد خليل ابراهيم عبد2821922211032003.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار563.0080.43اعدادية زنكورة للبنينادبياحمد عايد عبد العواد مرزه2831922211032004.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة513.0073.29اعدادية زنكورة للبنينادبياحمد كامل جاسم محمد2841922211032005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار574.0082.00اعدادية زنكورة للبنينادبياحمد نيسان فليح عويد2851922211032006.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار486.0069.43اعدادية زنكورة للبنينادبيامير الحج ابراهيم حمود2861922211032008.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية زنكورة للبنينادبيايمن سنان ريكان عزيز2871922211032010.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار567.0081.00اعدادية زنكورة للبنينادبيبالل رباح سطام جبير2881922211032012.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار595.0085.00اعدادية زنكورة للبنينادبيخضير عباس عواد خلف2891922211032016.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار473.0067.57اعدادية زنكورة للبنينادبيصالح احمد صباح خلف2901922211032020.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار449.0064.14اعدادية زنكورة للبنينادبيصالح خلف صالح احمد2911922211032021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة487.0069.57اعدادية زنكورة للبنينادبيصفاء نصيف حليم محمد2921922211032022.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار519.0074.14اعدادية زنكورة للبنينادبيصهيب محمد جاسم محمد2931922211032023.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار483.0069.00اعدادية زنكورة للبنينادبيعبد الرحمن حاتم عبد احمد2941922211032025.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار421.0060.14اعدادية زنكورة للبنينادبيعبد الرحمن سعد خليف سعد2951922211032026.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار458.0065.43اعدادية زنكورة للبنينادبيعبد هللا احمد عويد حسين2961922211032028.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار490.0070.00اعدادية زنكورة للبنينادبيعثمان محمد احمد مخلف2971922211032031.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار460.0065.71اعدادية زنكورة للبنينادبيعقيل عادل طلك حماد2981922211032032.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار473.0067.57اعدادية زنكورة للبنينادبيعلي محمد عبد عبد هللا2991922211032033.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار502.0071.71اعدادية زنكورة للبنينادبيعماد محمد فرج حمد3001922211032034.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار571.0081.57اعدادية زنكورة للبنينادبيعمر حمد هللا حمود احمد3011922211032035.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية زنكورة للبنينادبيمحمد سعدون صبار عبد3021922211032042.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار453.0064.71اعدادية زنكورة للبنينادبيمحمد غازي خليل جابر3031922211032044.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة470.0067.14اعدادية زنكورة للبنينادبيمصطفى عبد خليل علي3041922211032047.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار624.0089.14اعدادية زنكورة للبنينادبيمصطفى عبود محمد نايف3051922211032048.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار579.0082.71اعدادية زنكورة للبنينادبيمصطفى مهدي حميد حسين3061922211032050.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار459.0065.57اعدادية زنكورة للبنينادبيمهند مشحن جميان فرحان3071922211032051.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار464.0066.29اعدادية زنكورة للبنينادبييوسف محل عواد مهيدي3081922211032053.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار505.0072.14ثانوية المعرفة للبنينادبياحمد محمد ربيع عبد3091922211033003.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71ثانوية المعرفة للبنينادبيانس مالك عبد الرحمن اسود3101922211033006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة502.0071.71ثانوية المعرفة للبنينادبيحاتم الطائي صباح محمد مخلف3111922211033007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية المعرفة للبنينادبيحاتم جبار فهد علي3121922211033008.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة525.0075.00ثانوية المعرفة للبنينادبيحسين علي حسين فرحان3131922211033009.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار662.0094.57ثانوية المعرفة للبنينادبيسعدي احمد جمعه زيدان3141922211033012.00

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية374.0053.43ثانوية المعرفة للبنينادبيسيف صالح حسن محمود3151922211033013.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57ثانوية المعرفة للبنينادبيعبد الرحمن راضي حسين عبد3161922211033016.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار535.0076.43ثانوية المعرفة للبنينادبيعبد الرحمن يوسف حمد مطلك3171922211033018.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة464.0066.29ثانوية المعرفة للبنينادبيعبد الرزاق باسم محمد معجل3181922211033019.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية المعرفة للبنينادبيعلي حيدر درويش حمود3191922211033022.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة462.0066.00ثانوية المعرفة للبنينادبيمحمد ياسر حمد مطلك3201922211033028.00
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة462.0066.00ثانوية المعرفة للبنينادبيمحمود فالح حسن محمود3211922211033029.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار425.0060.71ثانوية المعرفة للبنينادبيمرتضى جاسم محمد عاصي3221922211033030.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار424.0060.57ثانوية الحارث للبنينادبياحمد صباح عبد كرحوت3231922211035002.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية الحارث للبنينادبياسعد علي سهيل نجم3241922211035004.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة522.0074.57ثانوية الحارث للبنينادبيبشار فاضل علي خلف3251922211035005.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية الحارث للبنينادبيرافع خميس احمد عويد3261922211035008.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة523.0074.71ثانوية الحارث للبنينادبيرسول محمد عبد صالح3271922211035010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار509.0072.71ثانوية الحارث للبنينادبيعباس بالل نايف ساجر3281922211035013.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة464.0066.29ثانوية الحارث للبنينادبيمحمد طه اسماعيل عواد3291922211035020.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية الحارث للبنينادبيمصطفى جمال عبد خلف3301922211035022.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار474.0067.71ثانوية الحارث للبنينادبيمصطفى عدنان جبار محمد3311922211035023.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57ثانوية الحارث للبنينادبينصر صادق جاسم عبد هللا3321922211035027.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار439.0062.71ثانوية الحارث للبنينادبيهمام عبد الستار جبير زبير3331922211035028.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14ثانوية الحارث للبنينادبييحيى صباح عبد كرحوت3341922211035030.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة479.0068.43ثانوية الخلفاء للبنينادبيابراهيم محمد سرحان رشيد3351922211036001.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية الخلفاء للبنينادبياحمد محمد خلف حمادي3361922211036003.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار594.0084.86ثانوية الخلفاء للبنينادبيالمقداد عبد الحميد مرزوك حسين3371922211036007.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار587.0083.86ثانوية الخلفاء للبنينادبيسراج حارث عبد هللا محمد3381922211036013.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار487.0069.57ثانوية الخلفاء للبنينادبيعبد الرحمن عماد نوري عبد3391922211036017.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية الخلفاء للبنينادبيعبد هللا نافع سرحان احمد3401922211036020.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار449.0064.14ثانوية الخلفاء للبنينادبيعلي داود عواد احمد3411922211036022.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار443.0063.29ثانوية الخلفاء للبنينادبيعمار ياسر محمد عبود3421922211036025.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة500.0071.43ثانوية الخلفاء للبنينادبيعمر سالم علي رثع3431922211036027.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار513.0073.29ثانوية الخلفاء للبنينادبيعمر علي محمد علي3441922211036028.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار457.0065.29ثانوية الخلفاء للبنينادبيمحمد صباح سليمان عبود3451922211036033.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار427.0061.00ثانوية الخلفاء للبنينادبيمحمد فؤاد نوري عبد3461922211036036.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار485.0069.29ثانوية الخلفاء للبنينادبيمصطفى احمد خميس حمادي3471922211036040.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار445.0063.57ثانوية الخلفاء للبنينادبيمصطفى سالم علي رثع3481922211036042.00

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية الخلفاء للبنينادبيياسين احمد سمير حسن3491922211036043.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86ثانوية الخلفاء للبنينادبيابو بكر احمد راشد محسن3501922211036046.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار463.0066.14اعدادية الفجر للبنينادبيايهاب حسين موذي حمادي3511922211037004.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار564.0080.57اعدادية الفجر للبنينادبيرشوان سالم داود سليمان3521922211037007.00

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت496.0070.86اعدادية الفجر للبنينادبيسيف هشام ابراهيم شاكر3531922211037010.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية الفجر للبنينادبيعبد القادر سعد كردي سالم3541922211037013.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار457.0065.29اعدادية الفجر للبنينادبيعز الدين شاكر محمود رشيد3551922211037015.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار516.0073.71اعدادية الفجر للبنينادبيعمر محمد حسين علي3561922211037019.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار507.0072.43اعدادية الفجر للبنينادبيمحمد جاسم محمد سليمان3571922211037021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة492.0070.29اعدادية الفجر للبنينادبيمحمد فاضل محمد فارس3581922211037023.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار591.0084.43اعدادية الفجر للبنينادبينورالدين فاضل ابراهيم حمد3591922211037025.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الفجر للبنينادبيهمام وليد عبيد غازي3601922211037027.00
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية النبوغ للبنينادبيالحكم عامر صداع حمد3611922211039002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة472.0067.43ثانوية النبوغ للبنينادبيعلي عبد الحميد شعيب صالح3621922211039005.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43ثانوية النبوغ للبنينادبيمحمد ابراهيم حمادي مخلف3631922211039008.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438.0062.57اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبياحمد زكي حامد متعب3641922211040003.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيايمن عبد حنوش صكر3651922211040006.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيايمن قاسم محمد حسين3661922211040007.00

كلية اللغات/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيحامد حسين علي دلف3671922211040010.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيرسول باسم محمد حسين3681922211040012.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعبد الرحمن خالد ظاهر جاسم3691922211040017.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمصطفى احمد داود محمد3701922211040027.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمصطفى بدر عليوي غزاي3711922211040028.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار423.0060.43اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمعاويه رياض عبد حميد3721922211040030.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى387.0055.29اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبينوفل محمد عليوي مخلف3731922211040031.00

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0071.43اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبياحمد حسن فياض عداي3741922211041001.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية423.0060.43اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبياحمد طالب علي سلمان3751922211041002.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبياحمد مصطفى جاسم محمد3761922211041003.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى383.0054.71اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيبشير سامي احمد خليوي3771922211041007.00

كلية اآلداب/جامعة تكريت430.0061.43اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيحسام الدين غالب عناد عجيل3781922211041008.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة496.0070.86اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيعثمان قيصر عبد المحسن علي3791922211041011.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة513.0073.29اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمتعب خالد زبار دايح3801922211041014.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمحمد ابراهيم صالح محمد3811922211041015.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت562.0080.29اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمحمد مؤيد محمد حمود3821922211041018.00

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية488.0069.71اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمحمد نجم عبد هللا حمود3831922211041019.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار450.0064.29اعدادية المستنصرية للبنينادبياحمد خضير عدوان عبد3841922211042002.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار450.0064.29اعدادية المستنصرية للبنينادبيانور خالد مخلف صبر3851922211042004.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة475.0067.86اعدادية المستنصرية للبنينادبيحميد مشعان جاسم حمادي3861922211042006.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية المستنصرية للبنينادبيرسول مهدي مخلف نوري3871922211042007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار601.0085.86اعدادية المستنصرية للبنينادبيسامر ستار محمد ابراهيم3881922211042008.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة463.0066.14اعدادية المستنصرية للبنينادبيعبد الباسط لطيف محمد رخت3891922211042010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة467.0066.71اعدادية المستنصرية للبنينادبيعبد الملك عمار مشرف عمر3901922211042012.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار448.0064.00اعدادية المستنصرية للبنينادبيعبد الوهاب رافع محمد نواف3911922211042013.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة462.0066.00اعدادية المستنصرية للبنينادبيعدنان مظهر محيسن منفي3921922211042014.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت512.0073.14اعدادية المستنصرية للبنينادبيعمار طالب محمد هرطمان3931922211042017.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك458.0065.43اعدادية المستنصرية للبنينادبيعمر حسين فتخان خلف3941922211042018.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة458.0065.43اعدادية المستنصرية للبنينادبيعمر مجيد بزيع سويد3951922211042021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة470.0067.14اعدادية المستنصرية للبنينادبيفراس محمد ناجي مهيدي3961922211042022.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة462.0066.00اعدادية المستنصرية للبنينادبيميثاق ابراهيم احمد مربد3971922211042024.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار551.0078.71اعدادية غرناطة للبنينادبياحمد خميس عبد هللا جاسم3981922211043001.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة533.0076.14اعدادية غرناطة للبنينادبياحمد ناجي ذياب سويد3991922211043004.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية غرناطة للبنينادبيبهاء الدين محمد محسن صلبي4001922211043012.00
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كلية اآلداب/جامعة االنبار448.0064.00اعدادية غرناطة للبنينادبيرسول اسماعيل سعدون حماد4011922211043016.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار597.0085.29اعدادية غرناطة للبنينادبيعبد الرحمن خليل سعدون حماد4021922211043024.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار438.0062.57اعدادية غرناطة للبنينادبيعبد الرحمن مؤيد سالم احمد4031922211043025.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار463.0066.14اعدادية غرناطة للبنينادبيعبد هللا احمد عبد هللا مخلف4041922211043026.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار423.0060.43اعدادية غرناطة للبنينادبيعبد هللا عمر علي ذياب4051922211043028.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار457.0065.29اعدادية غرناطة للبنينادبيعبد المجيد محمد علي جاسم4061922211043030.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة489.0069.86اعدادية غرناطة للبنينادبيعثمان صالح هالل بتال4071922211043033.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة495.0070.71اعدادية غرناطة للبنينادبيليث سامي عبد جزاع4081922211043047.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار551.0078.71اعدادية غرناطة للبنينادبيمصطفى محمد جمعة حسن4091922211043051.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار421.0060.14اعدادية غرناطة للبنينادبينصر هللا محمد جدعان صالح4101922211043052.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار427.0061.00اعدادية غرناطة للبنينادبيوسام عماد ناجي حمد4111922211043054.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار446.0063.71اعدادية صالح الدين االيوبي للبنينادبياحمد كريم علي غربي4121922211045001.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار495.0070.71اعدادية صالح الدين االيوبي للبنينادبيحميد دهام مرعي حسن4131922211045003.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار534.0076.29اعدادية صالح الدين االيوبي للبنينادبيعبد الرحمن جاسم عبد فيحان4141922211045005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة496.0070.86اعدادية صالح الدين االيوبي للبنينادبيعمر كاظم مهدي عليوي4151922211045006.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار444.0063.43اعدادية صالح الدين االيوبي للبنينادبيمحمد جاسم محمد مهيدي4161922211045007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة463.0066.14اعدادية صالح الدين االيوبي للبنينادبيمصطفى حيدر بالسم حماد4171922211045008.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار487.0069.57اعدادية صالح الدين االيوبي للبنينادبيمصطفى خالد عواد صالح4181922211045009.00

كلية اآلداب/جامعة بغداد491.0070.14ثانوية عمر بن الخطاب للبنينادبيابراهيم عبد هللا ابراهيم صالح4191922211047001.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت583.0083.29ثانوية عمر بن الخطاب للبنينادبياحمد رسول فليح حسن4201922211047004.00

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57ثانوية عمر بن الخطاب للبنينادبيحسام علي نجم عبد هللا4211922211047006.00

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية عمر بن الخطاب للبنينادبيسالم حسين فياض فرحان4221922211047008.00

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية عمر بن الخطاب للبنينادبيصالح نوري ابراهيم فرحان4231922211047009.00

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43ثانوية عمر بن الخطاب للبنينادبيعبد الواحد محمد حسين غايب4241922211047013.00

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية عمر بن الخطاب للبنينادبيعثمان مجيد حميد حرج4251922211047014.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة423.0060.43ثانوية عمر بن الخطاب للبنينادبيعمر حسين طلب حرفوش4261922211047015.00

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0061.29ثانوية عمر بن الخطاب للبنينادبيمحمد علي جديع عبد4271922211047018.00

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00ثانوية عمر بن الخطاب للبنينادبيمصطفى احميد حسن سليمان4281922211047021.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار579.0082.71ثانوية عمر بن الخطاب للبنينادبيمصطفى فالح حسن مهاوش4291922211047023.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية عمر بن الخطاب للبنينادبيمنذر جمال حميد حرج4301922211047024.00

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية491.0070.14ثانوية عمر بن الخطاب للبنينادبيهيثم محمود حسين غايب4311922211047027.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة514.0073.43ثانوية وهران للبنينادبياحمد عبد هللا احمد دريع4321922211048001.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار453.0064.71ثانوية وهران للبنينادبيسليمان حامد عبد نايل4331922211048002.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة525.0075.00ثانوية وهران للبنينادبيعبد الجبار عادل جبار هوال4341922211048003.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0063.86ثانوية وهران للبنينادبيعبد القادر حميد نواف عليوي4351922211048004.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية وهران للبنينادبيمحمد علي مدب عبطان4361922211048005.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة463.0066.14ثانوية وهران للبنينادبيمقداد حكمت عجيل عبد4371922211048007.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية دار السالم للبنينادبيعطا هللا ناجي صادق بديوي4381922211049011.00

كلية اآلداب/جامعة الموصل459.0065.57ثانوية دار السالم للبنينادبيعلي حسام حامد عبد الرحمن4391922211049012.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار553.0079.00ثانوية دار السالم للبنينادبيعمر عبد الوهاب ياسين مجبل4401922211049014.00
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة487.0069.57ثانوية دار السالم للبنينادبيغيث طريف حامد عبد الرحمن4411922211049015.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار514.0073.43ثانوية دار السالم للبنينادبيماهر محمود عطا هللا جليل4421922211049018.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار601.0085.86ثانوية دار السالم للبنينادبيمحمد علي سالم احمد4431922211049020.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار544.0077.71ثانوية دار السالم للبنينادبيمحمد قحطان شاكر محمود4441922211049021.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار442.0063.14ثانوية دار السالم للبنينادبيمعن عبد المنعم ابراهيم خلف4451922211049023.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار432.0061.71ثانوية دار السالم للبنينادبيمقبل اسامه رسمي مقبل4461922211049024.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار548.0078.29ثانوية دار السالم للبنينادبينمر عصام دحام حماد4471922211049025.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية الرشاد للبنينادبياحمد نافع علوان حسين4481922211050003.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار478.0068.29ثانوية الرشاد للبنينادبياحمد هاني سهيل حمود4491922211050005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة462.0066.00ثانوية الرشاد للبنينادبيارشد جمعه علي عبيد4501922211050006.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار482.0068.86ثانوية الرشاد للبنينادبيانس احمد مهنى درفيل4511922211050008.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0070.71ثانوية الرشاد للبنينادبيانس خضر ناجي عبيد4521922211050009.00

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0073.00ثانوية الرشاد للبنينادبيايوب جمعه مشعان عبد4531922211050011.00

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد479.0068.43ثانوية الرشاد للبنينادبيبارق سعد سهيل شكر4541922211050012.00

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية الرشاد للبنينادبيسيف علي كنوش محمود4551922211050023.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية الرشاد للبنينادبيصهيب اسماعيل ربيع خلف4561922211050025.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية الرشاد للبنينادبيصهيب مجيد فيصل رحيم4571922211050026.00

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد592.0084.57ثانوية الرشاد للبنينادبيعبد الرحمن جمال فرعون جراد4581922211050029.00

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0067.86ثانوية الرشاد للبنينادبيعبد هللا ابراهيم كريم عبد4591922211050033.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية الرشاد للبنينادبيعبد هللا نيسان مشعان عبد4601922211050036.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار491.0070.14ثانوية الرشاد للبنينادبيمصطفى صباح رشيد مظهور4611922211050056.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار436.0062.29ثانوية الرشاد للبنينادبيمصطفى مخيف مشعان عبد4621922211050058.00

كلية اآلداب/الجامعة العراقية463.0066.14ثانوية الرشاد للبنينادبيهارون الرشيد خالف ابراهيم هاشم4631922211050063.00

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71ثانوية الرشاد للبنينادبيهشام مخيف مشعان عبد4641922211050064.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل485.0069.29ثانوية الفاو للبنينادبيزياد طارق خليل ابراهيم4651922211051001.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار581.0083.00ثانوية الفاو للبنينادبيصباح عبد حمد عواد4661922211051004.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار528.0075.43ثانوية الفاو للبنينادبيعبد الرحمن محمد حبش محمد4671922211051005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57ثانوية الفاو للبنينادبيعمر مظفر عطيه صالح4681922211051007.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار465.0066.43ثانوية الفاو للبنينادبيمحمد خلف علي عبد هللا4691922211051009.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0054.86اعدادية الشموخ للبنينادبياحمد جاسم خلف حسن4701922211053001.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار496.0070.86اعدادية الشموخ للبنينادبيحذيفه سعد عاصي حمود4711922211053007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة482.0068.86اعدادية الشموخ للبنينادبيعبد هللا ناصر حسين علي4721922211053017.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار443.0063.29اعدادية الشموخ للبنينادبيعثمان احمد سيد خلف4731922211053020.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار536.0076.57اعدادية الشموخ للبنينادبيعثمان فائق يحيى حسين4741922211053021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة465.0066.43اعدادية الشموخ للبنينادبيمثنى ميثاق حمدان حميد4751922211053029.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار449.0064.14اعدادية الشموخ للبنينادبيمحمد سعد عبد االله طه4761922211053031.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار439.0062.71اعدادية الشموخ للبنينادبيمحمد علي بركات كندي4771922211053033.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت484.0069.14اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيبالل عماد احمد ياسين4781922211054006.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار477.0068.14اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيسعد صباح نوري مصلح4791922211054009.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار452.0064.57اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيسعد قاسم محمد شاهر4801922211054010.00
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيصدام كريم عواد فياض4811922211054014.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة468.0066.86اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيعبد الرحمن احمد كرجي جياد4821922211054016.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت521.0074.43اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيعمر رشيد حمد كروط4831922211054022.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة527.0075.29اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيغازي حسناوي غازي شويش4841922211054024.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة460.0065.71اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيمحمد علي عبد حسين4851922211054027.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار546.0078.00اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيمصطفى هيثم عبد فرحان4861922211054030.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار423.0060.43اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيياسر سعدي عشيوي علوان4871922211054031.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار461.0065.86اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيياسر صباح عبد هللا عزيز4881922211054032.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار523.0074.71ثانوية الرحمة للبنينادبيحامد محمد ظاهر علي4891922211055003.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة540.0077.14ثانوية الرحمة للبنينادبيحذيفة محمد حسين عبد4901922211055004.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار422.0060.29ثانوية الرحمة للبنينادبيعلي عبد هللا زيدان خلف4911922211055008.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0065.29ثانوية الرحمة للبنينادبيعلي نوري عبد حسين4921922211055009.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار481.0068.71ثانوية الرحمة للبنينادبيمحمد داود خطاب سليمان4931922211055010.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى383.0054.71ثانوية الرحمة للبنينادبيمصطفى عمر رحيم حمادي4941922211055012.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة495.0070.71اعدادية المربد للبنينادبياحمد وليد فتاح عران4951922211056001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار506.0072.29اعدادية المربد للبنينادبياسامة كريم عبد خلف4961922211056003.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار426.0060.86اعدادية المربد للبنينادبياسامة وليد عبود عواد4971922211056004.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار480.0068.57اعدادية المربد للبنينادبيحسن عبد القهار حسن عبد4981922211056007.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار490.0070.00اعدادية المربد للبنينادبيحسين انور فوزي حمادي4991922211056008.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية المربد للبنينادبيرسول اياد سليمان حمد5001922211056009.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة483.0069.00اعدادية المربد للبنينادبيسيف وسام جمعة علوان5011922211056010.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار482.0068.86اعدادية المربد للبنينادبيضياء احمد دايح حسين5021922211056012.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك448.0064.00اعدادية المربد للبنينادبيعبد الحميد يحيى هاشم ياس5031922211056013.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار582.0083.14اعدادية المربد للبنينادبيعبد الرحمن كاتب مهيدي صالح5041922211056015.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة504.0072.00اعدادية المربد للبنينادبيعبد هللا رافد عدنان مخلف5051922211056016.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار544.0077.71اعدادية المربد للبنينادبيعلي خميس حمد ذياب5061922211056018.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية المربد للبنينادبيعمر ماجد سبتي كردي5071922211056020.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة543.0077.57اعدادية المربد للبنينادبيعيسى عماد عايد مهيدي5081922211056021.00

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية المربد للبنينادبيمصطفى عمار محمد عبود5091922211056031.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار460.0065.71ثانوية ابن االرقم للبنينادبيعلي كريم بحر شرموط5101922211057002.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57ثانوية ابن االرقم للبنينادبيكريم رعد مصلح حسين5111922211057005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار566.0080.86ثانوية ابن االرقم للبنينادبيماجد ياسر علي محمد5121922211057007.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية ابن االرقم للبنينادبينوري احمد مجيد عبيد5131922211057011.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار445.0063.57اعدادية السالم للبنينادبيديار عبد هللا محمد عبد هللا5141922211058005.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار453.0064.71اعدادية السالم للبنينادبيعباس عقيل كريم شالل5151922211058009.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة480.0068.57اعدادية السالم للبنينادبيعبد الرحمن زهير خلف حمادي5161922211058010.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار434.0062.00اعدادية السالم للبنينادبيعبد القادر سعد صبار صالح5171922211058015.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57اعدادية السالم للبنينادبيعبد هللا جليل اسماعيل جاسم5181922211058016.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار497.0071.00اعدادية السالم للبنينادبيعبد هللا خميس ابراهيم احمد5191922211058018.00

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية375.0053.57اعدادية السالم للبنينادبيعبد هللا عبد الستار اجبير هويدي5201922211058019.00
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التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية السالم للبنينادبيقيس فوزي محمود صبح5211922211058030.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار606.0086.57اعدادية السالم للبنينادبيمحمد اياد مخلف علي5221922211058034.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية السالم للبنينادبيمحمد عبد الحكيم عامر محمد5231922211058036.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار446.0063.71اعدادية السالم للبنينادبيمحمد قيس خلف احمد5241922211058039.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى389.0055.57اعدادية السالم للبنينادبيهمام ليث محمود ناصر5251922211058041.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة472.0067.43اعدادية السالم للبنينادبييحيى احمد محمد رشيد5261922211058044.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار498.0071.14ثانوية عمر المختار للبنينادبيانس مزهر عبد هللا خليفه5271922211059003.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار555.0079.29ثانوية عمر المختار للبنينادبيسجاد وسام جياد صالح5281922211059006.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار551.0078.71ثانوية عمر المختار للبنينادبيعلي خلدون علي سليمان5291922211059012.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة491.0070.14ثانوية عمر المختار للبنينادبيعلي عماد هالل عبيد5301922211059014.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة513.0073.29ثانوية عمر المختار للبنينادبيعلي نوفل نواف علي5311922211059015.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة518.0074.00اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيانس فيصل عليان ابراهيم5321922211060004.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيايمن مجيد عبد هللا جهف5331922211060006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية486.0069.43اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيبرهان حافظ عبود حمد5341922211060007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيبالل عدنان رافع صبيخان5351922211060008.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة468.0066.86اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيسعد خلف وهيب سعيد5361922211060010.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار443.0063.29اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيعبد السالم عبد فرحان عذاب5371922211060014.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة491.0070.14اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيعبد اللطيف ايمن عبد الغفور شريان5381922211060016.00

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيعبيده عبد اللطيف صالح اسماعيل5391922211060017.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيعقيل احمد حسن عبيد5401922211060018.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار540.0077.14اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيعلي عبد السالم صالح اسماعيل5411922211060019.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيغزوان عراك كافي حسن5421922211060021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيقتاده حسن رياش حسين5431922211060022.00

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيكرم سليمان شاحوذ علي5441922211060023.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار457.0065.29اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيمحمد باسم عكاب مخلف5451922211060024.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيمحمد جندي ثابت حسن5461922211060025.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار604.0086.29اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيمحمد هيثم حمود سعود5471922211060027.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة492.0070.29اعدادية اليسر للبنينادبياحمد ياسين علي حسين5481922211061003.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة464.0066.29اعدادية اليسر للبنينادبيمحمد عبد الكريم طه عبد5491922211061007.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86اعدادية اليسر للبنينادبيمهند سمير تركي صالح5501922211061009.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار587.0083.86اعدادية اليسر للبنينادبييونس هاشم فيصل عزيز5511922211061010.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية التقدم للبنينادبيانور محمد سامي رفيق5521922211062007.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية التقدم للبنينادبيبالل سرحان خلف محمد5531922211062012.00

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل422.0060.29اعدادية التقدم للبنينادبيسعيد طه مخيف خبيب5541922211062018.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار538.0076.86اعدادية التقدم للبنينادبيطه محمد احمد صميط5551922211062019.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة538.0076.86اعدادية التقدم للبنينادبيعبد هللا خميس عبد هللا جيران5561922211062023.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة543.0077.57اعدادية التقدم للبنينادبيعثمان مطلب حمادي جاسم5571922211062027.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة485.0069.29اعدادية التقدم للبنينادبيعلي محمود جبل درج5581922211062029.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك455.0065.00اعدادية التقدم للبنينادبيمحمد فالح اسماعيل حمزة5591922211062034.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية التقدم للبنينادبيمحمود جمعة عبد هللا عبيد5601922211062036.00
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كلية اآلداب/جامعة االنبار423.0060.43اعدادية التقدم للبنينادبيمروان احمد حميد حسين5611922211062039.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار545.0077.86اعدادية االيمان للبنينادبياحمد عبود خضر عجمي5621922211063001.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار498.0071.14اعدادية االيمان للبنينادبياحمد عمر كرب علي5631922211063002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة484.0069.14اعدادية االيمان للبنينادبياسامه علي حسن حمد5641922211063007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية االيمان للبنينادبيسجاد قصي جواد حماد5651922211063012.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية االيمان للبنينادبيعبد الوهاب خضير ابراهيم عيفان5661922211063015.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط504.0072.00اعدادية االيمان للبنينادبيمتعب عراك حنشل عيفان5671922211063018.00

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية االيمان للبنينادبيمحمود بركات خليل علوان5681922211063021.00

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية االيمان للبنينادبيمحمود سعد خليل علوان5691922211063022.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار480.0068.57اعدادية االيمان للبنينادبيمصطفى احمد عناد محمد5701922211063023.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار554.0079.14اعدادية الفتوة للبنينادبيابراهيم خليل ابراهيم حسين5711922211064001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار511.0073.00اعدادية الفتوة للبنينادبيارشد اكرم مخلف حسن5721922211064004.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية الفتوة للبنينادبيحذيفه ضياء جياد ضاحي5731922211064007.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار453.0064.71اعدادية الفتوة للبنينادبيخطاب جمال مخلف غضيب5741922211064008.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار421.0060.14اعدادية الفتوة للبنينادبيصفاء فاضل عوده سنجار5751922211064011.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار448.0064.00اعدادية الفتوة للبنينادبيعمر فيصل خزعل ابراهيم5761922211064020.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الفتوة للبنينادبيمحمد غانم درج خلف5771922211064026.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار503.0071.86اعدادية الفتوة للبنينادبيمحمد هشام محمد علي5781922211064028.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية الكرمة للبنينادبياحمد ابراهيم علي محمد5791922211065002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية الكرمة للبنينادبيعبد الرحمن صابر فرحان سعود5801922211065015.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة498.0071.14اعدادية الكرمة للبنينادبيعمر غايب مضعن ضاحي5811922211065022.00

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية الكرمة للبنينادبيفادي هاني عبد الكريم نصيف5821922211065024.00

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية الكرمة للبنينادبيقتيبه ياسين خلف جاسم5831922211065025.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك551.0078.71اعدادية الكرمة للبنينادبيماهر حميد دهام حمادي5841922211065026.00

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت432.0061.71اعدادية الكرمة للبنينادبيمحمد سعد الدين عبيد حسين5851922211065032.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار448.0064.00اعدادية الكرمة للبنينادبيمحمد صباح محمد مغير5861922211065034.00

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية500.0071.43اعدادية الكرمة للبنينادبيمحمد عباس جاسم حمادي5871922211065036.00

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية493.0070.43اعدادية الكرمة للبنينادبيوليد ستار عباس محل5881922211065045.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار449.0064.14اعدادية بروانة للبنينادبياحمد عبد السالم صالح نعمه5891922211066003.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية546.0078.00اعدادية بروانة للبنينادبيبارق حميد مجيد حمود5901922211066005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك475.0067.86اعدادية بروانة للبنينادبيبالل فراس فائق عبد الشافي5911922211066006.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك432.0061.71اعدادية بروانة للبنينادبيعلي مناضل خشمان عبد الوهاب5921922211066012.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة531.0075.86اعدادية بروانة للبنينادبيعمر طالل فيصل فوزي5931922211066014.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت475.0067.86اعدادية بروانة للبنينادبيغيث ثائر علي نوفان5941922211066016.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك449.0064.14اعدادية بروانة للبنينادبيليث اسعد سالمه صالح5951922211066018.00

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية444.0063.43اعدادية بروانة للبنينادبيمجدي وحيد رميالن مشوح5961922211066019.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية بروانة للبنينادبيمحمد زياد ابراهيم محمد5971922211066021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية بروانة للبنينادبيمحمد عبد الستار خضير احمد5981922211066022.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت557.0079.57اعدادية بروانة للبنينادبيمحمد مجيد عبد الكريم محمد5991922211066023.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار575.0082.14اعدادية الرطبه للبنينادبيابراهيم سفيان عبد الواحد حمودي6001922211068001.00
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار487.0069.57اعدادية الرطبه للبنينادبياسامه يحيى حامد مفرح6011922211068002.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86اعدادية الرطبه للبنينادبيبراء عوده الطيف علوان6021922211068004.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار449.0064.14اعدادية الرطبه للبنينادبيسيف ناصر رزيك تركي6031922211068008.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد647.0092.43اعدادية الرطبه للبنينادبيطه عدنان حامد مفرح6041922211068009.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار521.0074.43اعدادية الرطبه للبنينادبيعبد الرحمن صالح حوران عايض6051922211068010.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار442.0063.14اعدادية الرطبه للبنينادبيفالح عبد السميع سعود حمود6061922211068016.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل549.0078.43اعدادية الرطبه للبنينادبيمحمد حسن سند عليوي6071922211068017.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى387.0055.29اعدادية الرطبه للبنينادبيمحمد علي مناحي ذياب6081922211068018.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة499.0071.29اعدادية الرطبه للبنينادبيمحمد ياسر عيد عباس6091922211068020.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار584.0083.43اعدادية الرطبه للبنينادبيمحمود محمد ياسين نايف6101922211068021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار532.0076.00اعدادية الرطبه للبنينادبيمصطفى عبد الكريم حمد محمد6111922211068022.00

كلية اآلداب/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية الرطبه للبنينادبيمعتصم عبد الخالق ابراهيم عياش6121922211068023.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار477.0068.14اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيابو بكر عمر حميد مراد6131922211069002.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيامير صباح نوري مجبل6141922211069008.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة503.0071.86اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيجابر فراس جابر شالل6151922211069013.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة538.0076.86اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيداود رفعت داود سلمان6161922211069016.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيشجاع عبد الحميد حسن حمادي6171922211069019.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة465.0066.43اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيعبد الحكيم احمد فريح محمود6181922211069021.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيعبد الرحمن امجد فوزي رحيم6191922211069022.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيعبد العزيز مهدي ناصر حسين6201922211069024.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيعبد القادر فالح علي حسين6211922211069026.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيعبد هللا ابراهيم حميد عنبر6221922211069027.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة513.0073.29اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيعبد هللا احمد عطية ذياب6231922211069028.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار443.0063.29اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيعبد هللا اوس محمد عبد الغفور6241922211069029.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار506.0072.29اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيعبد الملك مروان عبد محسن6251922211069031.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيعلي ثامر محمد مجبل6261922211069034.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار447.0063.86اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيعمار ياسر حميد عبد6271922211069038.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيعمر عبد القادر سلمان داود6281922211069040.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة517.0073.86اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيفهد شاكر محمود هاشم6291922211069041.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار571.0081.57اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيقاسم محمد ملحان فنيخر6301922211069042.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار560.0080.00اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيمحمد عبد الصمد رجب محمد6311922211069045.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار450.0064.29اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيمحمد عبد وهب صالح6321922211069046.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيمحمد عدي عدنان امين6331922211069047.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة497.0071.00اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيمحمد وجيه ضرار حنيفش6341922211069050.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار447.0063.86اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيمصطفى احمد نوري مجبل6351922211069053.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيمصطفى ماهر مشعان رحيبي6361922211069055.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار614.0087.71اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيمهيمن محمد صالح جباب6371922211069061.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية الخوارزمي للبنينادبياحمد خالد محمود نغيمش6381922211070001.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00اعدادية الخوارزمي للبنينادبياسامة خليل محمد شفيق6391922211070004.00

كلية اآلداب/الجامعة العراقية473.0067.57اعدادية الخوارزمي للبنينادبيايسر باسم محمد عبد هللا6401922211070005.00
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة485.0069.29اعدادية الخوارزمي للبنينادبيبالل اسعد علي ناصر6411922211070007.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة541.0077.29اعدادية الخوارزمي للبنينادبيحسام فوزي عبد حمد6421922211070011.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0063.14اعدادية الخوارزمي للبنينادبيسراج الدين حسين محمد فرحان6431922211070017.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار431.0061.57اعدادية الخوارزمي للبنينادبيسيف الدين حسام احمد جديع6441922211070019.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار464.0066.29اعدادية الخوارزمي للبنينادبيصباح نوري محمد حرفوش6451922211070021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة623.0089.00اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعبد الرحمن نافع يونس فزع6461922211070025.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة484.0069.14اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعبد الستار صالح مهدي صالح6471922211070026.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعبد هللا حميد جاسم محمد6481922211070028.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار515.0073.57اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعلي حسين محمد سرهيد6491922211070030.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة497.0071.00اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعمر خالد خلف فياض6501922211070032.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة466.0066.57اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعمر محمد عباس صالح6511922211070034.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الخوارزمي للبنينادبيكيالن سعدون حسين فياض6521922211070036.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمحمد قاسم ابوشنه دهو6531922211070040.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار530.0075.71اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمصطفى عالء سبتي جمعة6541922211070045.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمصطفى ماجد اسود حسن6551922211070046.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة469.0067.00اعدادية االنوار المحمدية للبنينادبيحميد محمود ابراهيم محمد6561922211071002.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية االنوار المحمدية للبنينادبيصفاء علي فرحان عباس6571922211071003.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة473.0067.57اعدادية االنوار المحمدية للبنينادبيمحمد اسماعيل عبد هللا هيشان6581922211071010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة492.0070.29اعدادية االنوار المحمدية للبنينادبيمنذر احمد ناصر محيسن6591922211071015.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة465.0066.43ثانوية النهروان للبنينادبيعبد المطلب علي جاسم حمادي6601922211072005.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية النهروان للبنينادبيمحمد رياض عبد مزعل6611922211072009.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار462.0066.00ثانوية ابي تمام للبنينادبيابراهيم صباح جسام محمد6621922211074001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة481.0068.71ثانوية ابي تمام للبنينادبياحمد شاكر صبار عطيوي6631922211074003.00

كلية االثار/جامعة الكوفة423.0060.43ثانوية ابي تمام للبنينادبيخطاب ابراهيم علي ظاهر6641922211074009.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة486.0069.43ثانوية ابي تمام للبنينادبيخطاب فزع ساير رميض6651922211074010.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار488.0069.71ثانوية ابي تمام للبنينادبيصادق سمير مخلف محمد6661922211074014.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة471.0067.29ثانوية ابي تمام للبنينادبيعبد هللا مظهر جاسم جبير6671922211074023.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار584.0083.43ثانوية ابي تمام للبنينادبيعمار رحيم خليفه نمر6681922211074026.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29ثانوية ابي تمام للبنينادبيمازن جمعه مزبان عواد6691922211074031.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة480.0068.57ثانوية ابي تمام للبنينادبيمحمد عالوي خليفه محمد6701922211074034.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار494.0070.57ثانوية ابي تمام للبنينادبيمصطفى يوسف جراد منصور6711922211074036.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار607.0086.71اعدادية االوفياء للبنينادبيابو بكر حازم عبد هللا جياد6721922211077001.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية االوفياء للبنينادبياحمد صباح ساهي خلف6731922211077006.00

كلية اآلداب/الجامعة العراقية500.0071.43اعدادية االوفياء للبنينادبياحمد عثمان ملوكي عبد هللا6741922211077007.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة534.0076.29اعدادية االوفياء للبنينادبياسامة اكريم شمران محسن6751922211077012.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية517.0073.86اعدادية االوفياء للبنينادبياسامه قاسم وردي ابراهيم6761922211077013.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة523.0074.71اعدادية االوفياء للبنينادبيحسام محمود عبود جاسم6771922211077022.00

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية531.0075.86اعدادية االوفياء للبنينادبيزيد اسامه عبيد خلف6781922211077029.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية االوفياء للبنينادبيصهيب محمد جاسم محمد6791922211077033.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار479.0068.43اعدادية االوفياء للبنينادبيعبد القادر مولود حمد كريمان6801922211077038.00
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة526.0075.14اعدادية االوفياء للبنينادبيعثمان اسماعيل خليل خليفه6811922211077042.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة498.0071.14اعدادية االوفياء للبنينادبيعمر ضياء هالل خلف6821922211077047.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار457.0065.29اعدادية االوفياء للبنينادبيعمر فالح احمد عواد6831922211077048.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية االوفياء للبنينادبيمحمد باسم محمد خلف6841922211077054.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار500.0071.43اعدادية االوفياء للبنينادبيمصطفى اسماعيل عبيد خلف6851922211077063.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار453.0064.71اعدادية االوفياء للبنينادبييوسف عمر فريد حسن6861922211077075.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار440.0062.86ثانوية الواقدي للبنينادبيايمن مهدي صالح حمد6871922211083002.00

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0064.71ثانوية الواقدي للبنينادبيزياد محمد عبد هللا جاسم6881922211083005.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار576.0082.29ثانوية الواقدي للبنينادبيسعد رحمن حمزه جسام6891922211083007.00

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية502.0071.71ثانوية الواقدي للبنينادبيسفيان فالح حسون لباج6901922211083008.00

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية الواقدي للبنينادبيسالم فواز عباس شريمط6911922211083010.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية549.0078.43ثانوية الواقدي للبنينادبيعبد هللا سالم طلب صبح6921922211083012.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار481.0068.71ثانوية الواقدي للبنينادبيعثمان عبد كريم عبد هللا6931922211083014.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار429.0061.29ثانوية الواقدي للبنينادبيعمر حسن عبد مجبل6941922211083016.00

كلية اآلداب/جامعة سامراء421.0060.14ثانوية الواقدي للبنينادبيماهر سوعان خلف صالح6951922211083017.00

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية الواقدي للبنينادبيمحمد شاكر حرج سليمان6961922211083019.00

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57ثانوية الواقدي للبنينادبيمحمود رائد محمود مجبل6971922211083022.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار453.0064.71ثانوية الواقدي للبنينادبيموسى دهام فواز عباس6981922211083023.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار566.0080.86ثانوية الواقدي للبنينادبيوليد خضير عباس سلمان6991922211083024.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار615.0087.86ثانوية اليمن للبنينادبيايمن مجيد حميد عودة7001922211087003.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار581.0083.00ثانوية اليمن للبنينادبيحسين احمد عواد عبود7011922211087005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار512.0073.14ثانوية اليمن للبنينادبيحمزة نوفل قحطان محمد7021922211087006.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57ثانوية اليمن للبنينادبيعبد الرحمن لؤي قحطان محمد7031922211087007.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية اليمن للبنينادبيعبد الرزاق كريم جميل مخلف7041922211087009.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار504.0072.00ثانوية اليمن للبنينادبيعبد القادر احميد خلف فيحان7051922211087010.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار632.0090.29ثانوية اليمن للبنينادبيعبد هللا عبد جبير مصلح7061922211087012.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار438.0062.57ثانوية اليمن للبنينادبيعلي حمد سليمان نطاح7071922211087013.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار511.0073.00ثانوية اليمن للبنينادبيعمر باسم احميد خلف7081922211087014.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة534.0076.29ثانوية اليمن للبنينادبيمحمد ابراهيم حميد طلب7091922211087017.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة481.0068.71ثانوية اليمن للبنينادبيمحمد ابراهيم خلف عامر7101922211087018.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار509.0072.71ثانوية اليمن للبنينادبيمحمد كمال حميد خلف7111922211087022.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار490.0070.00ثانوية اليمن للبنينادبيمصطفى احمد عويد حمود7121922211087023.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة464.0066.29ثانوية اليمن للبنينادبييوسف خليل ابراهيم محمد7131922211087025.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار534.0076.29ثانوية اليمن للبنينادبيوليد خالد إبراهيم جدوع7141922211087026.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة477.0068.14ثانوية الرباط للبنينادبيابراهيم حسين علي مطر7151922211088001.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية الرباط للبنينادبياثير هيثم مهيدي صالح7161922211088002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة468.0066.86ثانوية الرباط للبنينادبياحمد عبد المجيد خلف عبد7171922211088003.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29ثانوية الرباط للبنينادبيحمزه احمد عواد علي7181922211088004.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0064.14ثانوية الرباط للبنينادبيحيدر اياد صبار عبد7191922211088005.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار493.0070.43ثانوية الرباط للبنينادبيرسول عدنان ابراهيم خلف7201922211088006.00
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة501.0071.57ثانوية الرباط للبنينادبيسعيد عدنان عبود عمير7211922211088007.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14ثانوية الرباط للبنينادبيعرفان حميد عواد علي7221922211088010.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار451.0064.43ثانوية الرباط للبنينادبيمحمد عبد الكريم جبار خلف7231922211088012.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار441.0063.00ثانوية الرباط للبنينادبيمصطفى عبد الحميد خلف عبد7241922211088013.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية564.0080.57ثانوية الكراغول للبنينادبياكرم نعمه علوان مطلك7251922211089003.00

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0066.00ثانوية الكراغول للبنينادبيحسين عالء بحر فياض7261922211089006.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية الكراغول للبنينادبيسفيان عادل قاسم مصطاف7271922211089008.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار485.0069.29ثانوية الكراغول للبنينادبيعبد الرحمن جمعه محمد جاسم7281922211089009.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71ثانوية الكراغول للبنينادبيعبد الرحمن حقي اسماعيل عبد7291922211089010.00

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية488.0069.71ثانوية الكراغول للبنينادبيعبد هللا زهير منصور ابراهيم7301922211089013.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية الكراغول للبنينادبيعبد هللا ساجد مهيدي صالح7311922211089014.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى383.0054.71ثانوية الكراغول للبنينادبيعثمان طارق عبيد سالم7321922211089017.00

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00ثانوية الكراغول للبنينادبيعز الدين طالب ابراهيم محي7331922211089019.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة518.0074.00ثانوية الكراغول للبنينادبيعمار عبد السالم هادي حمادي7341922211089023.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية663.0094.71ثانوية الكراغول للبنينادبيمأمون احمد ابراهيم عبد7351922211089025.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى381.0054.43ثانوية الكراغول للبنينادبيمحمد عبد الخالق جبار عيدان7361922211089027.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة542.0077.43ثانوية الكراغول للبنينادبيمزهر علي مشعل حردان7371922211089029.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86ثانوية الكراغول للبنينادبيمصطفى حسين عبيد سالم7381922211089030.00

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية506.0072.29ثانوية الكراغول للبنينادبيمصطفى شهاب احمد عطيوي7391922211089031.00

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية514.0073.43ثانوية الكراغول للبنينادبيياسين رافع مخلف حمود7401922211089033.00

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت425.0060.71اعدادية البيادر للبنينادبيابراهيم عادل عباس ابراهيم7411922211091001.00

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية البيادر للبنينادبياحمد خالد رشيد محمود7421922211091004.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية البيادر للبنينادبياحمد خير هللا سليمان عليوي7431922211091005.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية البيادر للبنينادبياحمد ضياء احمد محمود7441922211091007.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار499.0071.29اعدادية البيادر للبنينادبياوس اسماعيل محيسن احمد7451922211091008.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية البيادر للبنينادبيعبد الباسط عبد الكريم فياض عواد7461922211091017.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار432.0061.71اعدادية البيادر للبنينادبيعبد هللا حمدان كريم عبد اللطيف7471922211091021.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار450.0064.29اعدادية البيادر للبنينادبيعالء عامر حمد صباح7481922211091024.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0063.57اعدادية البيادر للبنينادبيعلي خلف احمد تايه7491922211091027.00

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية البيادر للبنينادبيعماد محمد عبد هللا كواد7501922211091028.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية البيادر للبنينادبيعيسى احمد صادق حمادي7511922211091029.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار546.0078.00اعدادية البيادر للبنينادبيقتيبة ياسر محمد نوري7521922211091031.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية البيادر للبنينادبيمحمد صباح خير هللا ابراهيم7531922211091032.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية البيادر للبنينادبيمصطفى خالد رشيد محمود7541922211091037.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية375.0053.57اعدادية البيادر للبنينادبينشأت محمود فرحان حمد7551922211091038.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية البيادر للبنينادبيوليد خالد هادي ابراهيم7561922211091039.00

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية494.0070.57اعدادية البيادر للبنينادبيياسر عماد شكر نايف7571922211091040.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار502.0071.71ثانوية االندلس للبنينادبيحبيب شهاب احمد عبد7581922211093003.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار455.0065.00ثانوية االندلس للبنينادبيفراس امير جبير خليفه7591922211093008.00

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0073.00ثانوية الوطن للبنينادبياحمد سعدي رحيم عليوي7601922211094001.00
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86ثانوية الوطن للبنينادبياحمد هذال عباس حسن7611922211094002.00

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية الوطن للبنينادبياسامه احمد حروش حديد7621922211094003.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة572.0081.71ثانوية الوطن للبنينادبيامير محمد اسعد قرداش7631922211094004.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار438.0062.57ثانوية الوطن للبنينادبيايمن نعمه مخلف فرحان7641922211094005.00

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0068.86ثانوية الوطن للبنينادبيحسين رعد حميد حسن7651922211094007.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة568.0081.14ثانوية الوطن للبنينادبيحسين عصام عباس صلبي7661922211094008.00

كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0066.29ثانوية الوطن للبنينادبيحسين علي حسون مرزه7671922211094009.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية الوطن للبنينادبيحيدر نزار محمد شحاذه7681922211094011.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29ثانوية الوطن للبنينادبيمحمد احمد دواي علي7691922211094016.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد460.0065.71ثانوية الوطن للبنينادبيمحمد انور غازي زرزور7701922211094017.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة487.0069.57ثانوية الوطن للبنينادبيمحمد قدوري مخلف فرحان7711922211094019.00

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية557.0079.57ثانوية الوطن للبنينادبيمحمود هادي هتيمي علي7721922211094020.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية الوطن للبنينادبيمصطفى صادق مصطفى محمد7731922211094021.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار543.0077.57ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيحسين باسم حاتم حميد7741922211096005.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة527.0075.29ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيسيف قيس محمد داود7751922211096008.00

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية450.0064.29ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعقيل طالب حسين عبيد7761922211096011.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار437.0062.43اعدادية جابر بن حيان للبنينادبياحمد حسن عالوي جسام7771922211098001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة526.0075.14اعدادية جابر بن حيان للبنينادبياحمد عبد هللا محمد عبد7781922211098002.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29اعدادية جابر بن حيان للبنينادبياسامه حميد عباس مطلك7791922211098003.00

كلية االعالم/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيبكر طارق زيدان فياض7801922211098005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة485.0069.29اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيعبد العليم خميس سحاب صالح7811922211098012.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيعلي مجيد علوان حسين7821922211098017.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة513.0073.29اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيكرم صالح نوري محمد7831922211098019.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة480.0068.57اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيمحمد صبار محيسن علوان7841922211098023.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيمحمود محسن عليوي مجباس7851922211098026.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار423.0060.43اعدادية جابر بن حيان للبنينادبينبيل ابراهيم فهد حمادي7861922211098030.00

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيوسام محمد جاسم مزعل7871922211098031.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار588.0084.00اعدادية ابن النفيس للبنينادبياسامة فائز ماضي عراك7881922211099006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة576.0082.29اعدادية ابن النفيس للبنينادبياسامة محمد اسماعيل احمد7891922211099008.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى548.0078.29اعدادية ابن النفيس للبنينادبيالقعقاع مصطفى حردان عبد7901922211099009.00

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية ابن النفيس للبنينادبيبالل ابو بكر عدنان يونس7911922211099010.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43اعدادية ابن النفيس للبنينادبيعاصم ستار عبد الحميد سمبر7921922211099017.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة506.0072.29اعدادية ابن النفيس للبنينادبيعبد هللا شهاب حمد عويد7931922211099018.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة502.0071.71اعدادية ابن النفيس للبنينادبيعبد هللا علي غافل عبد7941922211099019.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة557.0079.57اعدادية ابن النفيس للبنينادبيعبد الناصر مازن سامي جبير7951922211099020.00

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية ابن النفيس للبنينادبيمحمد سعدي عريبي علي7961922211099028.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار594.0084.86اعدادية ابن النفيس للبنينادبيمحمد شاكر عبيد فرحان7971922211099029.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة466.0066.57اعدادية ابن النفيس للبنينادبيمصطفى جاسم جبار زيد7981922211099035.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار559.0079.86اعدادية ابن النفيس للبنينادبيمعتز فائز ماضي عراك7991922211099037.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار614.0087.71اعدادية النعيمية للبنينادبياركان احمد فرحان حسين8001922211100008.00
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية493.0070.43اعدادية النعيمية للبنينادبيسفيان مطر سرحان هراط8011922211100015.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار578.0082.57اعدادية النعيمية للبنينادبيشامل حكمت عبد سعود8021922211100016.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة460.0065.71اعدادية النعيمية للبنينادبيصهيب عماد احمد علي8031922211100018.00

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية النعيمية للبنينادبيضاري قاسم ضاري عداي8041922211100019.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة572.0081.71اعدادية النعيمية للبنينادبيعالء محمد احمد محمد8051922211100027.00

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية517.0073.86اعدادية النعيمية للبنينادبيمحمد احمد ابراهيم محمد8061922211100034.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة577.0082.43اعدادية النعيمية للبنينادبيمحمد بهجت سليمان احمد8071922211100035.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت502.0071.71اعدادية النعيمية للبنينادبيمحمد محمود عبد هللا ضيدان8081922211100038.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية النعيمية للبنينادبيمحمد مظهور محمود حسن8091922211100039.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة568.0081.14اعدادية النعيمية للبنينادبيمصطفى عمر جسام محمد8101922211100046.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية النعيمية للبنينادبييوسف صالح يونس دهموش8111922211100049.00

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية البخاري للبنينادبياحسان محسن علي محمد8121922211101001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية البخاري للبنينادبياسامه محسن حسن محمد8131922211101002.00

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت511.0073.00اعدادية البخاري للبنينادبيايهم علوش عبود كنوش8141922211101004.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488.0069.71اعدادية البخاري للبنينادبيجمال ابراهيم صلفيج عبد الرزاق8151922211101005.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار421.0060.14اعدادية البخاري للبنينادبيعثمان مؤيد عبد الصمد علي8161922211101010.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار464.0066.29اعدادية البخاري للبنينادبيمثنى حسن خلف محمد8171922211101012.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية البخاري للبنينادبيمثنى نصيف عبد هللا مخلف8181922211101013.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة460.0065.71اعدادية البخاري للبنينادبيهشام رشيد عبيد خلف8191922211101016.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية البخاري للبنينادبيوليد محمد عفر احمد8201922211101017.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86ثانوية االيالف للبنينادبيعثمان خالد فرحان عبد8211922211102002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة511.0073.00ثانوية االيالف للبنينادبييزن عمر حمد رزيك8221922211102007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة491.0070.14اعدادية سومر االدبية للبنينادبيابراهيم يوسف حمد خلف8231922211104001.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة522.0074.57اعدادية سومر االدبية للبنينادبياثير عبد هللا مرهاش غربي8241922211104002.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار486.0069.43اعدادية سومر االدبية للبنينادبياحمد عامر كريم ذياب8251922211104004.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار604.0086.29اعدادية سومر االدبية للبنينادبيحارث فراس شعبان شالل8261922211104007.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار474.0067.71اعدادية سومر االدبية للبنينادبيحماده فخري قدوري حسن8271922211104010.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى385.0055.00اعدادية سومر االدبية للبنينادبيحمزه اسماعيل جميل جراد8281922211104011.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار598.0085.43اعدادية سومر االدبية للبنينادبيحمزه عوده نصيف صبار8291922211104012.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك477.0068.14اعدادية سومر االدبية للبنينادبيصفاء شاكر فتح هللا سيروان8301922211104021.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية سومر االدبية للبنينادبيعبد هللا عثمان احمد سلمان8311922211104026.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار446.0063.71اعدادية سومر االدبية للبنينادبيعثمان لطيف علي فليح8321922211104028.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار557.0079.57اعدادية سومر االدبية للبنينادبيعلي احمد خلف ادهام8331922211104030.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية سومر االدبية للبنينادبيعلي بشار صالح اسعد8341922211104031.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار583.0083.29اعدادية سومر االدبية للبنينادبيعلي صفاء علي حسين8351922211104032.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة527.0075.29اعدادية سومر االدبية للبنينادبيغيث صالح جميل عبد المجيد8361922211104036.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة512.0073.14اعدادية سومر االدبية للبنينادبيفهد قتيبه سعود نمر8371922211104038.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة497.0071.00اعدادية سومر االدبية للبنينادبيمحمد شوكت عبد الستار محسن8381922211104040.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار545.0077.86اعدادية سومر االدبية للبنينادبيمحمد عامر كريم ذياب8391922211104041.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة463.0066.14اعدادية سومر االدبية للبنينادبيمحمد قاسم حسين وسمي8401922211104043.00
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار508.0072.57اعدادية سومر االدبية للبنينادبيمشرق ياسين عبد الحميد فليح8411922211104047.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار647.0092.43اعدادية سومر االدبية للبنينادبيمصطفى سعد سامي جمعه8421922211104048.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار478.0068.29اعدادية سومر االدبية للبنينادبيمصطفى ماهر حامد شهاب8431922211104050.00

كلية اآلداب/الجامعة العراقية475.0067.86اعدادية سومر االدبية للبنينادبيمصعب امجد ابراهيم عبد الرزاق8441922211104051.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة526.0075.14اعدادية سومر االدبية للبنينادبيمناف ضياء ناصر محمد سعيد8451922211104053.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة472.0067.43اعدادية سومر االدبية للبنينادبيمهدي سعد عبد السالم محمد نجيب8461922211104054.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار560.0080.00اعدادية سومر االدبية للبنينادبيهارون عمر خيري ناصر8471922211104056.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار421.0060.14اعدادية سومر االدبية للبنينادبيهمام زامل احمد مخلف8481922211104057.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة483.0069.00اعدادية سومر االدبية للبنينادبيوهاد خضير مشعان عبد8491922211104059.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار556.0079.43اعدادية سومر االدبية للبنينادبيياسر فايز حمود جروان8501922211104060.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة466.0066.57اعدادية سومر االدبية للبنينادبيياسر محمد عبد اللطيف احمد8511922211104061.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية سومر االدبية للبنينادبييوسف حازم جاسم محمد8521922211104062.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار594.0084.86اعدادية سومر االدبية للبنينادبييوسف عمار شاكر عون الدين8531922211104063.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار533.0076.14اعدادية سومر االدبية للبنينادبييوسف محمد شداد حمد8541922211104064.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار616.0088.00ثانوية االنتصار للبنينادبياحمد ايمن عايش محمد8551922211108001.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار626.0089.43ثانوية االنتصار للبنينادبيرعد حبيب محمد مضعن8561922211108005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار537.0076.71ثانوية شعاع المعرفة للبنينادبيانور هادي موسى حمادي8571922211110005.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية374.0053.43ثانوية شعاع المعرفة للبنينادبيجعفر منصور مصلح حماد8581922211110006.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار446.0063.71ثانوية شعاع المعرفة للبنينادبيعبد الرحمن احمد عبد هللا عباس8591922211110012.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار444.0063.43ثانوية شعاع المعرفة للبنينادبيعبد الرحمن منذر شهاب حوار8601922211110013.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة502.0071.71ثانوية شعاع المعرفة للبنينادبيعبد هللا محمود احمد ذياب8611922211110017.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار422.0060.29ثانوية شعاع المعرفة للبنينادبيمحمد سعد محمد عبود8621922211110025.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار427.0061.00ثانوية شعاع المعرفة للبنينادبيمصطفى غضيب عبد حمادي8631922211110029.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار444.0063.43ثانوية شعاع المعرفة للبنينادبيمعتز صالح مهدي صالح8641922211110031.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار547.0078.14ثانوية الخلد للبنينادبياحمد حميد عفتان فرحان8651922211111001.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار422.0060.29ثانوية الخلد للبنينادبيامجد عبد الرسول يونس عبد الرحمن8661922211111003.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار422.0060.29ثانوية الخلد للبنينادبيبشار ياسر ميسر محمد8671922211111004.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة484.0069.14ثانوية الخلد للبنينادبيزيد ثابت شعوبي علي8681922211111006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار510.0072.86ثانوية الخلد للبنينادبيعبد الستار حاتم عبد سليمان8691922211111008.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة485.0069.29ثانوية الخلد للبنينادبيعبد السالم مبروك عابر حسين8701922211111009.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار453.0064.71ثانوية الخلد للبنينادبيعمار فيصل رافع احمد8711922211111010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار554.0079.14ثانوية الخلد للبنينادبيمطر سعد محمد عبد الرحيم8721922211111011.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية الرمانة للبنينادبياحمد زغير عبد احمد8731922211112001.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية484.0069.14اعدادية الرمانة للبنينادبيحارث عدنان غربي صالح8741922211112002.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الرمانة للبنينادبيحسين نعمه حمد القدوري8751922211112004.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت491.0070.14اعدادية الرمانة للبنينادبيحيدر محنه خليف علي8761922211112005.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار427.0061.00اعدادية الرمانة للبنينادبيسفيان جاسم خليفه عبد8771922211112006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57اعدادية الرمانة للبنينادبيسيف حمد ماليص مهيري8781922211112007.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار442.0063.14اعدادية الرمانة للبنينادبيعلي محمود عبود محمد8791922211112011.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار517.0073.86اعدادية الرمانة للبنينادبيعمر جمعه احمد حامد8801922211112012.00
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حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية الرمانة للبنينادبيعمر حسين علي رمضان8811922211112013.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية الرمانة للبنينادبيعمران قحطان حمادي حمد8821922211112015.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439.0062.71اعدادية الرمانة للبنينادبيمحمد احمد مطر عيد8831922211112018.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار431.0061.57اعدادية الرمانة للبنينادبينوفل عوده صالح سليمان8841922211112023.00

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية الرمانة للبنينادبييوسف محمد عنزي احمد8851922211112024.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00ثانوية النجاح للبنينادبياحمد شهاب دلف كردوش8861922211113001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار548.0078.29ثانوية النجاح للبنينادبيايمن احمد صالح عليوي8871922211113003.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل487.0069.57ثانوية النجاح للبنينادبيبكر صباح سرحان محمد8881922211113005.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية النجاح للبنينادبيزياد طارق حسين عبد8891922211113008.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار448.0064.00ثانوية النجاح للبنينادبيعبد هللا حمادي احمد علي8901922211113012.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة475.0067.86ثانوية النجاح للبنينادبيعلي ناهي عبد فرحان8911922211113013.00

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0077.00ثانوية النجاح للبنينادبيلؤي محمد حسين حمادي8921922211113015.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار621.0088.71ثانوية جبهة للبنينادبيدحام ماجد دحام مسير8931922211115001.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار509.0072.71ثانوية جبهة للبنينادبيزين العابدين خالد دحام مسير8941922211115002.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار578.0082.57ثانوية جبهة للبنينادبيسيف رحيم محمد مخلف8951922211115003.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار442.0063.14ثانوية جبهة للبنينادبيعثمان احمد عبود حسين8961922211115005.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار449.0064.14ثانوية جبهة للبنينادبيعيسى صباح حماد حبيب8971922211115007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة499.0071.29ثانوية جبهة للبنينادبيفهد ياسين صبار شحاذ8981922211115008.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار481.0068.71ثانوية جبهة للبنينادبيمحمد سامي فرج عويد8991922211115009.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار422.0060.29ثانوية جبهة للبنينادبيمحمد عيد زيدان مهيدي9001922211115010.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43ثانوية جبهة للبنينادبيمصطفى خميس مرزوج مذري9011922211115012.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار450.0064.29ثانوية جبهة للبنينادبينوري صباح حماد حبيب9021922211115015.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار490.0070.00ثانوية جبهة للبنينادبيهشام محمد عبد صالح9031922211115016.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار524.0074.86ثانوية جبهة للبنينادبييوسف نيسان هاشم محمد9041922211115018.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0063.43ثانوية النيل للبنينادبيسامي طه حميد عالوي9051922211116003.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار477.0068.14ثانوية ابن البيطار للبنينادبيسيف محمد جزاع رحيل9061922211117004.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار439.0062.71اعدادية الحسين للبنينادبياحسان عالء الدين رجب سرهيد9071922211118001.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية الحسين للبنينادبيدرع كاتب احمد حمد9081922211118002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة476.0068.00اعدادية الحسين للبنينادبيعبد هللا ماهر نجم عبد هللا9091922211118005.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار489.0069.86اعدادية الحسين للبنينادبيعلي ماجد محمد جليد9101922211118007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة474.0067.71اعدادية الحسين للبنينادبيعمر عادل عبد دخيل9111922211118010.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة443.0063.29ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيعمر ابراهيم سعد فياض9121922215002016.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة480.0068.57اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيعمر سعد حسين علي9131922215007014.00

كلية االعالم/جامعة بغداد531.0075.86ثانوية الشهداء المسائية للبنينادبيعمر رميض محمد جاسم9141922215008010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار504.0072.00ثانوية الكرابلة المسائية للبنينادبيعلي محمد جديان خلف9151922215016005.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار503.0071.86ثانوية الكرابلة المسائية للبنينادبيعمار وسمي خليفه محمد9161922215016007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة542.0077.43ثانوية الكرابلة المسائية للبنينادبييوسف عبد الصمد مخلف عبد الهادي9171922215016014.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة467.0066.71ثانوية الصقالوية المسائية للبنينادبياحمد شاكر عويد عجاج9181922215018001.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار464.0066.29ثانوية الشعب المسائية للبنينادبياحمد شهاب حمد حسين9191922215020003.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيعبد هللا أحمد حمود خلف9201922215020013.00
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة488.0069.71اعدادية المجمع المسائية للبنينادبياحمد ساجر معجون عبد9211922215027001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29ثانوية االغالبة المختلطةادبيابراهيم محمد ابراهيم طالل9221922217003001.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة592.0084.57ثانوية االغالبة المختلطةادبياحمد حميد فالح حسن9231922217003002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة486.0069.43ثانوية االغالبة المختلطةادبياحمد رحيم محمد عبد9241922217003003.00

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0060.00ثانوية االغالبة المختلطةادبيامير صبار جميل مهند9251922217003004.00

كلية اآلداب/جامعة تكريت429.0061.29ثانوية االغالبة المختلطةادبيانس عودة حميد منفي9261922217003005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء455.0065.00ثانوية االغالبة المختلطةادبيصالح الدين اياد حكمت طالل9271922217003006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة480.0068.57ثانوية االغالبة المختلطةادبيعبد الباسط عماد حكمت طالل9281922217003007.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة525.0075.00ثانوية االغالبة المختلطةادبيعبد الرحمن سالم مهدي صالح9291922217003009.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية االغالبة المختلطةادبيعبد الرحمن عماد عبد هللا حسن9301922217003011.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار466.0066.57ثانوية االغالبة المختلطةادبيعمر نجم عبد هللا محيسن9311922217003015.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة591.0084.43ثانوية االغالبة المختلطةادبيمحمد بشير برع صكار9321922217003016.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية االغالبة المختلطةادبيمصطفى عواد حميد منفي9331922217003018.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار535.0076.43ثانوية االغالبة المختلطةادبينبهان حامد ابراهيم بريسم9341922217003022.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57ثانوية االغالبة المختلطةادبينور الدين اياد حكمت طالل9351922217003023.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14ثانوية حضر موت المختلطةادبيعبد هللا صاحب خلف عواد9361922217007001.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية366.0052.29ثانوية حضر موت المختلطةادبيعبد المحسن عذاب صالح عبد هللا9371922217007002.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار549.0078.43ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيادهم هيثم محمود غضيب9381922217011001.00

كلية اللغات/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيايهاب محمود فدعم عبد9391922217011003.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار424.0060.57ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيعبد القادر حسام عبد هللا جاسم9401922217011010.00

كلية التربية/جامعة سامراء453.0064.71ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيعبد الهادي سالم هادي معيل9411922217011012.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار506.0072.29ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيمحمد عبد الصمد فيصل حمد9421922217011016.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار550.0078.57ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيمقتدى ياسر جمعه فهد9431922217011018.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار489.0069.86ثانوية السنابل المختلطةادبيغسان شاكر فرحان جبر9441922217012004.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار448.0064.00ثانوية السنابل المختلطةادبيقاسم مكي خليف برد9451922217012005.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار535.0076.43ثانوية السنابل المختلطةادبيمالك نجم مشعل بردي9461922217012006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار507.0072.43ثانوية السنابل المختلطةادبيمصطفى قاسم نويران مطرود9471922217012007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار536.0076.57ثانوية السنابل المختلطةادبيمعاذ احمد نواف فليح9481922217012009.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة623.0089.00ثانوية النخيل المختلطةادبيهمام حميد موسى خلف9491922217015010.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية االزهر المختلطةادبيايمن ياسر خزعل عيدان9501922217021001.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار595.0085.00ثانوية االزهر المختلطةادبيطارق محمد رشيد صالح9511922217021002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة457.0065.29ثانوية االزهر المختلطةادبيعلي اسماعيل عباس فياض9521922217021003.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار432.0061.71ثانوية االزهر المختلطةادبيعمار ياسر خزعل عيدان9531922217021004.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة500.0071.43ثانوية االزهر المختلطةادبيفوزي قاسم محمد صالح9541922217021005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة502.0071.71ثانوية شرحبيل بن حسنة المختلطةادبيادريس فيصل ثميل فحيمي9551922217029001.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار452.0064.57ثانوية شرحبيل بن حسنة المختلطةادبيمصطفى كمال محمد صالح9561922217029007.00

كلية اآلداب/جامعة تكريت424.0060.57ثانوية االجيال المختلطةادبيسالم محمد جاسم صالح9571922217033003.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار587.0083.86ثانوية جبة المختلطةادبيطه طالب رحيم بربوتي9581922217040007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة465.0066.43ثانوية جبة المختلطةادبيعثمان نهاد جياد صالح9591922217040010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار564.0080.57ثانوية جبة المختلطةادبيغيث احمد رشيد سعود9601922217040012.00
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية جبة المختلطةادبيمحمود طالب رحيم بربوتي9611922217040013.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29الخارجيونادبياحمد عبد هللا مداح مطر9621922218001084.00

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت432.0061.71الخارجيونادبيسجاد جبار احمد محمد9631922218001366.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة486.0069.43الخارجيونادبيطيف كطاع دريدح سعيد9641922218001439.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار446.0063.71الخارجيونادبيعبد الملك عبد الكريم رشيد صالح9651922218001513.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة523.0074.71الخارجيونادبيعبيده عامر عبد الوهاب حردان9661922218001522.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار502.0071.71الخارجيونادبيعثمان جاسم محمد رشيد9671922218001526.00

كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0069.71الخارجيونادبيعمر عبد عليوي خلف9681922218001669.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار566.0080.86ثانوية ام الربيعين للبناتادبيسالي احمد خلف عفتان9691922222003004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0063.00ثانوية ام الربيعين للبناتادبيشهالء هالل ابراهيم حميد9701922222003007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة486.0069.43ثانوية الفاو للبناتادبيدالل جميل نايف حمود9711922222007003.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية القائم للبناتادبياماني عبد الكريم اسماعيل شاكر9721922222010004.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار499.0071.29اعدادية القائم للبناتادبيايمان سعد متعب مصطفى9731922222010006.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار462.0066.00اعدادية القائم للبناتادبيايمان محمد عوض محمد9741922222010007.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار432.0061.71اعدادية القائم للبناتادبيايناس احمد مطر خلف9751922222010008.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار445.0063.57اعدادية القائم للبناتادبيدانه حكيم خليل اسماعيل9761922222010010.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار557.0079.57اعدادية القائم للبناتادبيرؤى احمد مهدي صالح9771922222010011.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار495.0070.71اعدادية القائم للبناتادبيزينه احمد عواد محمد9781922222010019.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة485.0069.29اعدادية القائم للبناتادبيمياده رائد محمد حمد9791922222010029.00

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية القائم للبناتادبينغم عمار رجاء محمد9801922222010033.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة527.0075.29اعدادية القائم للبناتادبينور صباح عويد اسود9811922222010035.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار617.0088.14اعدادية القائم للبناتادبيهبه احمد مخلف تركي9821922222010040.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار499.0071.29اعدادية القائم للبناتادبيهدى حمود بطين مطلك9831922222010041.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة466.0066.57اعدادية القائم للبناتادبييارا صبحي خضير خلف9841922222010043.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار534.0076.29ثانوية الفرات للبناتادبياسراء عبد الناصر حمد عبد هللا9851922222011004.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار432.0061.71ثانوية الفرات للبناتادبياالء تركي حميد ذيب9861922222011005.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار429.0061.29ثانوية الفرات للبناتادبياالء فؤاد بهجت مجيد9871922222011006.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار617.0088.14ثانوية الفرات للبناتادبياماني هادي عنتر حمدان9881922222011007.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار423.0060.43ثانوية الفرات للبناتادبيامل مجحم عفتان فرحان9891922222011008.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار450.0064.29ثانوية الفرات للبناتادبيحنين جاسم محمد عبد هللا9901922222011012.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار452.0064.57ثانوية الفرات للبناتادبيديمه محمد رافع عجيل9911922222011016.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل482.0068.86ثانوية الفرات للبناتادبيشذى مالك مخلف صالح9921922222011021.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار465.0066.43ثانوية الفرات للبناتادبيضحى حامد عبد الرزاق حميد9931922222011022.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار541.0077.29ثانوية الفرات للبناتادبيفرقان صباح طباش علي9941922222011025.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار587.0083.86ثانوية الفرات للبناتادبيميالد هادي عنتر حمدان9951922222011030.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار550.0078.57ثانوية الفرات للبناتادبينبأ ابراهيم خليل ابراهيم9961922222011031.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية الفرات للبناتادبيوئام مظهر حميد بطاح9971922222011032.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار526.0075.14ثانوية الفرات للبناتادبينور ناصر محمد خليفة9981922222011033.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار433.0061.86اعدادية فتح الفتوح للبناتادبياسراء ناظم سالم خلف9991922222012002.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار474.0067.71اعدادية فتح الفتوح للبناتادبياسيا نوار عبيد احمد10001922222012003.00
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التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية فتح الفتوح للبناتادبياميره فؤاد علي احمد10011922222012005.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار451.0064.43اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيحنين قاسم فتحي حمود10021922222012011.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار471.0067.29اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيدالل ياسر شهاب حمد10031922222012012.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار423.0060.43اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيرحمه خليل اسماعيل عذاب10041922222012015.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار598.0085.43اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيرسل حمد احمد دللي10051922222012016.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيرشا سعود عبود هالل10061922222012017.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار501.0071.57اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيزهراء حميد رفيع مديد10071922222012019.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيزينب جميل حمادي شرقي10081922222012020.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار504.0072.00اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيسجى سعد خلف حاتم10091922222012021.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار545.0077.86اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيسجى صباح سليم مصلح10101922222012022.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار452.0064.57اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيسجى محمد جابر عباس10111922222012023.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار581.0083.00اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيسلسبيل صبحي حسين صالح10121922222012024.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار522.0074.57اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيسمر رائد مرعي سطام10131922222012025.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار551.0078.71اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيسندس جمعه رفيع مديد10141922222012026.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار487.0069.57اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيسهى محمد جابر عباس10151922222012027.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار495.0070.71اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيعبير قحطان ناجي خليفه10161922222012030.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيعذراء حمدان ابراهيم ربيع10171922222012031.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيعذراء هاني خلف عيسى10181922222012032.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار517.0073.86اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيفاطمه ستار احمد حسن10191922222012033.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيفاطمه عدنان رجه مخلف10201922222012034.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار454.0064.86اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيقبس حكمت خليفه عاصي10211922222012036.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار437.0062.43اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيماريه حميد حسن محمد10221922222012038.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار579.0082.71اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيهديل احمد رشيد دلي10231922222012048.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة484.0069.14اعدادية جنين للبناتادبياسراء عمار فاضل محمود10241922222013001.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار470.0067.14اعدادية جنين للبناتادبيجنان حاتم نجم عبد10251922222013004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار496.0070.86اعدادية جنين للبناتادبيرؤيه علي حاجم سلطان10261922222013005.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة536.0076.57اعدادية جنين للبناتادبيشيرين سعدي حمادي مخلف10271922222013013.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0062.43اعدادية جنين للبناتادبيطيبه كريم عبد هللا مخلف10281922222013015.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار472.0067.43اعدادية جنين للبناتادبينوره عبد هللا عايد شالع10291922222013020.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0065.43اعدادية الخمائل للبناتادبيحنان علي يوسف عبد اللطيف10301922222014012.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار527.0075.29اعدادية الخمائل للبناتادبيخديجة جاسم محمد سرحان10311922222014013.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار479.0068.43اعدادية الخمائل للبناتادبيسالي محمد حسين علي10321922222014028.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة432.0061.71اعدادية الخمائل للبناتادبيمريم جمعه عزيز حمادي10331922222014053.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة477.0068.14اعدادية الخمائل للبناتادبينور محمد مخلف عوده10341922222014062.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار478.0068.29اعدادية الخمائل للبناتادبينوره عبد عالوي مخلف10351922222014063.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار528.0075.43اعدادية الخمائل للبناتادبيهبه محمد حمد صباح10361922222014065.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار598.0085.43اعدادية الرطبة للبناتادبيايات محمد عياده عثمان10371922222015004.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية الرطبة للبناتادبيبدور قدوري مخلف سعد10381922222015007.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار581.0083.00اعدادية الرطبة للبناتادبيحنين ماجد ابراهيم كاطع10391922222015009.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار542.0077.43اعدادية الرطبة للبناتادبيرنا حكيم كلبوش سبتي10401922222015011.00
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار547.0078.14اعدادية الرطبة للبناتادبيسجى فيصل عواد احمد10411922222015015.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار542.0077.43اعدادية الرطبة للبناتادبيفرح محمد حسين حمادي10421922222015024.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار472.0067.43اعدادية الرطبة للبناتادبيمعالي خليل عبد الجبار حردان10431922222015026.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار574.0082.00اعدادية الرطبة للبناتادبيملك علي عبيد نايف10441922222015027.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار440.0062.86اعدادية الرطبة للبناتادبينبأ رعد هالل حماد10451922222015028.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار546.0078.00اعدادية الرطبة للبناتادبيهاجر خليل صالح لطيف10461922222015031.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار594.0084.86ثانوية الزوراء للبناتادبياالء جمال حميد جسام10471922222018002.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار435.0062.14ثانوية الزوراء للبناتادبيرحمة فراس غازي علي10481922222018004.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار471.0067.29ثانوية الزوراء للبناتادبيرقية خليل علي حمدان10491922222018008.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار537.0076.71ثانوية الزوراء للبناتادبيرنده عبد هللا صبار عبد الرحيم10501922222018009.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار439.0062.71ثانوية الزوراء للبناتادبيشروق فراس شاكر نواف10511922222018016.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0061.43ثانوية الزوراء للبناتادبيطيبه مصطفى عباس طويرش10521922222018019.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار497.0071.00ثانوية الزوراء للبناتادبيعذراء محمود محيسن فرحان10531922222018020.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار454.0064.86ثانوية الزوراء للبناتادبيفاطمة خليل علي حمدان10541922222018023.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0062.43ثانوية الزوراء للبناتادبيفاطمة مثنى خلف داود10551922222018024.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار493.0070.43ثانوية الزوراء للبناتادبينور بشار فاضل اسماعيل10561922222018028.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار476.0068.00ثانوية الزوراء للبناتادبيهناء اسماعيل محمد حسين10571922222018030.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار514.0073.43ثانوية الزوراء للبناتادبيياسمين عبد الكريم مخلف عبد هللا10581922222018032.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار492.0070.29اعدادية العال للبناتادبيايمان عباس عالوي عبد10591922222019004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0064.14اعدادية العال للبناتادبيتبارك احمد اسماعيل ظاهر10601922222019005.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار448.0064.00اعدادية العال للبناتادبيتبارك بشار عداي حمد10611922222019006.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار491.0070.14اعدادية العال للبناتادبيدعاء يحيى زعال صالح10621922222019008.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار502.0071.71اعدادية العال للبناتادبيرسل عصام فجر رشيد10631922222019011.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار580.0082.86اعدادية العال للبناتادبيزينب عامر حسن سعد10641922222019014.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار498.0071.14اعدادية العال للبناتادبيطيبة محمد جاسم محمد10651922222019019.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية العال للبناتادبيعائشة عبد الكريم زيدان جلوي10661922222019021.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار520.0074.29اعدادية العال للبناتادبيمالك قاسم شحاذة عبد10671922222019027.00

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0077.00اعدادية العال للبناتادبينبأ قاسم هاشم عبود10681922222019028.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية العال للبناتادبينور قاسم محمد مطلك10691922222019029.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار587.0083.86اعدادية العال للبناتادبيهمسة عدي حاتم يعقوب10701922222019032.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار676.0096.57ثانوية قريش للبناتادبيجنه اسامة عبد الرزاق صالح10711922222022004.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار493.0070.43ثانوية قريش للبناتادبيحوراء حماد شهاب احمد10721922222022007.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار454.0064.86ثانوية قريش للبناتادبيسجا حماد خلف جرو10731922222022012.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0064.00ثانوية قريش للبناتادبيكرم رحيم احمد صبح10741922222022017.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0061.71ثانوية قريش للبناتادبييقين رحيم احمد صبح10751922222022029.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار553.0079.00ثانوية الرجاء للبناتادبياريج عبد هللا محمد عبد10761922222024001.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار507.0072.43ثانوية الرجاء للبناتادبياساور جالل حسن عبد السيد10771922222024002.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار527.0075.29ثانوية الرجاء للبناتادبيافنان احمد يوسف عبد اللطيف10781922222024004.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار480.0068.57ثانوية الرجاء للبناتادبيامال جاسم هالل علي10791922222024005.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار454.0064.86ثانوية الرجاء للبناتادبيتبارك علي محمد زغير10801922222024007.00
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار536.0076.57ثانوية الرجاء للبناتادبيحنين هاني شاكر فرحان10811922222024010.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار473.0067.57ثانوية الرجاء للبناتادبيرفيده ثامر محمد مجبل10821922222024012.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار608.0086.86ثانوية الرجاء للبناتادبيشهالء عمار مشعان جدي10831922222024019.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار542.0077.43ثانوية الرجاء للبناتادبيشوق منعم سالمه محمد10841922222024020.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار454.0064.86ثانوية الرجاء للبناتادبيطيبه خالد خلف عواد10851922222024021.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية الرجاء للبناتادبيمريم مصعب عبد الغفور مرعي10861922222024025.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار422.0060.29ثانوية الرجاء للبناتادبيمريم ناجي جاسم حمادي10871922222024026.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار494.0070.57ثانوية الرجاء للبناتادبينور احمد جمال معروف10881922222024029.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار591.0084.43ثانوية الرجاء للبناتادبينور عبد السالم تركي عبد10891922222024030.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار510.0072.86ثانوية الرجاء للبناتادبينور محمد ادهام محمد10901922222024031.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار519.0074.14ثانوية الرجاء للبناتادبيهالة هيثم جمعه عكل10911922222024034.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار475.0067.86ثانوية الرجاء للبناتادبيهديل حسن هراط مخلف10921922222024036.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار518.0074.00ثانوية الرجاء للبناتادبيهند ماجد كامل جوده10931922222024037.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0062.43اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبياروى يوسف زعين نجيب10941922222026001.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار502.0071.71اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبياسماء احمد غزال حمادي10951922222026003.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار462.0066.00اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبياالء عبد المجيد مرزه عبد10961922222026004.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار475.0067.86اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيانفال ثائر حردان عبد الجبار10971922222026006.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0063.00اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيايات خميس علي عواد10981922222026007.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار454.0064.86اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيايفان بسمان كافي حشاش10991922222026008.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار428.0061.14اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيايالف خميس علي عواد11001922222026009.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار608.0086.86اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيايه محل شاحود خلف11011922222026010.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار440.0062.86اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيبسمه خلف محمد خليفه11021922222026012.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيدعاء حميد احمد فريح11031922222026016.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0064.00اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيرنين سعود حميد ذياب11041922222026020.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار470.0067.14اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيزهراء هيثم صالح عبد11051922222026021.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار470.0067.14اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيساره صائب قاسم عبد المجيد11061922222026024.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية365.0052.14اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيساره محمد علي جاسم11071922222026026.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار484.0069.14اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيسجى محمد احمد معروف11081922222026027.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار520.0074.29اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيسرور صعب محمد خلف11091922222026028.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار491.0070.14اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيشهد محمود حماد عويد11101922222026029.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار482.0068.86اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيفاطمه ناصر عبد الرحيم فرحان11111922222026038.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار507.0072.43اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيقمر فايز حمد جاسم11121922222026039.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار477.0068.14اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيمريم حسان ابراهيم خليل11131922222026042.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار471.0067.29اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيمريم عبد هللا فرحان عبد هللا11141922222026043.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيمريم نبيل مخلف عناد11151922222026044.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبينبا احمد خلف عبد11161922222026047.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0063.14اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبينور اسعد ابراهيم صالح11171922222026050.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار437.0062.43اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبينور الهدى سامر صالح مهدي11181922222026051.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار493.0070.43اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبياستبرق اياد طارق خليل11191922222026055.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار529.0075.57اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيايه خليل سالم ملحم11201922222027006.00
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار501.0071.57اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيتبارك سعد عبد حسن11211922222027007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة499.0071.29اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيتسنيم محمد عواد حمادي11221922222027008.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار546.0078.00اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيجنات مجيد احمد عبد11231922222027009.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0065.57اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيحنين خميس عبد الجبار مهدي11241922222027010.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار526.0075.14اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيدينا فؤاد كامل كودي11251922222027012.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0065.43اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيرسل اياد مخلف عبد11261922222027014.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار442.0063.14اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيسارة فؤاد عبيد مهدي11271922222027018.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0063.57اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيسارة كامل علي ابراهيم11281922222027019.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار535.0076.43اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيطيبه محمد فاضل جوير11291922222027022.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار485.0069.29اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيمريم زياد محمد عويد11301922222027028.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار503.0071.86اعدادية ماريا القبطية للبناتادبينبا شهاب حمد نايل11311922222027031.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيهبه سعدون عبد هللا احمد11321922222027038.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار557.0079.57اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيوسن مجهد سلمان خلف11331922222027040.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار527.0075.29اعدادية ماريا القبطية للبناتادبييقين فوزي حماد عيدان11341922222027041.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة503.0071.86ثانوية الرمادي للبناتادبياصاله نصرت احميد جدوع11351922222028001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة488.0069.71ثانوية الرمادي للبناتادبيبان صالح جميل مضحي11361922222028004.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار474.0067.71ثانوية الرمادي للبناتادبيبدر الدجى بشار سبتي صالح11371922222028005.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار485.0069.29ثانوية الرمادي للبناتادبيفرح وجدي عبد العزيز سعود11381922222028020.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار476.0068.00ثانوية الرمادي للبناتادبيقمر طاهر عبد الرحيم فرحان11391922222028021.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية الرمادي للبناتادبيمتاب راتب جميل احمد11401922222028022.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار514.0073.43ثانوية الرمادي للبناتادبيهبه ماهر عباس فرحان11411922222028029.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار567.0081.00ثانوية الرمادي للبناتادبيوفاء ثائر يوسف مطر11421922222028031.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار546.0078.00ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيحنين عامر محيسن علي11431922222029002.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار468.0066.86ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيدنيا محمد حمد مخلف11441922222029003.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار432.0061.71ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيريام محمود محمد شرقي11451922222029005.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار442.0063.14ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيسارة ريكان مهدي خلف11461922222029008.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار492.0070.29ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيسندس محمد عجيل عبد هللا11471922222029009.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0064.29ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيشفاء ناطق فالح عطا هللا11481922222029010.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار499.0071.29ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيصفا عمر عبد العزيز عواد11491922222029011.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0065.14ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيضحى صباح ناصر حمد11501922222029012.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار613.0087.57ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيعهد عبد الحميد عبد سناد11511922222029013.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيفاتن كريم جبار حنتوش11521922222029014.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة479.0068.43ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيفاطمه خليل عبود الطيف11531922222029016.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار549.0078.43ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبينبا خالد هندي تبن11541922222029018.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0066.71ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيندى مجيد عوده محمد11551922222029019.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيهبه فاضل جياد عبود11561922222029021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة464.0066.29ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيهيام عيسى محمد رمضان11571922222029022.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0061.43ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيوفاء علي خلف احمد11581922222029023.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار575.0082.14ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبييقين صالح حماد جاسم11591922222029024.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار485.0069.29اعدادية العرفان للبناتادبيابرار عبد السالم شكحان مصلح11601922222030001.00
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار572.0081.71اعدادية العرفان للبناتادبياستبرق حكمت حماد عبد11611922222030002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة476.0068.00اعدادية العرفان للبناتادبيايه حسن محجوب سليمان11621922222030005.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار685.0097.86اعدادية العرفان للبناتادبيايه خالد شيحان مصلح11631922222030006.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية العرفان للبناتادبيايه هيثم مدب عبطان11641922222030008.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار642.0091.71اعدادية العرفان للبناتادبيبروج عبد االله محمد امين علي11651922222030010.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار472.0067.43اعدادية العرفان للبناتادبيتبارك بالل نجيمان كوكز11661922222030011.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار473.0067.57اعدادية العرفان للبناتادبيدعاء طالب لطيف احمد11671922222030014.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار587.0083.86اعدادية العرفان للبناتادبيذلفاء ادريس سعدون نوري11681922222030015.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار571.0081.57اعدادية العرفان للبناتادبيروان طارق حمد عبد11691922222030017.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار552.0078.86اعدادية العرفان للبناتادبيريام رائد عبد جاسم11701922222030018.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية العرفان للبناتادبيريزان طارق شكحان مصلح11711922222030019.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية العرفان للبناتادبيزينه طارق جمعة حماد11721922222030020.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار576.0082.29اعدادية العرفان للبناتادبيسرور احمد جبار هوال11731922222030022.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار424.0060.57اعدادية العرفان للبناتادبيسرى محمد عباس عيفان11741922222030023.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0061.86اعدادية العرفان للبناتادبيسوالف محمد صالح فرحان11751922222030025.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار611.0087.29اعدادية العرفان للبناتادبيطيبه عمر محمد حمد11761922222030027.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار497.0071.00اعدادية العرفان للبناتادبيفادية خليفه احمد زيدان11771922222030028.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار423.0060.43اعدادية العرفان للبناتادبيفاطمه احمد محارب سليمان11781922222030029.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار546.0078.00اعدادية العرفان للبناتادبيفاطمه طارق جبار هوال11791922222030030.00

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية العرفان للبناتادبيملك عبد الرحمن خليفه سعود11801922222030034.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار572.0081.71اعدادية العرفان للبناتادبينبا ابراهيم سليمان عواد11811922222030035.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة483.0069.00اعدادية العرفان للبناتادبينبا ياسر حامد نايف11821922222030036.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار522.0074.57اعدادية العرفان للبناتادبيهاجر محمود محمد كليب11831922222030037.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار578.0082.57اعدادية العرفان للبناتادبيهاله محمد احمد كمر11841922222030038.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار563.0080.43اعدادية العرفان للبناتادبييقين عدنان هجيج مصلح11851922222030040.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0065.86ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبياسماء رزاق عبد فاضل11861922222031002.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار508.0072.57ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيايالف سالم عبد جوير11871922222031003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار504.0072.00ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيايناس محمد سليمان سرحان11881922222031005.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار462.0066.00ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيختام رحمان علي عايد11891922222031006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار562.0080.29ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيدعاء محمد ناجي حمادي11901922222031007.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار551.0078.71ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيديمه منذر جهاد صايل11911922222031008.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار498.0071.14ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيرشا علي سليمان سرحان11921922222031009.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0064.71ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيرقيه عدنان ارثيع عبد11931922222031010.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار476.0068.00ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيزينب ناهي عبد فرحان11941922222031013.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة471.0067.29ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيسبأ جاسم محمد عبد11951922222031014.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار553.0079.00ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيشهد احمد حمد خضير11961922222031015.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار573.0081.86ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيضحى جاسم جدوع احمد11971922222031017.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0064.29ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيطيبه خالد طه ياسين11981922222031018.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار441.0063.00ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيفاطمه علي محمد مطلك11991922222031020.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار455.0065.00ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيفرح قيس حامد احمد12001922222031021.00
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0063.14ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبينور قيس حامد احمد12011922222031022.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار580.0082.86ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيهاجر سعدون جاسم محمد12021922222031023.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيوداد سعدون حمدان عبد12031922222031024.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار472.0067.43ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبياطياف زيد عواد رهك12041922222032002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار578.0082.57ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبياالء اسماعيل عبود مهيدي12051922222032003.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار574.0082.00ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيايه ابراهيم شاحوذ طعمه12061922222032006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار522.0074.57ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيحنان محمد عوده عبد الكريم12071922222032007.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى493.0070.43ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيرقيه مشتاق عبد القادر حماده12081922222032010.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيفاطمه جالل صباح عبد12091922222032018.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار473.0067.57ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيمروى غسان ابراهيم عطيوي12101922222032019.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار530.0075.71ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيمريانه معين جاسم محمد12111922222032020.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار550.0078.57ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيمريم خالد كريم جبير12121922222032021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار592.0084.57ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيمالك نافع حمد لطيف12131922222032023.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار439.0062.71ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبينور بالل علي احمد12141922222032025.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0064.71ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيياسمين وسام مهدي جبير12151922222032029.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار493.0070.43ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبينور الهدى قيس نوري علي12161922222032030.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار524.0074.86ثانوية قطر الندى للبناتادبياشجان لؤي مشعل نصيف12171922222033001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار509.0072.71ثانوية قطر الندى للبناتادبيايات قصي مشعل نصيف12181922222033002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار539.0077.00ثانوية قطر الندى للبناتادبيدنيا ليث ياسين محمد12191922222033004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0061.86ثانوية قطر الندى للبناتادبيسيناء فالح حميد محمد12201922222033006.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار466.0066.57ثانوية قطر الندى للبناتادبيشروق طه مزعل هندي12211922222033007.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار499.0071.29ثانوية قطر الندى للبناتادبيعائشه طارق محمد سرحان12221922222033011.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار438.0062.57ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيأمنه جاسم محمد عبد الوهاب12231922222035001.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبياسراء محسن عبد دخيل12241922222035003.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار569.0081.29ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيزينه عامر دويح صالح12251922222035007.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار582.0083.14ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيضحى عامر دويح صالح12261922222035010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار563.0080.43ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيفرح ياسين طه عاشور12271922222035013.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار598.0085.43ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيمها طالب علي مطر12281922222035015.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار425.0060.71ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبينبراس عبد الجبار محمد ابراهيم12291922222035016.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475.0067.86ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيهبه محمود عبيد جميل12301922222035018.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار484.0069.14ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيهدى حافظ علي حسين12311922222035019.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار487.0069.57ثانوية المعرفة للبناتادبيتبارك حسين مسعود عواد12321922222036007.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار551.0078.71ثانوية المعرفة للبناتادبيخلود فيصل محمد مانع12331922222036008.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار481.0068.71ثانوية المعرفة للبناتادبيشهد محمد ذياب سعيد12341922222036017.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0065.14ثانوية المعرفة للبناتادبيطيبه اياد عبد محمد12351922222036019.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة539.0077.00ثانوية المعرفة للبناتادبيطيبه محمد عبد مهنه12361922222036021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة494.0070.57ثانوية المعرفة للبناتادبيماريا حسين خلف حماد12371922222036022.00

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0076.86اعدادية الكوثر للبناتادبياسيل صباح حامد كسوب12381922222037001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة569.0081.29اعدادية الكوثر للبناتادبيايالف بالسم حردان محمد12391922222037006.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار538.0076.86اعدادية الكوثر للبناتادبيتبارك محمود عبد عجيل12401922222037009.00
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار501.0071.57اعدادية الكوثر للبناتادبيتقوى سالم جسام حسن12411922222037010.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية الكوثر للبناتادبيحفصه فوزي طه علي12421922222037011.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة525.0075.00اعدادية الكوثر للبناتادبيحنين سالم داود سليمان12431922222037012.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00اعدادية الكوثر للبناتادبيخديجه محمد احمد عبار12441922222037014.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار433.0061.86اعدادية الكوثر للبناتادبيريام عباس حسن احمد12451922222037016.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار427.0061.00اعدادية الكوثر للبناتادبيريام فالح محسن مطر12461922222037017.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار450.0064.29اعدادية الكوثر للبناتادبيضحى حميد عبود حسين12471922222037023.00

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0064.00اعدادية الكوثر للبناتادبيطيبه عامر جاسم غضيب12481922222037026.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار486.0069.43اعدادية الكوثر للبناتادبينرمين عالء محمد عفتان12491922222037033.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0061.29اعدادية الكوثر للبناتادبيهاجر اكرم تركي جاسم12501922222037036.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة514.0073.43اعدادية الكوثر للبناتادبييسر ماهر عبد الكريم جاسم12511922222037039.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار558.0079.71اعدادية وادي العقيق للبناتادبياستبرق خالد عايش حسين12521922222039001.00

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0063.29اعدادية وادي العقيق للبناتادبيخديجه رعد محمود عبد هللا12531922222039004.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة573.0081.86اعدادية وادي العقيق للبناتادبيدعاء نبيل سلمان عبد هللا12541922222039006.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة486.0069.43اعدادية وادي العقيق للبناتادبيرسل رشيد محمد زيدان12551922222039009.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار515.0073.57اعدادية وادي العقيق للبناتادبيرويدة حسن علي شالل12561922222039012.00

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0068.14اعدادية وادي العقيق للبناتادبيشهد خالد جميل عبد12571922222039018.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار491.0070.14اعدادية وادي العقيق للبناتادبيصفا حسين فيصل حماد12581922222039022.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار661.0094.43اعدادية وادي العقيق للبناتادبيطيبة عمار خضير شوكه12591922222039024.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار498.0071.14اعدادية وادي العقيق للبناتادبيطيبة فارس عالوي احمد12601922222039025.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار429.0061.29اعدادية وادي العقيق للبناتادبيطيبة محمد عبد اللطيف توفيق12611922222039026.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار437.0062.43اعدادية وادي العقيق للبناتادبيفاطمه باسم شحاذه شمران12621922222039028.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة434.0062.00اعدادية وادي العقيق للبناتادبيمريم اركان عبد الرزاق فياض12631922222039032.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة521.0074.43اعدادية وادي العقيق للبناتادبيمريم بزيع عجمي حسين12641922222039033.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة491.0070.14اعدادية وادي العقيق للبناتادبيمريم عباس دحام حمادي12651922222039034.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0068.57اعدادية وادي العقيق للبناتادبينبا احمد عبيد دايح12661922222039037.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0063.00اعدادية وادي العقيق للبناتادبينبا حاتم سرحان خلف12671922222039038.00

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية538.0076.86اعدادية وادي العقيق للبناتادبينغم ماجد حميد مهبول12681922222039039.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة490.0070.00اعدادية وادي العقيق للبناتادبينمارق احمد محمد زيدان12691922222039040.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة524.0074.86اعدادية وادي العقيق للبناتادبيهبه عدنان محمد زيدان12701922222039041.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار503.0071.86اعدادية وادي العقيق للبناتادبيهدى سعد مخلف خليفة12711922222039042.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار565.0080.71اعدادية وادي العقيق للبناتادبيهديل احمد ابراهيم اسماعيل12721922222039043.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار482.0068.86اعدادية وادي العقيق للبناتادبيهيام حسين صالح بطيء12731922222039044.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار525.0075.00ثانوية اليقظة للبناتادبيرقيه سعد حمودي موسى12741922222040003.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار480.0068.57ثانوية اليقظة للبناتادبيسفانه اياد حمد سليمان12751922222040006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار516.0073.71ثانوية اليقظة للبناتادبيمنار صبحي نجيب علي12761922222040009.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار522.0074.57ثانوية اليقظة للبناتادبينواره سالم شريف عبد اللطيف12771922222040010.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار450.0064.29ثانوية اليقظة للبناتادبينور عمر حماد احمد12781922222040011.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار517.0073.86ثانوية اليقظة للبناتادبينوره عبد المنعم نوري علي12791922222040012.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة527.0075.29ثانوية اليقظة للبناتادبيهدى سرمد نامق محسن12801922222040013.00

202 من 32صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 االنبار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار488.0069.71ثانوية اليقظة للبناتادبيهديل جاويد مالك فليح12811922222040016.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار445.0063.57ثانوية اليقظة للبناتادبيهند ناظم مصلح نجم12821922222040017.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار434.0062.00ثانوية اليقظة للبناتادبييقين عبد نايف كرين12831922222040018.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية540.0077.14اعدادية الحقالنية للبناتادبيأروى خالد عبد احمد12841922222042002.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار620.0088.57اعدادية الحقالنية للبناتادبياساور يحيى احمد خلف12851922222042003.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار558.0079.71اعدادية الحقالنية للبناتادبياسماء زيد احمد محمد12861922222042004.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار499.0071.29اعدادية الحقالنية للبناتادبيبان باسم بصير مزعل12871922222042007.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار453.0064.71اعدادية الحقالنية للبناتادبيتبارك حازم فرج وهيب12881922222042008.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار585.0083.57اعدادية الحقالنية للبناتادبيتماظر هاشم رحيل عبد12891922222042009.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار490.0070.00اعدادية الحقالنية للبناتادبيديار رافع رمضان مجيد12901922222042011.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية الحقالنية للبناتادبيرسل عطيه حمد حسن12911922222042014.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار452.0064.57اعدادية الحقالنية للبناتادبيرفيده أسامه صبار معجل12921922222042015.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار536.0076.57اعدادية الحقالنية للبناتادبيرويده فالح يحيى ياسين12931922222042016.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار445.0063.57اعدادية الحقالنية للبناتادبيريانه نبيل عبد الرحيم احمد12941922222042017.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار434.0062.00اعدادية الحقالنية للبناتادبيزكيه مهيمن عدنان عبد الرزاق12951922222042018.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار482.0068.86اعدادية الحقالنية للبناتادبيزينب راقي رشيد نصيف12961922222042019.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك595.0085.00اعدادية الحقالنية للبناتادبيسجى حسام احمد محمد12971922222042022.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار571.0081.57اعدادية الحقالنية للبناتادبيصحاري عبد الكريم عبد هللا سعود12981922222042026.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة514.0073.43اعدادية الحقالنية للبناتادبيطيبه غازي ثابت عابد12991922222042029.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار505.0072.14اعدادية الحقالنية للبناتادبيفاطمه قتيبه صبحي جاسم13001922222042033.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار596.0085.14اعدادية الحقالنية للبناتادبيلينا طارق منفي محمود13011922222042034.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار518.0074.00اعدادية الحقالنية للبناتادبيمها محمود حمد خليفه13021922222042038.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار509.0072.71اعدادية الحقالنية للبناتادبيمواسم حمدي سيف زبن13031922222042039.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار446.0063.71اعدادية الحقالنية للبناتادبيمينا غسان لطيف محمد13041922222042040.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار454.0064.86اعدادية الحقالنية للبناتادبينازك خميس محمد عليان13051922222042042.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية الحقالنية للبناتادبينبأ صالح الدين صبار معجل13061922222042043.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية الحقالنية للبناتادبيندى هاني عبد العزيز عبد الفتاح13071922222042044.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار518.0074.00اعدادية الحقالنية للبناتادبيهبه ماجد دايح عواد13081922222042047.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار475.0067.86اعدادية الحقالنية للبناتادبييازي دبي زيدان خلف13091922222042049.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار467.0066.71ثانوية التهذيب للبناتادبياسماء رحيم جاسم محمد13101922222043002.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار452.0064.57ثانوية التهذيب للبناتادبيخلود مهيدي صالح حمد13111922222043004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار495.0070.71ثانوية التهذيب للبناتادبيرؤى ناصر حماد حمد13121922222043006.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار500.0071.43ثانوية التهذيب للبناتادبيزهراء رحيم جاسم محمد13131922222043007.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة523.0074.71ثانوية التهذيب للبناتادبيهالة شريف عبد رثيع13141922222043012.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0065.86ثانوية قبة الصخرة للبناتادبياميمه نزار عبد هللا عوده13151922222044001.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار505.0072.14ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيزينب قحطان ستار رشيد13161922222044004.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار539.0077.00ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيميمونه عدي صالح لطيف13171922222044012.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار514.0073.43ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيايناس علي زيدان خلف13181922222045003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار529.0075.57ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيرسل ناصر عبد صالح13191922222045008.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيرشا عبد هللا عبد الستار عبد العظيم13201922222045009.00
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0061.57ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيسالي عبد هللا عبد الستار عبد العظيم13211922222045010.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار471.0067.29ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيسفانه عبد هللا فرحان خليفه13221922222045011.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار436.0062.29ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيهاجر عوده احمد عاكوب13231922222045012.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0063.00ثانوية مؤتة للبناتادبياستبرق سالم عجمي طه13241922222046001.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار501.0071.57ثانوية مؤتة للبناتادبيعائشه ابراهيم محمد عطيوي13251922222046006.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية االندلس للبناتادبيرحاب احمد عبد حنتوش13261922222047006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة503.0071.86ثانوية االندلس للبناتادبيشيماء رافع عبد حميد13271922222047011.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة514.0073.43ثانوية االندلس للبناتادبيمنار احمد يوسف علي13281922222047015.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار486.0069.43ثانوية االندلس للبناتادبيندم ناطق عبد محمد13291922222047018.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية االندلس للبناتادبينور شاكر محمود فدعوس13301922222047019.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار501.0071.57ثانوية هاجر للبناتادبيأسراء عماد فياض جاسم13311922222048001.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار553.0079.00ثانوية هاجر للبناتادبيأسيل عبد الرحمن جاسم محمد13321922222048002.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار473.0067.57ثانوية هاجر للبناتادبيابرار حميد ربيع شهاب13331922222048003.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار557.0079.57ثانوية هاجر للبناتادبيأالء سعد فريح نجرس13341922222048004.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة464.0066.29ثانوية هاجر للبناتادبيايناس ضياء عذاب عبد13351922222048005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار520.0074.29ثانوية هاجر للبناتادبيبدور جيشي خلف عبد13361922222048006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار542.0077.43ثانوية هاجر للبناتادبيتبارك نقيب عياده مشعان13371922222048007.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار436.0062.29ثانوية هاجر للبناتادبيتهاني عادل حماد فرحان13381922222048009.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار457.0065.29ثانوية هاجر للبناتادبيرؤى عدنان سريسح سليمان13391922222048010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار529.0075.57ثانوية هاجر للبناتادبيغزالن خليل حسين عجالن13401922222048012.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى463.0066.14ثانوية هاجر للبناتادبيغفران عمار لطس فهد13411922222048013.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار544.0077.71ثانوية هاجر للبناتادبينور محمد عجاج عمير13421922222048017.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار487.0069.57ثانوية هاجر للبناتادبينور ناجي مشرف عبيد13431922222048018.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار448.0064.00اعدادية الخالدية للبناتادبيآيات عادل عبد فياض13441922222049001.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار499.0071.29اعدادية الخالدية للبناتادبيايام ياسر طه فارس13451922222049002.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار444.0063.43اعدادية الخالدية للبناتادبيحنين توفيق فزع حميد13461922222049004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار512.0073.14اعدادية الخالدية للبناتادبيزينب سطام محمد ابراهيم13471922222049005.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار457.0065.29اعدادية الخالدية للبناتادبيزينة عايد خلف محمد13481922222049006.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460.0065.71اعدادية الخالدية للبناتادبيساره نهاد كريم عبد13491922222049008.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار559.0079.86اعدادية الخالدية للبناتادبيسحر ناظم عاصي مطر13501922222049010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة481.0068.71اعدادية الخالدية للبناتادبيشهالء عباس جاسم عطيه13511922222049012.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار487.0069.57اعدادية الخالدية للبناتادبيفاطمة يوسف عثمان هادي13521922222049014.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0064.14اعدادية الخالدية للبناتادبيفرح عمر شاحوذ حمادي13531922222049016.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة529.0075.57اعدادية الخالدية للبناتادبيمريم صباح عايد فياض13541922222049019.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار462.0066.00ثانوية الحبانية للبناتادبيرسل رائد حميد عبد13551922222051003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0063.00ثانوية الحبانية للبناتادبيزينب عمر دحام خلف13561922222051005.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29ثانوية الحبانية للبناتادبيسوزان عمر دحام خلف13571922222051009.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار554.0079.14ثانوية الحبانية للبناتادبيملك سعدي حمد خلف13581922222051013.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة479.0068.43ثانوية الحبانية للبناتادبييقين حميد كاظم جاسم13591922222051015.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة575.0082.14اعدادية الفلوجة للبناتادبيابرار عبد السالم دايح محمد13601922222052001.00
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار589.0084.14اعدادية الفلوجة للبناتادبيتبارك فائز رجب احمد13611922222052007.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار577.0082.43اعدادية الفلوجة للبناتادبيرانيا باسم علي محمد13621922222052010.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى387.0055.29اعدادية الفلوجة للبناتادبيرنين عثمان مظهر محمد13631922222052012.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة499.0071.29اعدادية الفلوجة للبناتادبيسجى عباس عبد هللا جاسم13641922222052015.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار587.0083.86اعدادية الفلوجة للبناتادبيطيبه مصطفى حامد جاسم13651922222052021.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار428.0061.14اعدادية الفلوجة للبناتادبيعائشه قيس مظهر عجيل13661922222052023.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة531.0075.86اعدادية الفلوجة للبناتادبيغسق وليد خليل جاسم13671922222052024.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة607.0086.71اعدادية الفلوجة للبناتادبيمالك محمد اسماعيل خليل13681922222052029.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار426.0060.86اعدادية الفلوجة للبناتادبيمناسك صهيب محمد فرحان13691922222052031.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية الفلوجة للبناتادبيميس محمد خليل ابراهيم13701922222052032.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة496.0070.86اعدادية الفلوجة للبناتادبيميمونه وادي حميد صالح13711922222052033.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار448.0064.00اعدادية الفلوجة للبناتادبينوال رائد جاسم عالوي13721922222052038.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار480.0068.57اعدادية الفلوجة للبناتادبينور علي حسين عبود13731922222052039.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة529.0075.57اعدادية الفلوجة للبناتادبيهاجر مجهد عبد هللا فرحان13741922222052040.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار468.0066.86اعدادية النهضة للبناتادبياسماء باسط عايد محمد13751922222055004.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة474.0067.71اعدادية النهضة للبناتادبياسيل عامر حسين علوان13761922222055005.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار559.0079.86اعدادية النهضة للبناتادبيايالف عبد الرحمن مصلح سعود13771922222055006.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار616.0088.00اعدادية النهضة للبناتادبيرسل عمر محمد حويش13781922222055020.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة520.0074.29اعدادية النهضة للبناتادبيروان حسام الدين محمد صالح13791922222055021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار507.0072.43اعدادية النهضة للبناتادبيشهد محمد احمد مرشد13801922222055029.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار476.0068.00اعدادية النهضة للبناتادبيشهد محمد عبد هزاع13811922222055030.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار566.0080.86اعدادية النهضة للبناتادبيصفا اسعد عبد الرزاق حمود13821922222055032.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار572.0081.71اعدادية النهضة للبناتادبيضحى عمر محمد عبد هللا13831922222055035.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت578.0082.57اعدادية النهضة للبناتادبيمأوى عادل احمد كاظم13841922222055052.00

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية النهضة للبناتادبيمرام موفق عزيز زيدان13851922222055053.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار522.0074.57اعدادية النهضة للبناتادبينبأ احمد سعد فياض13861922222055058.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار568.0081.14اعدادية النهضة للبناتادبينريمان زياد ابراهيم شاهين13871922222055065.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0063.57اعدادية النهضة للبناتادبينور الهدى جاسم محمد صالح13881922222055066.00

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية النهضة للبناتادبيهاجر احمد مجيد حميد13891922222055070.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار527.0075.29اعدادية النهضة للبناتادبيهبه مفيد خليل محمد13901922222055071.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية364.0052.00اعدادية النهضة للبناتادبيهدى عمر طارق محمد13911922222055072.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة478.0068.29اعدادية النهضة للبناتادبيهديل علي يوسف شمران13921922222055073.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار461.0065.86ثانوية الحرية للبناتادبيانس الوجود احمد مصطفى هادي13931922222056001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0063.57ثانوية الحرية للبناتادبيغفران عبد الكريم شهاب احمد13941922222056008.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0064.14ثانوية الحرية للبناتادبيفرح زياد احمد حمادي13951922222056009.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة561.0080.14ثانوية الحرية للبناتادبيمريم حقي اسماعيل جاسم13961922222056010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة505.0072.14ثانوية الحرية للبناتادبيمالك عبد هللا غازي مغامس13971922222056011.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة466.0066.57ثانوية الحرية للبناتادبيميقات كمال حسين جاسم13981922222056012.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة540.0077.14ثانوية الحرية للبناتادبيوسن جبير سلومي حمد13991922222056016.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار625.0089.29اعدادية الوثبة للبناتادبيايه عالء رسول عباس14001922222058004.00
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التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية الوثبة للبناتادبيبثينه جبار عسل عبد14011922222058005.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار420.0060.00اعدادية الوثبة للبناتادبيتبارك حميد جاسم محمد14021922222058007.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار434.0062.00اعدادية الوثبة للبناتادبيتقى سليم شبيب محمد14031922222058009.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار443.0063.29اعدادية الوثبة للبناتادبيزينه غافل عوض جاسم14041922222058019.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار516.0073.71اعدادية الوثبة للبناتادبيساره خلف حمادي صالح14051922222058021.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة530.0075.71اعدادية الوثبة للبناتادبيساره نبيل عبد الرزاق مجيد14061922222058022.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار506.0072.29اعدادية الوثبة للبناتادبيسجى جمال فياض جاسم14071922222058023.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار471.0067.29اعدادية الوثبة للبناتادبيسماره تحسين عالء طاهر14081922222058024.00

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية الوثبة للبناتادبيعال فائز عبد الستار جميل14091922222058030.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة514.0073.43اعدادية الوثبة للبناتادبيغسق احمد عبد الرحمن سعيد14101922222058031.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار439.0062.71اعدادية الوثبة للبناتادبيفاتن عباس فاضل عبد الكريم14111922222058032.00

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية الوثبة للبناتادبيفاطمة وفيق ابراهيم فضيل14121922222058033.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة475.0067.86اعدادية الوثبة للبناتادبيمأثر رعد احمد عبيد14131922222058035.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار579.0082.71اعدادية الوثبة للبناتادبينور احمد فرحان سعود14141922222058040.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار641.0091.57اعدادية الوثبة للبناتادبيهاجر احمد هاشم جاسم14151922222058041.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة531.0075.86اعدادية الوثبة للبناتادبيياسمين محمد حمد محمود14161922222058042.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار522.0074.57اعدادية األمل للبناتادبيابتهال سعدون عبد نايف14171922222059002.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية األمل للبناتادبياسيل عدنان طالب مهيدي14181922222059004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0061.86اعدادية األمل للبناتادبياسيل علي وهيب ماشي14191922222059005.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة457.0065.29اعدادية األمل للبناتادبيافراح عايد اسماعيل حمد14201922222059006.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار559.0079.86اعدادية األمل للبناتادبيامنه عامر علي سرحان14211922222059011.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة463.0066.14اعدادية األمل للبناتادبيايات ساري جالل رجب14221922222059012.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة525.0075.00اعدادية األمل للبناتادبيايه حازم فياض عايد14231922222059013.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة535.0076.43اعدادية األمل للبناتادبيايه خميس محمد مخلف14241922222059014.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار523.0074.71اعدادية األمل للبناتادبيحنان حسين علي وهيب14251922222059017.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار557.0079.57اعدادية األمل للبناتادبيرسل عبد الستار جبار سلمان14261922222059020.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار620.0088.57اعدادية األمل للبناتادبيرسل عمر علي عبد هللا14271922222059021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار523.0074.71اعدادية األمل للبناتادبيرونق وسيم عباس علي14281922222059028.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0064.29اعدادية األمل للبناتادبيزينب نعمه ناجي فياض14291922222059029.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار655.0093.57اعدادية األمل للبناتادبيطيبه غالب خليل عواد14301922222059039.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة466.0066.57اعدادية األمل للبناتادبيعبير عبد خلف سلطان14311922222059041.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة474.0067.71اعدادية األمل للبناتادبيغفران جمال حسن اسود14321922222059045.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0063.14اعدادية األمل للبناتادبيفرات محمد خلف عبد14331922222059049.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة528.0075.43اعدادية األمل للبناتادبيمريم اكريم صالح جاسم14341922222059051.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار481.0068.71اعدادية األمل للبناتادبيميسم خميس عبد نايف14351922222059056.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة552.0078.86اعدادية األمل للبناتادبينبأ شامل مهيدي صالح14361922222059059.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار473.0067.57اعدادية األمل للبناتادبيهيبت قحطان متعب علي14371922222059062.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0063.86اعدادية األمل للبناتادبييسرى محمد جياد دايح14381922222059063.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار583.0083.29اعدادية هيت للبناتادبياسيل فهمي نجيب رشيد14391922222060002.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0063.43اعدادية هيت للبناتادبيانوار محمد مصلح خلف14401922222060004.00
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار538.0076.86اعدادية هيت للبناتادبياوراد سعدون بتال عبد14411922222060005.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار498.0071.14اعدادية هيت للبناتادبيايه سالم حميد زبار14421922222060008.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار634.0090.57اعدادية هيت للبناتادبيخديجه اثير عبد الهادي عبد الرزاق14431922222060011.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار468.0066.86اعدادية هيت للبناتادبيديار زياد نجيب رشيد14441922222060012.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة494.0070.57اعدادية هيت للبناتادبيذاريات خليل ابراهيم كردي14451922222060013.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار503.0071.86اعدادية هيت للبناتادبيرانيا ثامر عبد الواحد عبد الرزاق14461922222060014.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار549.0078.43اعدادية هيت للبناتادبيرقيه عادل مشرف محمد14471922222060016.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0061.57اعدادية هيت للبناتادبيفاطمه سامي حمد خلف14481922222060022.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار438.0062.57اعدادية هيت للبناتادبيملك عامر عدنان نعمان14491922222060024.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار509.0072.71اعدادية هيت للبناتادبيميس محمد امين سعد14501922222060026.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار479.0068.43اعدادية هيت للبناتادبينور عادل سامي كسار14511922222060030.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية الشيماء للبناتادبيتبارك احمد جاسم شهاب14521922222061005.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار588.0084.00اعدادية الشيماء للبناتادبيتبارك بالل حمد طراد14531922222061006.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار495.0070.71اعدادية الشيماء للبناتادبيتبارك محفوظ رعد مطر14541922222061007.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار495.0070.71اعدادية الشيماء للبناتادبيساره ثائر صباح فرج14551922222061011.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار503.0071.86اعدادية الشيماء للبناتادبيساره قيس محمود حمد14561922222061012.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار487.0069.57اعدادية الشيماء للبناتادبيسميه باسم محمد خليل14571922222061013.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار423.0060.43اعدادية الشيماء للبناتادبيشهد سلوان غسان ياسين14581922222061014.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار454.0064.86اعدادية الشيماء للبناتادبيضمياء حافظ ثابت نعمان14591922222061015.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار507.0072.43اعدادية الشيماء للبناتادبيمريم وليد محمود فارس14601922222061018.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار530.0075.71اعدادية الشيماء للبناتادبيميعاد صبري عمير فالج14611922222061019.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار486.0069.43اعدادية الشيماء للبناتادبيميالد صبري عمير فالج14621922222061020.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار472.0067.43اعدادية الشيماء للبناتادبيهديه عكاب كسار مهبش14631922222061024.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار523.0074.71اعدادية الشيماء للبناتادبيوفاء عوض محمد سالم14641922222061025.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار496.0070.86اعدادية الروافد للبناتادبياحالم زيدان اسماعيل عوض14651922222062001.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية الروافد للبناتادبياسراء عدنان عبد الغفور لطيف14661922222062002.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار466.0066.57اعدادية الروافد للبناتادبيبان عادل خليل طه14671922222062006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة483.0069.00اعدادية الروافد للبناتادبيبدور حسين عمير جعاطه14681922222062007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار622.0088.86اعدادية الروافد للبناتادبيبلسم وميض اسماعيل ابراهيم14691922222062008.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار521.0074.43اعدادية الروافد للبناتادبيتبارك عالء عبد السالم عثمان14701922222062010.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار563.0080.43اعدادية الروافد للبناتادبيتفاؤل احمد جمعه محمود14711922222062011.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار540.0077.14اعدادية الروافد للبناتادبيجنات محمد خليل سالم14721922222062014.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار557.0079.57اعدادية الروافد للبناتادبيحنان صدام حسين فرحان14731922222062015.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار484.0069.14اعدادية الروافد للبناتادبيحنين حازم عبد العزيز ذيب14741922222062016.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0064.00اعدادية الروافد للبناتادبيزمن ظافر جميل اسماعيل14751922222062021.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار494.0070.57اعدادية الروافد للبناتادبيساره وليد سوري جميل14761922222062024.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار523.0074.71اعدادية الروافد للبناتادبيسجود علي صكر حمود14771922222062025.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار576.0082.29اعدادية الروافد للبناتادبيضي يوسف مزبان مسلط14781922222062027.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار523.0074.71اعدادية الروافد للبناتادبيطيبة عمر امين سعيد14791922222062028.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار530.0075.71اعدادية الروافد للبناتادبيعبير علي زيدان خلف14801922222062029.00
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار508.0072.57اعدادية الروافد للبناتادبيفنن محمود خيري عقرب14811922222062031.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار499.0071.29اعدادية الروافد للبناتادبيماريه حمود ابراهيم شرقي14821922222062034.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار499.0071.29اعدادية الروافد للبناتادبيمنال حكيم جميل محمد14831922222062038.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار598.0085.43اعدادية الروافد للبناتادبينور اسامه ناصر نمر14841922222062039.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار498.0071.14اعدادية الروافد للبناتادبينور الهدى صالح طه منصور14851922222062040.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار462.0066.00اعدادية الروافد للبناتادبيهديل لفته جمعه كنش14861922222062042.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار469.0067.00اعدادية الروافد للبناتادبيياسمين حكمت عبد االله عبد الحميد14871922222062043.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار631.0090.14اعدادية حديثة للبناتادبيابرار عبد الرحمن مصطفى ابراهيم14881922222063001.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار558.0079.71اعدادية حديثة للبناتادبيابرار محمد انور جاسم14891922222063002.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية حديثة للبناتادبيأسيل كاظم علي خبيب14901922222063004.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية حديثة للبناتادبيايناس محمد سالم رصيف14911922222063005.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار471.0067.29اعدادية حديثة للبناتادبيحال ماجد حماد خلف14921922222063008.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0062.71اعدادية حديثة للبناتادبيرنا خالد مليحان حسون14931922222063011.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة465.0066.43اعدادية حديثة للبناتادبيزينب حسان عبد الكريم محسن14941922222063013.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية حديثة للبناتادبيسجى ليث نصيف عبد هللا14951922222063016.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار492.0070.29اعدادية حديثة للبناتادبيسماهر خيري بديوي علي14961922222063017.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار495.0070.71اعدادية حديثة للبناتادبيشذى هشام اسماعيل خلف14971922222063018.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار452.0064.57اعدادية حديثة للبناتادبيصابرين محمد عطا رشيد14981922222063023.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار508.0072.57اعدادية حديثة للبناتادبيعبير خلدون سليمان رثيع14991922222063025.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار547.0078.14اعدادية حديثة للبناتادبيمريم باسم صبار محمد15001922222063026.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية حديثة للبناتادبيمريم ثابت داود سليمان15011922222063027.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار499.0071.29اعدادية حديثة للبناتادبيمريم سالم ندا محمد15021922222063028.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار494.0070.57اعدادية حديثة للبناتادبيمريم ياسر ابراهيم علي15031922222063030.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار541.0077.29اعدادية حديثة للبناتادبينرجس وسام ابراهيم حمد15041922222063033.00

كلية االعالم/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية حديثة للبناتادبينور معاذ عبد الغفور ياسين15051922222063034.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية حديثة للبناتادبينوره يوسف غازي عبد الكريم15061922222063035.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار474.0067.71اعدادية حديثة للبناتادبيوالء خليل فتيخ هالل15071922222063036.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار562.0080.29ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيآيه عارف علي عبد العزيز15081922222065002.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار555.0079.29ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيآيه عبد هللا علي طرفه15091922222065003.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار567.0081.00ثانوية عنه الشرقية للبناتادبياريج دريد جواد عبيد15101922222065004.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار489.0069.86ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيرنا صالح حسن مطر15111922222065007.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيريم شاكر عبد الحميد عبد المجيد15121922222065008.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار577.0082.43ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيغاده يوسف بكر عبد الهادي15131922222065014.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار571.0081.57ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيفاطمه محمد مولود رجب15141922222065016.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار479.0068.43ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيمريم محمود عبيد ياسين15151922222065019.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57ثانوية عنه الشرقية للبناتادبينبأ محمد ياسين رشيد15161922222065020.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة531.0075.86ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيهدى مثنى فخري احمد15171922222065022.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار514.0073.43ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبياروى هيثم جميل مخلف15181922222066001.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة533.0076.14ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيامنه حميد عبد هللا مطر15191922222066003.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار501.0071.57ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيايات عماد سلمان احمد15201922222066004.00
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار517.0073.86ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيايه رشيد مطلك مخلف15211922222066006.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار466.0066.57ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيتقى عبد الستار حسن علي15221922222066009.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار472.0067.43ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيزينب مرشد خلف حمادي15231922222066013.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار455.0065.00ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيساره اياد حميد حزم15241922222066015.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار468.0066.86ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيساره عمار اسماعيل محمد15251922222066017.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيساره محمد خلف حمد15261922222066018.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيسجى صالح عبد هللا جاسم15271922222066019.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475.0067.86ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيطيبه خالد علي ضاحي15281922222066022.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيمروه حميد احمد ياسين15291922222066027.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0065.86ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيمنار ماجد محمد جلوي15301922222066030.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار467.0066.71ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيميسره ابراهيم عواد سعيد15311922222066031.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيوالء هيثم جميل مخلف15321922222066034.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار522.0074.57اعدادية حليمة السعدية للبناتادبياسماء نزهان عبد هويدي15331922222068001.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار552.0078.86اعدادية حليمة السعدية للبناتادبياكرام عزيز حمد صالح15341922222068002.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0063.00اعدادية حليمة السعدية للبناتادبياالء ابراهيم عبد هللا حسين15351922222068003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار500.0071.43اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيرنا احمد اسماعيل يوسف15361922222068007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة480.0068.57اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيريام حمود عرسان علي15371922222068008.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار539.0077.00اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيريم محمد عبد جاسم15381922222068009.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار563.0080.43اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيزمزم جبير علي معجل15391922222068010.00

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية376.0053.71اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيساره رحيم محمد موسى15401922222068011.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0064.00اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيساره ردام حسين عنزي15411922222068012.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0062.43اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيساره عبد السالم فرحان عبد15421922222068013.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار481.0068.71اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيسرى كمال محمد عواد15431922222068014.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيسماح فريح جاسم خلف15441922222068015.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار508.0072.57اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيشذى فريد جبير عبد15451922222068016.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار559.0079.86اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيشيماء ستار خليفه محمد15461922222068018.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار524.0074.86اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيضحى مجيد سليمان نجم15471922222068019.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار652.0093.14اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيطيبه صالح حمد عنيزي15481922222068020.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة512.0073.14اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيمروه صالح ملوكي عبود15491922222068022.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار517.0073.86اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيميساء خميس حماد عبد هللا15501922222068024.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار513.0073.29اعدادية حليمة السعدية للبناتادبينبا حميد جبير عبد15511922222068025.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة470.0067.14اعدادية حليمة السعدية للبناتادبينبا صالح حسين عواد15521922222068026.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار548.0078.29اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيوئام جاسم محمد حسين15531922222068029.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار541.0077.29ثانوية النابغه الذبياني للبناتادبياطياف ابراهيم شعالن مشكور15541922222069002.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار512.0073.14ثانوية النابغه الذبياني للبناتادبيختام ماجد عبد هللا لطيف15551922222069007.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة437.0062.43ثانوية النابغه الذبياني للبناتادبيسميه رسول احمد محمد15561922222069012.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار464.0066.29ثانوية النابغه الذبياني للبناتادبيشروق عمار فرحان محيميد15571922222069013.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار455.0065.00ثانوية النابغه الذبياني للبناتادبيشهد عبد السالم خلف علي15581922222069014.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية النابغه الذبياني للبناتادبيمروه محمد بندر ثويني15591922222069017.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة486.0069.43ثانوية النابغه الذبياني للبناتادبينبا رسول احمد محمد15601922222069018.00
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0063.00ثانوية المقاصد للبناتادبيايالف عماد سليمان حمد15611922222070001.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار548.0078.29ثانوية المقاصد للبناتادبيايه جمال يوسف عبيد15621922222070002.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية المقاصد للبناتادبيرانيا علي حماد حسين15631922222070003.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار599.0085.57ثانوية المقاصد للبناتادبيرقيه جمال مطرود حسين15641922222070005.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0061.71ثانوية المقاصد للبناتادبيرويده محمد جاسم محمد15651922222070006.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى387.0055.29ثانوية المقاصد للبناتادبيزينب علي عيفان فارس15661922222070007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة494.0070.57ثانوية المقاصد للبناتادبيسبأ عادل عبد خلف15671922222070009.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0063.14ثانوية المقاصد للبناتادبيمريم ناظم محمد فارس15681922222070012.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار472.0067.43ثانوية المقاصد للبناتادبيمواهب محمد محمود عبد الرزاق15691922222070013.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار557.0079.57ثانوية المقاصد للبناتادبينهى عبد الستار حكمت يوسف15701922222070015.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار426.0060.86ثانوية الكواكب للبناتادبيامنه ياسين عبد العزيز عواد15711922222072002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار505.0072.14ثانوية الكواكب للبناتادبيايناس ثامر عبد المجيد حمدي15721922222072003.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار525.0075.00ثانوية الكواكب للبناتادبيتبارك احمد فيصل علي15731922222072005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار509.0072.71ثانوية الكواكب للبناتادبيرقيه حميد جاسم حمادي15741922222072009.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار436.0062.29ثانوية الكواكب للبناتادبيشهد عدنان دحام محمد15751922222072012.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار548.0078.29ثانوية الكواكب للبناتادبيعال طه ابراهيم خلف15761922222072013.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0068.57ثانوية الكواكب للبناتادبيغفران عمر عبد هللا خليفه15771922222072014.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار480.0068.57ثانوية الكواكب للبناتادبيمرام حاكم سند برجس15781922222072015.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار599.0085.57ثانوية الكواكب للبناتادبيمريم احمد فريح صالح15791922222072016.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية380.0054.29ثانوية الكواكب للبناتادبيمريم عبيد حايد احمد15801922222072017.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار423.0060.43ثانوية الكواكب للبناتادبيمريم عمار احمد صادق15811922222072018.00

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية ابي امامة الباهلي للبناتادبياسراء عبد هللا زيدان خلف15821922222074002.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار486.0069.43ثانوية ابي امامة الباهلي للبناتادبيورود كريم محمود راضي15831922222074013.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار470.0067.14ثانوية اليقين للبناتادبيأسماء خليل خشان طوفان15841922222076001.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار505.0072.14ثانوية اليقين للبناتادبيأيه هاشم علي خلف15851922222076002.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار609.0087.00ثانوية اليقين للبناتادبيابتهال ستير علي سعد15861922222076003.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار519.0074.14ثانوية اليقين للبناتادبياسماء عدنان ريكان خلف15871922222076004.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار549.0078.43ثانوية اليقين للبناتادبياطياف حسين عبد نصيف15881922222076005.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0065.57ثانوية اليقين للبناتادبيدينا جاسم محمد فرحان15891922222076009.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0063.86ثانوية اليقين للبناتادبيساره كريم عبد رجه15901922222076015.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار461.0065.86ثانوية اليقين للبناتادبيسجى كمال مجهد بطاح15911922222076016.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار532.0076.00ثانوية اليقين للبناتادبيسرور عادل احمد صباح15921922222076018.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار591.0084.43ثانوية اليقين للبناتادبيسماهر سليمان محمد صالح15931922222076019.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار494.0070.57ثانوية اليقين للبناتادبيشهد رافع احمد خلف15941922222076020.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار492.0070.29ثانوية اليقين للبناتادبيعذراء علي محمد عرسان15951922222076023.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار484.0069.14ثانوية اليقين للبناتادبيكوثر ضياء حامد تركي15961922222076025.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار555.0079.29ثانوية اليقين للبناتادبيلمى محمد عبد هللا حمد15971922222076026.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار491.0070.14ثانوية اليقين للبناتادبيلمياء حميد محمد عوده15981922222076027.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار535.0076.43ثانوية اليقين للبناتادبيمنى حامد ريكان محمد15991922222076028.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار606.0086.57ثانوية اليقين للبناتادبيهبايب عامر حامد روضان16001922222076032.00
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار622.0088.86ثانوية نهر دجلة للبناتادبياغادير مؤيد شهاب احمد16011922222079001.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار587.0083.86ثانوية نهر دجلة للبناتادبيحنين يوسف عبد الوهاب حسب هللا16021922222079007.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار628.0089.71ثانوية نهر دجلة للبناتادبيرسل وليد ياسين عبد الحليم16031922222079010.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت573.0081.86ثانوية نهر دجلة للبناتادبيرشا خليل محمد عبد هللا16041922222079011.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة536.0076.57ثانوية نهر دجلة للبناتادبيزهراء وليد احمد ضويف16051922222079012.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار447.0063.86ثانوية نهر دجلة للبناتادبيزينب شاكر حماد حسين16061922222079013.00

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية نهر دجلة للبناتادبيساره عزيز مخلف نهار16071922222079014.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار547.0078.14ثانوية نهر دجلة للبناتادبيسمر خميس طه مخيلف16081922222079015.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار529.0075.57ثانوية نهر دجلة للبناتادبيصفا صباح نوري حمادي16091922222079017.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار517.0073.86ثانوية نهر دجلة للبناتادبيغفران عدنان نعمه نجم16101922222079019.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار500.0071.43ثانوية نهر دجلة للبناتادبيغفران مشعان حسين هجرس16111922222079020.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار553.0079.00ثانوية نهر دجلة للبناتادبيقسمه شامل جدوع رميض16121922222079021.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار465.0066.43ثانوية نهر دجلة للبناتادبينسيبه زهير دليان ظاهر16131922222079025.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57ثانوية نهر دجلة للبناتادبيهاله منذر محمد وردي16141922222079028.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية نهر دجلة للبناتادبيورود عوده نايف رداع16151922222079031.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار492.0070.29ثانوية نهر دجلة للبناتادبيوالء قصي سلمان ظاهر16161922222079032.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار451.0064.43ثانوية الريان للبناتادبيايناس كمال شكر محمود16171922222080001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار522.0074.57ثانوية الريان للبناتادبيريام فوزي عبد محمد16181922222080003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار498.0071.14ثانوية الريان للبناتادبيشهد رحيم خضير خلف16191922222080006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار509.0072.71ثانوية الريان للبناتادبيعفيفه نايف طابور محمد16201922222080008.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار481.0068.71ثانوية الريان للبناتادبيوفاء ريكان عبيد حمد16211922222080010.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار479.0068.43ثانوية الفوز المبين للبناتادبيسبا صباح عبد الكريم خلف16221922222082006.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0065.43ثانوية الفوز المبين للبناتادبيسجى محسن سعدون شاطي16231922222082007.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية الفوز المبين للبناتادبيشيماء جواد كاظم ذياب16241922222082008.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار503.0071.86ثانوية الفوز المبين للبناتادبيعلياء حميد فاضل حمد16251922222082009.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار516.0073.71ثانوية الفوز المبين للبناتادبيفاطمة عباس فاضل حمد16261922222082010.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار501.0071.57ثانوية الفوز المبين للبناتادبيمريم ابراهيم خليل فرحان16271922222082011.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار482.0068.86ثانوية الفوز المبين للبناتادبيورود محمود فليح فياض16281922222082014.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار553.0079.00ثانوية دجلة للبناتادبيسجى حاتم كرجي فهد16291922222083009.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار536.0076.57ثانوية دجلة للبناتادبيصفا ياسر جمعه جاسم16301922222083011.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار482.0068.86ثانوية دجلة للبناتادبيضحى محسن علي حمادي16311922222083012.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار509.0072.71ثانوية دجلة للبناتادبيطيبه ارحيم جاسم حمادي16321922222083013.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار509.0072.71ثانوية دجلة للبناتادبيطيبه حيدر شاكر شالل16331922222083014.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار613.0087.57ثانوية دجلة للبناتادبيمناسك عبد هللا محمد عبد هللا16341922222083017.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار530.0075.71ثانوية دجلة للبناتادبيندى حسين علي مطر16351922222083018.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار547.0078.14اعدادية التسامح للبناتادبيرونق باسم عبد المجيد محمد16361922222085007.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار546.0078.00اعدادية التسامح للبناتادبيعذراء عدنان مزهر حماد16371922222085010.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار587.0083.86اعدادية التسامح للبناتادبيعلياء جالل مشعان نواف16381922222085011.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار468.0066.86اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمة ناصر صباح رميح16391922222085013.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية التسامح للبناتادبيمريم حماد احمد حسين16401922222085015.00
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار465.0066.43ثانوية العبور للبناتادبياالء غياض عبد فيصل16411922222086006.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار479.0068.43ثانوية العبور للبناتادبيرحاب محمود رشيد حميد16421922222086016.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0062.43ثانوية العبور للبناتادبيرقيه محمد حامد دعوك16431922222086018.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية العبور للبناتادبيغفران عبود علي محمد16441922222086025.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيساره رسول محمود حمادي16451922222087010.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار470.0067.14ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيسجى محمد فرحان زيدان16461922222087012.00

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0069.14ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيضحى هنوان صالح عسل16471922222087013.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0063.43اعدادية االنفال للبناتادبيعاليه محمد احمد ريحان16481922222089043.00

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية482.0068.86ثانوية االهرام للبناتادبيرسل عماد عبود فرحان16491922222091007.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0064.71ثانوية االهرام للبناتادبيشفاء محمد عبود عباس16501922222091009.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار521.0074.43ثانوية االهرام للبناتادبيشهباء قصي جواد حماد16511922222091010.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0063.86ثانوية االهرام للبناتادبيغفران جمال حسين مسهر16521922222091012.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار422.0060.29ثانوية االهرام للبناتادبيهدى احمد محمد بردي16531922222091016.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة547.0078.14اعدادية الروابط للبناتادبيايناس نايف نجم جاسم16541922222092004.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة514.0073.43اعدادية الروابط للبناتادبيايه عبد هللا عنيد محمد16551922222092005.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار499.0071.29اعدادية الروابط للبناتادبيبشرى احمد عباس علي16561922222092006.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة566.0080.86اعدادية الروابط للبناتادبيدينا جهاد ابراهيم سلمان16571922222092011.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار424.0060.57اعدادية الروابط للبناتادبيرحمه حميد عطيه عواد16581922222092012.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار572.0081.71اعدادية الروابط للبناتادبيرحيق ياسين محمد خليفه16591922222092013.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار540.0077.14اعدادية الروابط للبناتادبيرقيه خميس ابراهيم حمادي16601922222092014.00

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية الروابط للبناتادبيرونق مؤيد حساني راضي16611922222092015.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة552.0078.86اعدادية الروابط للبناتادبيريم علي فرج علي16621922222092017.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة524.0074.86اعدادية الروابط للبناتادبيزينب حميد مجيد عبد16631922222092021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار507.0072.43اعدادية الروابط للبناتادبيشهد ماهر عبيد نواف16641922222092027.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0063.86اعدادية الروابط للبناتادبيطيبه جواد علوان مطر16651922222092028.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار550.0078.57اعدادية الروابط للبناتادبيعائشه بدر صالح قرطاس16661922222092030.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة534.0076.29اعدادية الروابط للبناتادبيعبير محمد عبد هللا ضيدان16671922222092033.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة478.0068.29اعدادية الروابط للبناتادبيغفران صالح فزع محمد16681922222092035.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0063.86اعدادية الروابط للبناتادبيفاطمه قيس ليلي حماد16691922222092037.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار524.0074.86اعدادية الروابط للبناتادبيمروه اركان رافع يوسف16701922222092038.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار471.0067.29اعدادية الروابط للبناتادبينبأ خالد جاسم عبد هللا16711922222092042.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة504.0072.00اعدادية الروابط للبناتادبيهاجر رياض حمد مخلف16721922222092047.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة530.0075.71اعدادية الروابط للبناتادبيهدى مؤيد سلمان حسن16731922222092051.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار546.0078.00ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبيامل ياسين نافع سليمان16741922222096001.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار464.0066.29ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبيفاطمه حارث دكش علي16751922222096002.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار524.0074.86ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبيهجران عبد الودود محمد داود16761922222096003.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار483.0069.00ثانوية الرافدين للبناتادبيسجى احمد عبد حسين16771922222097004.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار497.0071.00ثانوية الرافدين للبناتادبيهاجر عبد هللا دحام خلف16781922222097009.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0061.29ثانوية الرافدين للبناتادبيهبه ضياء عبد بديوي16791922222097010.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار477.0068.14ثانوية الوفاء للبناتادبياستبرق احمد رشيد عايد16801922222104003.00
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0065.57ثانوية الوفاء للبناتادبيايمان رحمن عساف عسل16811922222104004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار452.0064.57ثانوية الوفاء للبناتادبيسرى ستار حماد سرحان16821922222104014.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0065.57ثانوية الوفاء للبناتادبيشيماء محسن ثابت فهد16831922222104020.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0065.43ثانوية الوفاء للبناتادبيفاطمه جبار شحاذه الوس16841922222104021.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار576.0082.29ثانوية الوفاء للبناتادبيفاطمه معاذ ناظم ذويب16851922222104022.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية365.0052.14ثانوية الوفاء للبناتادبيمريم لؤي نجم عبد هللا16861922222104025.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار428.0061.14ثانوية الوفاء للبناتادبينبا ابراهيم عوده راشد16871922222104027.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0061.29ثانوية الوفاء للبناتادبينور خالد فرج محمد16881922222104030.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار487.0069.57ثانوية الوفاء للبناتادبينور عطا هللا خليفه عفات16891922222104031.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار492.0070.29ثانوية الشفق للبناتادبيايه احمد عادل عطيه عربي16901922222106001.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار512.0073.14ثانوية الشفق للبناتادبيبراق مامون غالب خضير16911922222106002.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0061.86ثانوية الشفق للبناتادبيتبارك حسين مخلف شلتاغ16921922222106003.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار530.0075.71ثانوية الشفق للبناتادبيتهاني مؤيد ابراهيم عبد16931922222106004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار443.0063.29ثانوية الشفق للبناتادبيجنان ياسر سالم سلمان16941922222106005.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار421.0060.14ثانوية الشفق للبناتادبيختام احمد نايف خلف16951922222106006.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار479.0068.43ثانوية الشفق للبناتادبيرحمه وليد حسام عبد الحميد16961922222106010.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة529.0075.57ثانوية الشفق للبناتادبيشمس حامد علي هميم16971922222106014.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451.0064.43ثانوية الشفق للبناتادبيشهد محمد ابراهيم طويريج16981922222106016.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار444.0063.43ثانوية الشفق للبناتادبيعذراء غني حسين علي16991922222106019.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار508.0072.57ثانوية الشفق للبناتادبيفاطمه عالء حمدان فرحان17001922222106021.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار513.0073.29ثانوية الشفق للبناتادبيمروه مشرف كردي جراد17011922222106022.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة498.0071.14ثانوية الشفق للبناتادبينور وليد حسام عبد الحميد17021922222106028.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار435.0062.14اعدادية الياقوت للبناتادبياميمه رفعت حسن جلوب17031922222109001.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار476.0068.00اعدادية الياقوت للبناتادبيحنين نجم عبد هللا حسن17041922222109004.00

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية الياقوت للبناتادبيسعاد قيس محمد احمد17051922222109014.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار494.0070.57اعدادية الياقوت للبناتادبيشهد احمد غني رشيد17061922222109016.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار462.0066.00اعدادية الياقوت للبناتادبيشهد اسيل قيس عفتان17071922222109017.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار453.0064.71اعدادية الياقوت للبناتادبيشهد جمال عبد محمد17081922222109019.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة441.0063.00اعدادية الياقوت للبناتادبيصفا خميس حمادي عبد هللا17091922222109020.00

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية الياقوت للبناتادبيطيبة عمار عبيد كاظم17101922222109023.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار572.0081.71اعدادية الياقوت للبناتادبيلمى عدنان عبد عواد17111922222109027.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار507.0072.43اعدادية الياقوت للبناتادبيمروه رائد عبد صبري17121922222109028.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14اعدادية الياقوت للبناتادبيمالك جمال ناجي عبد هللا17131922222109031.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار489.0069.86اعدادية الياقوت للبناتادبيمنار مشعان ذعذاع حسين17141922222109032.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة451.0064.43اعدادية الياقوت للبناتادبينمارق عبد القادر خماس ياسين17151922222109034.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451.0064.43اعدادية الياقوت للبناتادبينمارق عبد الكريم اسماعيل حسن17161922222109035.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار554.0079.14اعدادية الياقوت للبناتادبيهدى احمد كمال شهاب17171922222109037.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار591.0084.43اعدادية الياقوت للبناتادبيهدى عبد الكريم حمود عبد17181922222109038.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار550.0078.57ثانوية ابن زيدون للبناتادبيتبارك محمد كاظم مطلك17191922222111002.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية ابن زيدون للبناتادبيخديجة حارث كريم جياد17201922222111003.00
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار528.0075.43ثانوية ابن زيدون للبناتادبيرسل حميد خلف ضيدان17211922222111004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار488.0069.71ثانوية ابن زيدون للبناتادبيزمن مؤيد نجم عبد هللا17221922222111005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار539.0077.00ثانوية ابن زيدون للبناتادبيزهراء محمد كاظم مطلك17231922222111006.00

كلية اآلداب/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية ابن زيدون للبناتادبيسماح فيصل عبد اللطيف محمد17241922222111008.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار452.0064.57ثانوية ابن زيدون للبناتادبيطيبه محمد رحيل احمد17251922222111009.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار500.0071.43ثانوية ابن زيدون للبناتادبيفاطمه حارث كريم جياد17261922222111010.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار573.0081.86ثانوية ابن زيدون للبناتادبينبا نبراس فوزي محمد17271922222111014.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478.0068.29ثانوية ابن زيدون للبناتادبيهاجر ستار اجهاد عرميط17281922222111019.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار621.0088.71ثانوية ابن زيدون للبناتادبيهاله خالد حماد محمد17291922222111020.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار606.0086.57ثانوية ابن زيدون للبناتادبيهبه سعد خلف احمد17301922222111021.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار631.0090.14ثانوية ابن زيدون للبناتادبيهيام عمار حماد محمد17311922222111023.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار559.0079.86ثانوية بردى للبناتادبياالء عمر حمد عبد17321922222114001.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية بردى للبناتادبيايمان عماد خلف حماد17331922222114002.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار436.0062.29ثانوية بردى للبناتادبيايه خلدون جبير احمد17341922222114003.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة492.0070.29ثانوية بردى للبناتادبيرسل محمد مخلف احمد17351922222114004.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار507.0072.43ثانوية بردى للبناتادبيزبيدة ايوب فرحان عبد17361922222114006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة477.0068.14ثانوية بردى للبناتادبيسارة عمر ياسين احمد17371922222114007.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار485.0069.29ثانوية بردى للبناتادبيفاطمه عادل عبد الرزاق ذبان17381922222114009.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار495.0070.71ثانوية بردى للبناتادبيمريم زهير عبد هللا خليفة17391922222114010.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار616.0088.00ثانوية بردى للبناتادبيمريم صادق جاسم كردي17401922222114011.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية الجوهرة للبناتادبيدعاء محمد طالب نومان17411922222116008.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0064.00ثانوية الجوهرة للبناتادبيزينه اسماعيل ابراهيم طه17421922222116011.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى386.0055.14ثانوية الجوهرة للبناتادبيساجده حسين علي عبد17431922222116012.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة514.0073.43ثانوية الجوهرة للبناتادبيسجى عايد عالوي جدعان17441922222116013.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار469.0067.00ثانوية الجوهرة للبناتادبيسراب نوري عدوان فياض17451922222116015.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار481.0068.71ثانوية الجوهرة للبناتادبيسرى عمر اسماعيل عبد17461922222116016.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار470.0067.14ثانوية الجوهرة للبناتادبيفاطمه حامد رشيد هذال17471922222116019.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار440.0062.86ثانوية الجوهرة للبناتادبيفاطمه مزاحم شكر محمود17481922222116020.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة491.0070.14ثانوية الجوهرة للبناتادبيقبس جسام محمد عبد17491922222116021.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار443.0063.29ثانوية الجوهرة للبناتادبيميالد حقي اسماعيل حمادي17501922222116023.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار494.0070.57ثانوية الجوهرة للبناتادبيهاجر عمر اسماعيل عبد17511922222116024.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار426.0060.86ثانوية الشهابي للبناتادبيحنين عامر ابراهيم فرحان17521922222117001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة515.0073.57ثانوية الشهابي للبناتادبيسميه عدنان محمد مطلب17531922222117003.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة464.0066.29ثانوية البدور للبناتادبيافراح شاكر عطا هللا كمبار17541922222119001.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار426.0060.86ثانوية البدور للبناتادبيحوراء عصام سليمان احمد17551922222119008.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار481.0068.71ثانوية البدور للبناتادبيساره حميد شهاب كمبار17561922222119010.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار504.0072.00ثانوية البدور للبناتادبيشهالء حسين فاضل عباس17571922222119012.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار509.0072.71ثانوية البدور للبناتادبيفاطمة حسام الدين خليل فزع17581922222119016.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية537.0076.71ثانوية الوطن للبناتادبياطياف سهيل صالح ضامن17591922222120002.00

كلية اآلداب/الجامعة العراقية465.0066.43ثانوية الوطن للبناتادبيامنه حميد محمد سمير17601922222120004.00
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43ثانوية الوطن للبناتادبيحوراء كاظم ابراهيم عبد17611922222120005.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0063.29ثانوية الوطن للبناتادبيرقية جاسم محمد عواد17621922222120006.00

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية511.0073.00ثانوية الوطن للبناتادبيزينب رعد مجيد حسين17631922222120008.00

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية461.0065.86ثانوية الوطن للبناتادبيعائشه قاسم علي حميد17641922222120013.00

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية422.0060.29ثانوية الوطن للبناتادبيمالك عباس محمد حسين17651922222120016.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية الوطن للبناتادبيمنتهى هذال عباس حسن17661922222120018.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية568.0081.14ثانوية الوطن للبناتادبيوصال هاشم حميد احمد17671922222120020.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة534.0076.29ثانوية العهد الجديد للبناتادبيافراح حميد عبد سويسان17681922222121002.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار481.0068.71ثانوية العهد الجديد للبناتادبيايناس طالب عباس حمادي17691922222121004.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار488.0069.71ثانوية العهد الجديد للبناتادبيحنين حسن عباس حمادي17701922222121006.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار580.0082.86ثانوية العهد الجديد للبناتادبيديانا ناجي عالوي جاموس17711922222121007.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475.0067.86ثانوية العهد الجديد للبناتادبيرفيدة صباح ابراهيم علي17721922222121008.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار563.0080.43ثانوية العهد الجديد للبناتادبيرنا عامر فرحان فياض17731922222121009.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار434.0062.00ثانوية العهد الجديد للبناتادبيسارة حازم فنوص عباس17741922222121010.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار481.0068.71ثانوية العهد الجديد للبناتادبيسمية محمود ياس خضير17751922222121012.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار560.0080.00ثانوية العهد الجديد للبناتادبيطيبة ضرغام عبد هللا رحيم17761922222121015.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0064.71ثانوية العهد الجديد للبناتادبيعائشة زبن عبد العباس17771922222121016.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار485.0069.29ثانوية العهد الجديد للبناتادبيعائشة طه خلف نجس17781922222121018.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار559.0079.86ثانوية العهد الجديد للبناتادبيهاجر خير هللا عسكر حسن17791922222121022.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار471.0067.29ثانوية السويس للبناتادبياسراء ياسين حمادي حسين17801922222124003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار560.0080.00ثانوية السويس للبناتادبيدعاء قيس سلمان مخلف17811922222124007.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار439.0062.71ثانوية السويس للبناتادبيسجى طالب محمد ياسين17821922222124009.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار564.0080.57ثانوية السويس للبناتادبييقين كامل خلف حميد17831922222124020.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار474.0067.71ثانوية زينب للبناتادبيايناس ناجي خالد جاسم17841922222128006.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار478.0068.29ثانوية زينب للبناتادبيدعاء خالد جاسم حمادي17851922222128008.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار676.0096.57ثانوية زينب للبناتادبيدعاء خالد طه لزام17861922222128009.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار439.0062.71ثانوية زينب للبناتادبيسرى احمد عياش صالح17871922222128011.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار558.0079.71ثانوية زينب للبناتادبيشهد سامي مطشر احمد17881922222128012.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار618.0088.29ثانوية زينب للبناتادبيعذراء شعبان خلف محمد17891922222128015.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار470.0067.14ثانوية زينب للبناتادبينور خالد عماش حسين17901922222128018.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0066.14ثانوية الودود للبناتادبياطياف عبد الوهاب خليل حسين17911922222129002.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار593.0084.71ثانوية الودود للبناتادبيافنان شداد سليمان محسن17921922222129003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار547.0078.14ثانوية الودود للبناتادبيبثينه عبد الستار عبد هللا حمادي17931922222129006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار561.0080.14ثانوية الودود للبناتادبيزينه جمال خميس يوسف17941922222129009.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار534.0076.29ثانوية الودود للبناتادبيشهد ابراهيم مشرف كردوش17951922222129011.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار545.0077.86ثانوية الودود للبناتادبيشهد عبد الستار عبد هللا حمادي17961922222129012.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار555.0079.29ثانوية الودود للبناتادبيطيبه عباس فاضل حسين17971922222129013.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار495.0070.71ثانوية الودود للبناتادبيعائشه احمد عبد خليفه17981922222129014.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار496.0070.86ثانوية الودود للبناتادبيمنار سعدون صداك بطاح17991922222129015.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار544.0077.71ثانوية الزهرة البيضاء للبناتادبياستبرق ساجد محمد عباس18001922222132003.00
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قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار503.0071.86ثانوية الزهرة البيضاء للبناتادبيتبارك احمد صالح علي18011922222132010.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار471.0067.29ثانوية الزهرة البيضاء للبناتادبيحال دليل خلف حسن18021922222132011.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار544.0077.71ثانوية الزهرة البيضاء للبناتادبيغفران جاسم حمادي ماش18031922222132021.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار490.0070.00ثانوية الزهرة البيضاء للبناتادبيفاطمه عامر اسماعيل عالوي18041922222132023.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار422.0060.29ثانوية الزهرة البيضاء للبناتادبينور فارس مطلك حمد18051922222132028.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار472.0067.43ثانوية الزهرة البيضاء للبناتادبيهبه عباس محمد صلبي18061922222132029.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29ثانوية شعاع المعرفة للبناتادبياستبرق علي محمد خلف18071922222134001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة462.0066.00ثانوية شعاع المعرفة للبناتادبياسماء خالد عبد خلف18081922222134003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0061.29ثانوية شعاع المعرفة للبناتادبيامنه امير عبد محمد18091922222134004.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار474.0067.71ثانوية شعاع المعرفة للبناتادبيزينب عبد هللا علوان ناصر18101922222134010.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى383.0054.71ثانوية شعاع المعرفة للبناتادبيساره بهجت حردان سليمان18111922222134012.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار557.0079.57ثانوية شعاع المعرفة للبناتادبيساره محمد احمد حمد18121922222134013.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0063.43ثانوية شعاع المعرفة للبناتادبيشروق محمد احمد حمد18131922222134015.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية371.0053.00ثانوية شعاع المعرفة للبناتادبيشهالء حسين علي هادي18141922222134016.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية شعاع المعرفة للبناتادبيصبا محمد عبد خلف18151922222134018.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0061.43ثانوية شعاع المعرفة للبناتادبيضحى علي سهيل نجم18161922222134019.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار425.0060.71ثانوية شعاع المعرفة للبناتادبيمنار برزان قادر علي18171922222134023.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0064.71ثانوية شعاع المعرفة للبناتادبينورا جاسم محمد علي18181922222134026.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار628.0089.71ثانوية شعاع المعرفة للبناتادبيهبه ياسين سرحان شرقي18191922222134028.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار502.0071.71ثانوية شعاع المعرفة للبناتادبيهدى احمد صالح عبد18201922222134029.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار521.0074.43ثانوية حارسة القران للبناتادبيايمان عبد العزيز عبيد عبد هللا18211922222136002.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار424.0060.57ثانوية حارسة القران للبناتادبيشيماء سالم مهدي حسن18221922222136005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار507.0072.43ثانوية حارسة القران للبناتادبيمريم عبد الجليل حميد عبيد18231922222136007.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار525.0075.00ثانوية حارسة القران للبناتادبيمريم مصعب محمود احمد18241922222136008.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار556.0079.43ثانوية حارسة القران للبناتادبينبأ عدنان عبد الواحد حمودي18251922222136010.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار500.0071.43ثانوية حارسة القران للبناتادبينوال عطا هللا عيسى جاسم18261922222136011.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0065.86ثانوية النجاح للبناتادبيسرى حميد علي حمادي18271922222144004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار493.0070.43ثانوية النجاح للبناتادبيشمس محمد حرج محمد18281922222144005.00

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد561.0080.14ثانوية التسنيم للبناتادبياحالهن خالد عبد هللا صالح18291922222145002.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار436.0062.29ثانوية التسنيم للبناتادبياسيا سالم مسكت اليذ18301922222145004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0061.71ثانوية التسنيم للبناتادبيتسنيم محمود ابراهيم خضر18311922222145008.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية التسنيم للبناتادبيرجاء مجيد جميل خلف18321922222145009.00

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية586.0083.71ثانوية التسنيم للبناتادبيرحاب سمير سالم كاظم18331922222145010.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار533.0076.14ثانوية التسنيم للبناتادبيشروق عماد خميس محي18341922222145014.00

كلية اللغات/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية التسنيم للبناتادبيعاتكه فالح نوري جرو18351922222145015.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار542.0077.43ثانوية التسنيم للبناتادبيفاطمه سالم كريم سالم18361922222145017.00

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0076.57ثانوية التسنيم للبناتادبيماريا خلدون حمادي تركي18371922222145019.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار427.0061.00ثانوية التسنيم للبناتادبيمريم حامد صالح عبد18381922222145020.00

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0073.29ثانوية التسنيم للبناتادبيمنتهى سمير سالم كاظم18391922222145021.00

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية494.0070.57ثانوية التسنيم للبناتادبيميالد صالح صالح مراح18401922222145025.00
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية633.0090.43ثانوية التسنيم للبناتادبينبا احمد حمادي تركي18411922222145026.00

كلية اآلداب/الجامعة العراقية472.0067.43ثانوية التسنيم للبناتادبيهبه فرحان حمادي حمد18421922222145027.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية التسنيم للبناتادبيهدى هادي داود عبد18431922222145030.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية597.0085.29ثانوية التسنيم للبناتادبييقين سفيان منصور ابراهيم18441922222145032.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0068.57ثانوية ام البنين للبناتادبياسراء جابر جاسم عبد18451922222146001.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار438.0062.57ثانوية قرطبة للبناتادبيايمان حسين عبد شرموط18461922222147001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة472.0067.43ثانوية قرطبة للبناتادبيايه عمير عبد شداد18471922222147003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار434.0062.00ثانوية قرطبة للبناتادبيبتول هالل حميد جراد18481922222147004.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار509.0072.71ثانوية قرطبة للبناتادبيحنين زيدان خلف حمد18491922222147005.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار531.0075.86ثانوية قرطبة للبناتادبيسرى محمود عبد الجبار محمد18501922222147008.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية قرطبة للبناتادبيشذى محمد درج خلف18511922222147009.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار474.0067.71ثانوية قرطبة للبناتادبيشفاء محمد عمير طوكان18521922222147010.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار480.0068.57ثانوية قرطبة للبناتادبيغفران شاكر عواد ديوان18531922222147012.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار647.0092.43ثانوية قرطبة للبناتادبيفاطمه جاسم محمد جزاع18541922222147013.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار481.0068.71ثانوية قرطبة للبناتادبيماريا محجوب محمد عبد18551922222147014.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار475.0067.86ثانوية دار السالم للبناتادبيآمنه زياد خلف شرموص18561922222148001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار566.0080.86ثانوية دار السالم للبناتادبياسماء مخلف دلف حمادي18571922222148002.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية594.0084.86ثانوية دار السالم للبناتادبيساره عباس حميد مخلف18581922222148007.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0064.86ثانوية دار السالم للبناتادبيمريم مؤيد فتحي مظهور18591922222148009.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار520.0074.29ثانوية دار السالم للبناتادبييسر عمار خالد غالب18601922222148014.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار428.0061.14ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتادبياسماء رعد خليل ابراهيم18611922224007002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل488.0069.71ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتادبياماني احمد عبد الرحمن محمد سعيد18621922224007003.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار451.0064.43ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتادبيايالف رعد محسن صالح18631922224007004.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار530.0075.71ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتادبيروز محمد عبد عيادة18641922224007009.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار579.0082.71ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتادبيطيبة عدي صالح مطلك18651922224007011.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار455.0065.00ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتادبيمريم صالح مهدي صالح18661922224007012.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار605.0086.43ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتادبيوفاء عبد الكريم حسن احمد18671922224007014.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار485.0069.29اعدادية المأذن المسائية للبناتادبيشروق ماجد عبد هللا احمد18681922226001010.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار584.0083.43اعدادية المأذن المسائية للبناتادبينسائم حامد اسيود سعود18691922226001023.00

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية المأذن المسائية للبناتادبينسرين محمد عبد الستار محمود18701922226001024.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار566.0080.86اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيرسل احمد عبد جديع18711922226002004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار468.0066.86اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيسبا بشار عبد الكريم مطر18721922226002009.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار524.0074.86ثانوية راوه المسائية للبناتادبيفرح قيس عبد الخالق مهدي18731922226006002.00

كلية االعالم/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية البيان المسائية للبناتادبيسمى عبد المنعم عبد الرحمن محمد18741922226007006.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار438.0062.57ثانوية االغالبة المختلطةادبياسيا محمد صالح عبد18751922227003002.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار543.0077.57ثانوية االغالبة المختلطةادبيتبارك عبد الرحمن صبار نجم18761922227003004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار424.0060.57ثانوية االغالبة المختلطةادبيرقية بهجت علي فرحان18771922227003006.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار435.0062.14ثانوية حضر موت المختلطةادبيعنود تعداد ايدام بديوي18781922227007002.00

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية حضر موت المختلطةادبيعنود سعد شالش شحتول18791922227007003.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار551.0078.71ثانوية انس بن مالك المختلطةادبيابتهال حمدان حسين كرحوت18801922227009001.00
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القائم/كلية التربية/جامعة االنبار442.0063.14ثانوية انس بن مالك المختلطةادبياحالم حمادي حمد خلف18811922227009002.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار492.0070.29ثانوية انس بن مالك المختلطةادبيرجاء هادي خميس خليفه18821922227009008.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0063.57ثانوية انس بن مالك المختلطةادبيرنده عذال حمود خلف18831922227009009.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار448.0064.00ثانوية انس بن مالك المختلطةادبيعفاف قاسم محمد خلف18841922227009015.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار510.0072.86ثانوية انس بن مالك المختلطةادبيوفاء حمدان حسين كرحوت18851922227009020.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار498.0071.14ثانوية الزهاوي المختلطةادبيامنه عبد الكريم ناجي هالل18861922227010001.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار483.0069.00ثانوية الزهاوي المختلطةادبيبنين خميس محمد عيدان18871922227010002.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0062.43ثانوية الزهاوي المختلطةادبيرسل حاتم بداع علي18881922227010003.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار522.0074.57ثانوية الزهاوي المختلطةادبيسحر جمال احمد عسل18891922227010004.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار565.0080.71ثانوية الزهاوي المختلطةادبيسندس عامر جاسم محمد18901922227010005.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار492.0070.29ثانوية الزهاوي المختلطةادبيشهد عدنان عبد هللا فيحان18911922227010006.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0064.86ثانوية الزهاوي المختلطةادبيفاطمه اسماعيل صالح فرهان18921922227010008.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار643.0091.86ثانوية الزهاوي المختلطةادبيمها ثامر حمد ابراهيم18931922227010009.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار492.0070.29ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيفاطمه احمد سالم حمد18941922227011006.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار582.0083.14ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيمريم محمد فيصل حمد18951922227011008.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار440.0062.86ثانوية السنابل المختلطةادبيآيات فيصل سعد ختالن18961922227012001.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار498.0071.14ثانوية السنابل المختلطةادبيرسل ثائر ياسين عفر18971922227012002.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار536.0076.57ثانوية السنابل المختلطةادبيريم عايد عباد عساف18981922227012003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار528.0075.43ثانوية السنابل المختلطةادبيسحر عبد حماد رعد18991922227012004.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار458.0065.43ثانوية السنابل المختلطةادبيميس ثائر عبد شلش19001922227012006.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار440.0062.86ثانوية االزهر المختلطةادبيبثينه محمد شندوخ سطوان19011922227021002.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار425.0060.71ثانوية االزهر المختلطةادبيرانيا سامي محمد دلف19021922227021003.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار503.0071.86ثانوية االزهر المختلطةادبيرفاه انور ابراهيم فهد19031922227021004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار485.0069.29ثانوية االزهر المختلطةادبيمريم محمد سامي حمادي19041922227021007.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار472.0067.43ثانوية شرحبيل بن حسنة المختلطةادبياالء عامر احمد عبد19051922227029001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت552.0078.86ثانوية شرحبيل بن حسنة المختلطةادبياالء عمر احمد مهيدي19061922227029002.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار518.0074.00ثانوية شرحبيل بن حسنة المختلطةادبيايالف محمود فدعم عبد19071922227029003.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار533.0076.14ثانوية شرحبيل بن حسنة المختلطةادبيايه احمد فدعم عبد19081922227029004.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة572.0081.71ثانوية شرحبيل بن حسنة المختلطةادبيكوثر عبد كردي صالح19091922227029005.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار480.0068.57ثانوية جبة المختلطةادبيقدس سالم يونس عزيز19101922227040001.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار582.0083.14ثانوية جبة المختلطةادبيندى مراد سنجار سعد19111922227040002.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار483.0069.00الخارجياتادبياخالص خميس طلفاح محمد19121922228050003.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار514.0073.43الخارجياتادبيازهار عبد الجبار حمادي عذاب19131922228050006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت477.0068.14الخارجياتادبيبراء اياد نوري صالح19141922228050058.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار564.0080.57الخارجياتادبيرواء شعيب محمد جاسم19151922228050126.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار680.0097.14الخارجياتادبيزينب لطيف عبد الجبار سلمان19161922228050140.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار615.0087.86الخارجياتادبيسفانه عادل عباس محمد19171922228050174.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة453.0064.71الخارجياتادبيشفاء احمد عبد هللا محمد19181922228050196.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار502.0071.71ثانوية الرمادي للبنيناحيائياحمد محمد مال هللا رزيج19191922411001006.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار685.0097.86ثانوية الرمادي للبنيناحيائياحمد وسام هاشم خليل19201922411001007.00
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قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار654.0493.43ثانوية الرمادي للبنيناحيائياسامه رافع عبد هللا عبد19211922411001008.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار509.0072.71ثانوية الرمادي للبنيناحيائياسامه مناور خلف عبد19221922411001009.00

كلية التمريض/جامعة تكريت668.0095.43ثانوية الرمادي للبنيناحيائيبكر اسعد نايف عبد19231922411001012.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.1698.74ثانوية الرمادي للبنيناحيائيبكر عبد القادر خلف حماد19241922411001013.00

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية672.2496.03ثانوية الرمادي للبنيناحيائيجمال طالل اسماعيل ابراهيم19251922411001014.00

كلية العلوم/جامعة االنبار581.0083.00ثانوية الرمادي للبنيناحيائيجنيد حميد عويد فاضل19261922411001015.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.6496.95ثانوية الرمادي للبنيناحيائيحارث عارف صالح مخلف19271922411001016.00

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية667.0095.29ثانوية الرمادي للبنيناحيائيحسين جرير حسين محسن19281922411001018.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار664.0094.86ثانوية الرمادي للبنيناحيائيحيدر عمر سامي ذياب19291922411001020.00

كلية الطب/جامعة االنبار705.20100.74ثانوية الرمادي للبنيناحيائيخالد جمال ياسين اسماعيل19301922411001021.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار526.0075.14ثانوية الرمادي للبنيناحيائيزيد متعب عليوي سعيد19311922411001023.00

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى604.6486.38ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود ياسين حمادي19321922411001026.00

كلية العلوم/جامعة االنبار658.0094.00ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعبد هللا نهاد ناجي توفيق19331922411001036.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار584.0083.43ثانوية الرمادي للبنيناحيائيليث ابراهيم غزوي احمد19341922411001044.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار590.0084.29ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمازن جاسم محمد علي طه19351922411001047.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.1299.02ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الواحد النجم19361922411001049.00

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية562.0080.29ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد طالب صالح ابراهيم19371922411001054.00

كلية العلوم/جامعة االنبار618.0488.29ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد عادل حمزة جروان19381922411001055.00

كلية الطب/جامعة االنبار707.68101.10ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمصطفى عدي حاتم عبد الحميد19391922411001066.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار693.0499.01ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمصطفى ماهر سعود خليل19401922411001068.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار602.0086.00ثانوية الرمادي للبنيناحيائيوليد خالد احمد عبد الرزاق19411922411001073.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0890.87ثانوية الرمادي للبنيناحيائيياسين ظافر ستوري ابراهيم19421922411001076.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار441.0063.00ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد مهند عبد المجيد محمد19431922411001079.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة452.0064.57اعدادية فلسطين للبنيناحيائياحمد خميس مروح مفلح19441922411002003.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة591.0084.43اعدادية فلسطين للبنيناحيائيايمن صباح جاسم محمد19451922411002013.00

كلية العلوم/جامعة االنبار635.0090.71اعدادية فلسطين للبنيناحيائيخطاب عبد الفتاح محمد خلف19461922411002018.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار600.0085.71اعدادية فلسطين للبنيناحيائيرامي محمد اسماعيل غزاي19471922411002019.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار601.0085.86اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعبد هللا محمود فرحان حريش19481922411002025.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة449.0064.14اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعبد المؤمن يوسف جاسر محمد19491922411002027.00

كلية العلوم/جامعة االنبار613.0087.57اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعثمان حامد محمود احمد19501922411002030.00

كلية العلوم/جامعة االنبار569.0081.29اعدادية فلسطين للبنيناحيائيكندي ثامر صبحي طه19511922411002036.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0061.86اعدادية فلسطين للبنيناحيائيليث مازن محمود مخلف19521922411002037.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار434.0062.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد بالل خليفة سليمان19531922411002038.00

كلية العلوم/جامعة االنبار626.0089.43اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد جبير جميل مطر19541922411002039.00

كلية العلوم/جامعة االنبار634.0090.57اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد علي جياد عبد19551922411002042.00

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0085.86اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمصطفى عدنان صبار صالل19561922411002045.00

كلية الطب/جامعة االنبار700.32100.05اعدادية الرميله للبنيناحيائيابراهيم انور حامد عبد الجبار19571922411003001.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الرميله للبنيناحيائياحمد خالد عبد صالح19581922411003003.00

كلية العلوم/جامعة االنبار590.0084.29اعدادية الرميله للبنيناحيائياحمد صالح محمد فهيم ثابت19591922411003004.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار650.0092.86اعدادية الرميله للبنيناحيائياحمد عبد السالم كريم رشيد19601922411003005.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار664.0094.86اعدادية الرميله للبنيناحيائياحمد عماد عجاج احمد19611922411003006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار525.0075.00اعدادية الرميله للبنيناحيائياحمد موفق عبد هللا محمد19621922411003007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار466.0066.57اعدادية الرميله للبنيناحيائياسامة سعد عبد عفتان19631922411003008.00

كلية العلوم/جامعة االنبار604.0086.29اعدادية الرميله للبنيناحيائيامجد محمود عواد سمير19641922411003011.00

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0092.00اعدادية الرميله للبنيناحيائيانس زيدان خلف شهاب19651922411003012.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار648.0092.57اعدادية الرميله للبنيناحيائيايمن اياد سعد هللا احمد19661922411003013.00

كلية العلوم/جامعة االنبار573.0081.86اعدادية الرميله للبنيناحيائيبارق فخري عبد مجول19671922411003017.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية الرميله للبنيناحيائيحسن حمدان عواد محمد19681922411003019.00

كلية الطب/جامعة بغداد708.52101.22اعدادية الرميله للبنيناحيائيسنان حازم عبد مجول19691922411003022.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الرميله للبنيناحيائيسيف الدين يوسف مطلوب فياض19701922411003024.00

كلية العلوم/جامعة االنبار614.0087.71اعدادية الرميله للبنيناحيائيضامن صادق عبد حسن19711922411003026.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.2498.46اعدادية الرميله للبنيناحيائيطه عقيل خليل صباح19721922411003027.00

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى470.0067.14اعدادية الرميله للبنيناحيائيعاصم باسم محمد هزيم19731922411003028.00

كلية العلوم/جامعة االنبار626.0089.43اعدادية الرميله للبنيناحيائيعبد الرحمن حازم خلف علي19741922411003030.00

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0080.57اعدادية الرميله للبنيناحيائيعبد الرحمن عماد شهاب احمد19751922411003032.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى387.0055.29اعدادية الرميله للبنيناحيائيعبد الرحمن مزهر مخلف شرتوح19761922411003034.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار690.0098.57اعدادية الرميله للبنيناحيائيعبد الرحمن مقداد صادق شهاب19771922411003035.00

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء646.0092.29اعدادية الرميله للبنيناحيائيعبد الرحمن وميض احمد وسمي19781922411003036.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار517.0073.86اعدادية الرميله للبنيناحيائيعبد العزيز محمد مهدي صالح19791922411003039.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية الرميله للبنيناحيائيعبد الغني سعد نوري ديالن19801922411003040.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار539.0077.00اعدادية الرميله للبنيناحيائيعبد هللا خالد ابراهيم مصلح19811922411003043.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار496.0070.86اعدادية الرميله للبنيناحيائيعبد هللا عمر اسماعيل خلف19821922411003044.00

كلية العلوم/جامعة االنبار621.0088.71اعدادية الرميله للبنيناحيائيعبد هللا عمر نوري ديالن19831922411003045.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0094.14اعدادية الرميله للبنيناحيائيعبد هللا مشتاق احمد عليوي19841922411003047.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار608.0086.86اعدادية الرميله للبنيناحيائيعبد هللا ياسر طه جمعة19851922411003048.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار542.0077.43اعدادية الرميله للبنيناحيائيعثمان احمد ثميل عبيد19861922411003050.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار526.0075.14اعدادية الرميله للبنيناحيائيعلي سعدون مرشد ياسين19871922411003054.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الرميله للبنيناحيائيعلي صالح عبد صالح19881922411003055.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الرميله للبنيناحيائيعمار عالء عبد المحسن علي19891922411003060.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة625.0089.29اعدادية الرميله للبنيناحيائيكرم عثمان فاروق يحيى19901922411003069.00

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية الرميله للبنيناحيائيمجيد حميد خلف مصلح19911922411003070.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية الرميله للبنيناحيائيمحسن ستار عبد مطلك19921922411003071.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار537.0076.71اعدادية الرميله للبنيناحيائيمحمد عامر حمد عبد19931922411003072.00

كلية العلوم/جامعة االنبار640.0091.43اعدادية الرميله للبنيناحيائيمحمد علي حمدان محمد19941922411003073.00

كلية الطب/جامعة االنبار711.12101.59اعدادية الرميله للبنيناحيائيمحمد فؤاد عبد الحميد امين19951922411003074.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى647.0492.43اعدادية الرميله للبنيناحيائيمحمود صفاء جعفر عبد الرزاق19961922411003076.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0061.86اعدادية الرميله للبنيناحيائيمصطفى محمد عايد صالح19971922411003079.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار508.0072.57اعدادية الرميله للبنيناحيائيمكرم عبد الستار عبد سويدان19981922411003082.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار568.0081.14اعدادية الرميله للبنيناحيائينور الدين ثامر عبد داود19991922411003083.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية الرميله للبنيناحيائيوليد فوزي حسون علي20001922411003085.00
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كلية الطب/جامعة االنبار701.00100.14اعدادية الرميله للبنيناحيائيياسين احمد نوري ديالن20011922411003087.00

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت642.0091.71اعدادية الزيتون للبنيناحيائيابراهيم مازن محمد فتاح20021922411004001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار484.0069.14اعدادية الزيتون للبنيناحيائياحمد ذياب احمد داود20031922411004002.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار548.0078.29اعدادية الزيتون للبنيناحيائيامير جمعة محمد فريح20041922411004006.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة623.0089.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيرامي طلعت رجب احمد20051922411004014.00

كلية العلوم/جامعة االنبار625.0089.29اعدادية الزيتون للبنيناحيائيسيف خضر محمد عبد20061922411004016.00

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0081.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيسيف مهند رشيد سبتي20071922411004017.00

كلية الطب/جامعة االنبار700.00100.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيطارق عبد الجبار محمد امين20081922411004019.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار600.0085.71اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد الرحمن جاسم محمد عبيد20091922411004020.00

كلية العلوم/جامعة االنبار645.0092.14اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد القادر وليد حسين محمود20101922411004022.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار480.0068.57اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد هللا باسم حنتوش حمد20111922411004024.00

كلية الطب/جامعة االنبار699.0099.86اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد هللا جهاد عبد السالم شعبان20121922411004025.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار462.0066.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد هللا زيدون مظفر خضير20131922411004027.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار478.0068.29اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد الملك مفيد حازم مطر20141922411004029.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار526.0075.14اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعثمان اسماعيل احمد صالح20151922411004031.00

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0080.43اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي محمد اسماعيل حسين20161922411004034.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعمر احمد مرعي يحيى20171922411004037.00

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0079.57اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعمر رافت خليل ابراهيم20181922411004040.00

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى453.0064.71اعدادية الزيتون للبنيناحيائيكرم احمد فائق عبد20191922411004042.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار523.0074.71اعدادية الزيتون للبنيناحيائيليث عطا هللا مشوح سالمه20201922411004044.00

كلية العلوم/جامعة االنبار581.0083.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد احمد عواد ضاحي20211922411004045.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار508.0072.57اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد عمار وادي جبير20221922411004051.00

كلية الزراعة/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمهيمن عايد حميد احمد20231922411004055.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية الزيتون للبنيناحيائينبيل عبد القهار محمد لطيف20241922411004056.00

كلية العلوم/جامعة االنبار589.0084.14اعدادية الزيتون للبنيناحيائيهمام مثنى عبد الرحمن احمد20251922411004058.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.3698.91اعدادية الزيتون للبنيناحيائييوسف محمد اسماعيل يوسف20261922411004061.00

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية االحرار للبنيناحيائيلؤي حقي اسماعيل رجه20271922411005007.00

كلية العلوم/جامعة االنبار588.0084.00اعدادية الميثاق للبنيناحيائياحمد شاكر غريب نايف20281922411006001.00

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية518.0074.00اعدادية الميثاق للبنيناحيائياحمد شاكر محمود شريمص20291922411006002.00

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية الميثاق للبنيناحيائياحمد علي احمد حسين20301922411006004.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار502.0071.71اعدادية الميثاق للبنيناحيائياحمد فائق ابراهيم احمد20311922411006005.00

كلية العلوم/جامعة االنبار584.0083.43اعدادية الميثاق للبنيناحيائياوس محمد علي جاسم20321922411006010.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار546.0078.00اعدادية الميثاق للبنيناحيائيايهم وليد نايف تركي20331922411006011.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الميثاق للبنيناحيائيحذيفه ماهر حماد صالح20341922411006013.00

كلية العلوم/جامعة االنبار629.0089.86اعدادية الميثاق للبنيناحيائيحكمت رياض مشعان فرحان20351922411006014.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار485.0069.29اعدادية الميثاق للبنيناحيائيرسول محمد جميل اسماعيل20361922411006016.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة442.0063.14اعدادية الميثاق للبنيناحيائيسيف عادل حماد صالح20371922411006018.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية الميثاق للبنيناحيائيصادق باسم محمد عثمان20381922411006020.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة493.0070.43اعدادية الميثاق للبنيناحيائيصهيب ابراهيم علي عبد20391922411006021.00

كلية العلوم/جامعة االنبار645.0092.14اعدادية الميثاق للبنيناحيائيضياء احمد عبد هللا خلف20401922411006022.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار588.0084.00اعدادية الميثاق للبنيناحيائيضياء سعد عبد خلف20411922411006023.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار464.0066.29اعدادية الميثاق للبنيناحيائيطه خالد ابراهيم خلف20421922411006024.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار541.0077.29اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعبد الرحمن حميد غالب عوده20431922411006026.00

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعبد الرحمن عراك رديني عسل20441922411006027.00

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد علي جاسم20451922411006028.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار599.0085.57اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعبد هللا خالد درج محمد20461922411006029.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعبد المهيمن فيصل عبد هللا مرير20471922411006031.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعثمان خالد حماد فرحان20481922411006033.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعثمان عدنان مشعان ابراهيم20491922411006035.00

كلية العلوم/جامعة بغداد659.0094.14اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعلي صالح محمد عبد هللا20501922411006037.00

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعمر عادل مخلف شهاب20511922411006040.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الميثاق للبنيناحيائيقتيبه باسم محمد عبطان20521922411006042.00

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمحمد صادق جيجان صبار20531922411006047.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار574.0082.00اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمحمد طارق طه حماد20541922411006048.00

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمحمد عزيز نايف مطر20551922411006050.00

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0079.57اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمحمد قيس صبار مطلك20561922411006051.00

كلية العلوم/جامعة االنبار585.0083.57اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمحمد نوري عبد جاسم20571922411006052.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار480.0068.57اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمصطفى رياض علي ناصر20581922411006054.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمصطفى هيثم محمد عبد هللا20591922411006056.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار552.0078.86اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمهند عيد كاظم حمادي20601922411006057.00

كلية التمريض/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية الخالدية للبنيناحيائيابو بكر احمد خلف صالح20611922411007001.00

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد سالم جبر جفال20621922411007006.00

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت626.0089.43اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد طارق خلف ربيع20631922411007007.00

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد عامر محمد خلف20641922411007008.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد عمر محمد فرحان20651922411007009.00

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية الخالدية للبنيناحيائيادهم عادل حمودي حسون20661922411007012.00

كلية العلوم/جامعة االنبار634.0090.57اعدادية الخالدية للبنيناحيائيانس اياد عبد هللا مصلح20671922411007022.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية الخالدية للبنيناحيائياوس فالح كريم حمادي20681922411007023.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار504.0072.00اعدادية الخالدية للبنيناحيائيايمن سعدون فهد جرن20691922411007024.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الخالدية للبنيناحيائيايهاب محمد موسى حمادي20701922411007025.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار570.0081.43اعدادية الخالدية للبنيناحيائيايهم عامر ناجي محمود20711922411007028.00

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية546.0078.00اعدادية الخالدية للبنيناحيائيبركات عالء خميس غفوري20721922411007030.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار526.0075.14اعدادية الخالدية للبنيناحيائيحبيب عبد الحميد صايل مبارك20731922411007035.00

كلية العلوم/جامعة االنبار570.0081.43اعدادية الخالدية للبنيناحيائيحذيفه محمود يوسف مجيد20741922411007040.00

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم510.0072.86اعدادية الخالدية للبنيناحيائيحسن صعب دحام خلف20751922411007041.00

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0081.14اعدادية الخالدية للبنيناحيائيرائد حامد عبود عويد20761922411007044.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة607.0086.71اعدادية الخالدية للبنيناحيائيزيد سمير ذبان عواد20771922411007046.00

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0092.14اعدادية الخالدية للبنيناحيائيسيف االسالم عبد الستار حمودي دايح20781922411007049.00

كلية العلوم/جامعة االنبار573.0081.86اعدادية الخالدية للبنيناحيائيسيف محمد شاحوذ حمادي20791922411007052.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار524.0074.86اعدادية الخالدية للبنيناحيائيشريف عالم صبار جفال20801922411007053.00
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار480.0068.57اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد الباري وليد عيد عبد20811922411007056.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد منيف دلف20821922411007065.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار531.0075.86اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود شاحوذ حمادي20831922411007066.00

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0090.71اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد العظيم سعدي حميد مصلح20841922411007069.00

كلية العلوم/جامعة االنبار609.0087.00اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد هللا سعدي صايل مبارك20851922411007075.00

كلية العلوم/جامعة االنبار552.0078.86اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد هللا عبد المجيد حمدان احمد20861922411007077.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار480.0068.57اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد هللا مهند ابراهيم احمد20871922411007080.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار548.0078.29اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعثمان عبد الرحمن احمد عبد20881922411007084.00

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعالء حاتم ناصر حسون20891922411007086.00

كلية العلوم/جامعة النهرين599.0085.57اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعلي قاسم خليل ابراهيم20901922411007092.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء582.0083.14اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعمر سعدي محمد عبد هللا20911922411007096.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعمر سعيد ابراهيم عوده20921922411007097.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار577.0082.43اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعمر ناجي عبود محمد20931922411007100.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعيسى منذر تركي هتيمي20941922411007103.00

كلية العلوم/جامعة االنبار583.0083.29اعدادية الخالدية للبنيناحيائيفاضل عباس فاضل عبد20951922411007104.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية الخالدية للبنيناحيائيقيس جميل ابراهيم حميد20961922411007106.00

كلية العلوم/جامعة االنبار590.0084.29اعدادية الخالدية للبنيناحيائيليث عدنان يوسف عبيد20971922411007107.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0092.71اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد سعد حمود ثالج20981922411007116.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار547.0078.14اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد عبد الحكيم فهد عبد هللا20991922411007119.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد عماد حميد الطيف21001922411007123.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار484.0069.14اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد فؤاد حسين حمد21011922411007126.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة613.0087.57اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد نوري زبار عبد21021922411007131.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة621.0088.71اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد يونس جدعان كرحوت21031922411007132.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمصطفى خميس حسين حمد21041922411007137.00

كلية العلوم/جامعة االنبار573.0081.86اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمصطفى رائد عبد الحميد محمد21051922411007138.00

كلية التمريض/جامعة تكريت675.0096.43اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمصطفى عماد الدين جمعه محمد21061922411007140.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمصعب حميد صداع غافل21071922411007141.00

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمصعب فؤاد حمد عناد21081922411007143.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة617.0088.14اعدادية الخالدية للبنيناحيائيهشام علي عبد هللا صالح21091922411007146.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الخالدية للبنيناحيائيهشام عمر حمد فتيخان21101922411007147.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار528.0075.43اعدادية الخالدية للبنيناحيائييونس سعيد عبد ضاحي21111922411007153.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى384.0054.86ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنيناحيائيبالل جمعه عبد فرحان21121922411008005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار465.0066.43ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنيناحيائيعبد الرحمن خليل ابراهيم عباس21131922411008013.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار446.0063.71ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنيناحيائيعبد الرحمن رعد علي حسين21141922411008014.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء570.0081.43اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيابراهيم رائد مصطفى سعيد21151922411009004.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء633.0090.43اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيابو بكر رائد مصطفى سعيد21161922411009005.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة615.0087.86اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياحمد جاسم محمد مخلف21171922411009009.00

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل632.0090.29اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياحمد عامر هادي عباس21181922411009016.00

كلية العلوم/جامعة االنبار583.0083.29اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياحمد عمر سعدون علي21191922411009018.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياحمد قاسم بليص حمادي21201922411009020.00
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياحمد محمد رحيم خلف21211922411009022.00

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد684.0097.71اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياسامه احمد جاسم محمد21221922411009030.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياسامه حامد عثمان عبد21231922411009032.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى690.0098.57اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياسامه زيد معجل علي21241922411009034.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياسامه سالم موسى كبيسي21251922411009035.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياسامه صباح جوير جاسم21261922411009037.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياسامه علي حسين علي21271922411009039.00

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياسامه كريم احمد بخيت21281922411009040.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة628.0089.71اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياسيد اسماعيل خليل محمد21291922411009042.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء569.0081.29اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيامجد هشام عبد الحميد عبد اللطيف21301922411009043.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيانس عمران حسين جاسم21311922411009045.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياوس محمد فاضل نجم21321922411009048.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار539.0077.00اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيبارق نوري حسن عبد21331922411009052.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى462.0066.00اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيبكر احمد مهيدي صالح21341922411009055.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار516.0073.71اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيبكر شالش حمادي جواد21351922411009056.00

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0095.29اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيبهجت نزار جاسم محمد21361922411009058.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.0099.71اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيجعفر احمد نبيل احمد21371922411009060.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة480.0068.57اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيحارث حميد عبد الهادي يوسف21381922411009063.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة451.0064.43اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيحارث سليمان عذاب خميس21391922411009064.00

كلية العلوم/جامعة االنبار584.0083.43اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيحسام احمد يونس عبد21401922411009069.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيخالد منعم كوكز فرج21411922411009078.00

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية634.0090.57اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيخطاب ثامر معروف عبد هللا21421922411009082.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيخطاب عبد الرحمن درع خلف21431922411009083.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار586.0083.71اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيرابح ياسين حميد عبود21441922411009086.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيسليمان عبد الرحيم ابراهيم فتحي21451922411009090.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار504.0072.00اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيشادي ابراهيم محمد دغيث21461922411009092.00

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء627.0089.57اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيصالح سعدي صالح محمد21471922411009094.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيصفاء فارس صالح جاسم21481922411009095.00

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيصالح نوري محمد حرفوش21491922411009096.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيطارق زياد طارق جميل21501922411009099.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة452.0064.57اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيطه سعدي حمود حسن21511922411009100.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0064.71اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيطه ياسين علي فياض21521922411009102.00

كلية الطب/الجامعة المستنصرية705.00100.71اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعبد الحق اسماعيل محمد خليفه21531922411009106.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد جميل ارحيم21541922411009108.00

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت653.0093.29اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد هللا احمد صميط21551922411009114.00

كلية التمريض/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد عبد هللا حمد21561922411009115.00

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة666.0095.14اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعبد الرحمن نورس جسام حمادي21571922411009116.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة458.0065.43اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعبد الرحمن ياسر خليف احمد21581922411009118.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك563.0080.43اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعبد العزيز عمر خضير عباس21591922411009120.00

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعبد هللا احمد حسين سالم21601922411009126.00
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة669.0095.57اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعبد هللا احمد عكاب فزع21611922411009127.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة626.0089.43اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعبد هللا احمد نعيم عبد21621922411009128.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة608.0086.86اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعبد هللا بهاء صافي رشيد21631922411009129.00

كلية العلوم/جامعة النهرين634.0090.57اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعبد هللا خالد نصيف جاسم21641922411009132.00

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعبد هللا محمد معارج حمادي21651922411009136.00

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.0098.86اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعبد هللا مظهر مهيدي حمادي21661922411009138.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة633.0090.43اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعثمان نسيم معروف احمد21671922411009142.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة704.00100.57اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعدنان محمود عمار اسماعيل21681922411009143.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار459.0065.57اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعصام احمد يونس عبد21691922411009145.00

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية612.0087.43اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعلي كمال حياد محمد21701922411009151.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين614.0087.71اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعلي محمد عبود دهيدي21711922411009152.00

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعلي محمود خضير فاضل21721922411009153.00

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعمر جمال حماد عايد21731922411009158.00

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية620.0088.57اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعمر خالد سرحان خلف21741922411009159.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعمر شاكر عبد القهار سليمان21751922411009161.00

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعمر صالح احمد خلف21761922411009163.00

كلية العلوم/جامعة االنبار593.0084.71اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعمر محمد عبد الرحمن رجب21771922411009167.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة504.0072.00اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعمر يوسف علي حسين21781922411009170.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيفهد عبد فهد عبد21791922411009173.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة611.0087.29اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيقتيبه قيس يحيى اسماعيل21801922411009176.00

كلية الزراعة/جامعة تكريت431.0061.57اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيقسام وادي حميد صالح21811922411009178.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار619.0088.43اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيكريم باسم عباس خلف21821922411009179.00

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد احمد خميس عبد21831922411009188.00

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى526.0075.14اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد احمد ماجد مجبل21841922411009190.00

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد احمد محمد مطلك21851922411009191.00

كلية العلوم/جامعة االنبار613.0087.57اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد اسماعيل خضر عباس21861922411009193.00

كلية العلوم/جامعة االنبار579.0082.71اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد الصادق عالء حسين محمد21871922411009194.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة437.0062.43اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد امين سعد محمد امين عبد21881922411009195.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة606.0086.57اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد انس يحيى اسماعيل21891922411009196.00

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0095.29اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد حسين محسن علي21901922411009200.00

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين673.0096.14اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد زهير محمد مريمح21911922411009206.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة464.0066.29اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد شامل محمد جابر21921922411009207.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار516.0073.71اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد صالح علي حسين21931922411009209.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد عباس ريحان علي21941922411009211.00

كلية العلوم/جامعة االنبار586.0083.71اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد عباس عوده عبد21951922411009212.00

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين671.0095.86اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن عبدالعزيز ارحيم21961922411009213.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة702.00100.29اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد عبد السالم نايف بكر21971922411009214.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد عبدالقادر حسين محمد21981922411009216.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد عدنان هادي احمد21991922411009217.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد عمر حكيم يوسف22001922411009220.00
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التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد عمران حسين جاسم22011922411009222.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد مؤيد حمد عبد هللا22021922411009224.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد نوري جميل احمد22031922411009229.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار595.0085.00اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد وليد صالح عالوي22041922411009231.00

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمصطفى احمد سرحان حمد22051922411009235.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.0099.00اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمصطفى عدي خلف حمادي22061922411009244.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمصطفى عز الدين عبد السالم عبد الرزاق22071922411009245.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمصطفى غازي علي حمادي22081922411009247.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة620.0088.57اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمصطفى محمد جاسم احمد22091922411009250.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى506.0072.29اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمظفر محمود بندر علي22101922411009254.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار550.0078.57اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمنذر عبد هللا حمادي علي22111922411009256.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار535.0076.43اعدادية الفلوجه للبنيناحيائينور الدين رياض عبد يوسف22121922411009260.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة670.0095.71اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيهمام علي عبد الهادي يوسف22131922411009264.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة439.0062.71اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيهيثم ساهي عطوان عباس22141922411009266.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار424.0060.57اعدادية الفلوجه للبنيناحيائييوسف عبد الستار نوري عباس22151922411009270.00

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية الفلوجه للبنيناحيائييوسف عمار احمد بديوي22161922411009271.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار480.0068.57اعدادية الفلوجه للبنيناحيائييوسف كمال ابراهيم نواف22171922411009273.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار530.0075.71اعدادية الفلوجه للبنيناحيائييونس حسن يوسف ظاهر22181922411009274.00

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائياحمد عادل علي فريح22191922411010006.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية593.0084.71االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيبكر باسم محمد عبد22201922411010016.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى384.0054.86االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيرحيم ناجي رحيم عبد22211922411010025.00

كلية العلوم/جامعة االنبار569.0081.29االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيعبد الكريم رعد محمد شهاب22221922411010037.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيعبد هللا عبد الستار فوزي عبد الستار22231922411010041.00

كلية العلوم/جامعة االنبار585.0083.57االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيكرم محمد هاشم عباس22241922411010053.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيمحمد ناجي عبد هللا حمد22251922411010065.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيهيثم عباس خيري شهاب22261922411010072.00

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيابو بكر وليد مرضي غضبان22271922411011002.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائياحمد مثنى سالم عطا22281922411011011.00

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0086.57اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائياسماعيل خالد صالح محمد22291922411011017.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيانس عبد الرحمن بندر علي22301922411011019.00

كلية التمريض/جامعة بغداد687.0098.14اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيانس محمد عبد حمادي22311922411011020.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيايمن شاكر محمود كريمان22321922411011023.00

كلية التربية/الجامعة المستنصرية540.0077.14اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيحذيفه محمود حسين علي22331922411011031.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيحيدر محمد بديوي عيفان22341922411011034.00

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيرامي محمد جباره فرحان22351922411011038.00

كلية التربية/جامعة سامراء486.0069.43اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيزهير اسماعيل فرحان عبيد22361922411011039.00

كلية التمريض/جامعة بغداد680.0097.14اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيسجاد ياس يوسف خلف22371922411011041.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيسعد قيس نعمان عوض22381922411011042.00

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعاصم قاسم احمد عبد22391922411011047.00

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعبد الخالق عامج صالح خلف22401922411011049.00
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء597.0085.29اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعبد الرحمن جميل رشيد علوان22411922411011050.00

كلية اللغات/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعبد الرحمن طه ابراهيم فرحان22421922411011052.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار539.0077.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود صالح خلف22431922411011054.00

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعبد الكريم عبد السالم عبد الكريم رشيد22441922411011060.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعثمان خالد حامد عباس22451922411011069.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعثمان عبد الجبار عطية محسن22461922411011070.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار518.0074.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعمر العادل نزال عباس فاضل22471922411011077.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعمر عبد هللا حمد عبد هللا22481922411011079.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار515.0073.57اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيغزوان قاسم عبيد حمد22491922411011084.00

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيماجد حميد عبود مخلف22501922411011087.00

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمحمد االمين جبير حمد حمادي22511922411011089.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار510.0072.86اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمحمد عبد هللا عزيز عبد هللا22521922411011097.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0061.86اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمحمد علي جياد عبود22531922411011099.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة505.0072.14اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمصطفى احمد حميد صلبي22541922411011108.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء464.0066.29اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمصطفى خليل ابراهيم عبود22551922411011111.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى536.0076.57اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمصطفى صباح محمد عبيد22561922411011114.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء597.0085.29اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمصطفى غازي مخلف حمدان22571922411011118.00

كلية العلوم/جامعة النهرين599.0085.57اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمنصور غالب عبد الرزاق احمد22581922411011120.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار445.0063.57اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيوسام خلف محمود مشلول22591922411011123.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائييوسف احمد كريمان عوده22601922411011128.00

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية الرصافي للبنيناحيائيابراهيم علي محمود جاسم22611922411012002.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.0099.00اعدادية الرصافي للبنيناحيائياحمد اسامه عبد الرحمن عبد العزيز22621922411012004.00

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت524.0074.86اعدادية الرصافي للبنيناحيائياحمد جنيد يحيى عبد هللا22631922411012007.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة581.0083.00اعدادية الرصافي للبنيناحيائياحمد صباح عوده عبيد22641922411012010.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية الرصافي للبنيناحيائيبهاء الدين سهيل نجم عبد هللا22651922411012020.00

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية640.0091.43اعدادية الرصافي للبنيناحيائيحارث رياض عبد حمادي22661922411012021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة457.0065.29اعدادية الرصافي للبنيناحيائيخطاب عمر سعدي صبري22671922411012024.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة627.0089.57اعدادية الرصافي للبنيناحيائيعبد الرحمن اياد حميد احمد22681922411012028.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار464.0066.29اعدادية الرصافي للبنيناحيائيعبد الرحمن اياد عباس حسين22691922411012029.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار515.0073.57اعدادية الرصافي للبنيناحيائيعبد الرحمن خلف عبد هللا درب22701922411012030.00

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.0098.86اعدادية الرصافي للبنيناحيائيعبد الرحمن ناظم كاظم حنتوش22711922411012031.00

كلية التمريض/جامعة تكريت670.0095.71اعدادية الرصافي للبنيناحيائيعبد هللا عبد المجيد طه ياسين22721922411012036.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار550.0078.57اعدادية الرصافي للبنيناحيائيعبد هللا محمد اديب عبد الهادي محمد سعيد22731922411012037.00

كلية التمريض/جامعة تكريت668.0095.43اعدادية الرصافي للبنيناحيائيعمر صباح عبد احمد22741922411012044.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة634.0090.57اعدادية الرصافي للبنيناحيائيعمر عمار ماجد ثابت22751922411012045.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار597.0085.29اعدادية الرصافي للبنيناحيائيعمر معتصم رسمي علي22761922411012046.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة468.0066.86اعدادية الرصافي للبنيناحيائيغيث سعد راشد عبد22771922411012048.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة514.0073.43اعدادية الرصافي للبنيناحيائيفهد ساجت فهد كيطان22781922411012050.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين626.0089.43اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمحمد جمال ياسين طه22791922411012055.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمحمد حسين عواد عباس22801922411012056.00
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار489.0069.86اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمحمد سالم خليل خليفه22811922411012057.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة433.0061.86اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمحمد ضياء احمد امين22821922411012058.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمخلد اسعد محي الدين محمد22831922411012064.00

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمصطفى زاهد خلف احمد22841922411012067.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء575.0082.14اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيابو بكر دلف مطر محيسن22851922411013001.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائياحمد عبد الكريم احمد مشعل22861922411013004.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار526.0075.14اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيحذيفه اسعد كاظم عاكول22871922411013014.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0073.14اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيسعد طه عويد ابراهيم22881922411013016.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار446.0063.71اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيسعد نجم محمد خليل22891922411013017.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيعبد الرحمن علي سعدي طه22901922411013019.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار552.0078.86اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيعبيده عماد سالم سعيد22911922411013023.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيعمر نضير زكي حسين22921922411013025.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار479.0068.43اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيمحمد جمعه سليمان يوسف22931922411013031.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة441.0063.00اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيمحمد ناظم دللي رغيان22941922411013035.00

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء505.0072.14اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيمحمود احمد محمود احمد22951922411013037.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار537.0076.71اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيأحمد مؤيد علي عوده22961922411015002.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار534.0076.29اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيأيمن مصطفى روكان سالم22971922411015004.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيابراهيم خليل فريح عبد22981922411015005.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائياحمد ثابت نعمان لطيف22991922411015007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائياحمد صبار ضيف هللا محمد23001922411015009.00

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائياحمد محمد خالد عبد الرحيم23011922411015011.00

كلية الطب/جامعة النهرين706.00100.86اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيأحمد ياسر شاكر محمود23021922411015013.00

كلية الطب/جامعة االنبار699.0099.86اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيأيمن وليد ثابت عبد23031922411015014.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار559.0079.86اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيايوب عباس احمد فتاح23041922411015015.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيبارق سالم عواد عبد القادر23051922411015016.00

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيبشار رجب خليل محمد سعيد23061922411015017.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار658.0094.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيبالل عالء كامل محسن23071922411015019.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار684.0097.71اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيحذيفه محمد احمد سرحان23081922411015020.00

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيحيدر فريد وحيد حمد23091922411015022.00

كلية العلوم/جامعة االنبار578.0082.57اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيحيدر مكي شعالن احمد23101922411015023.00

كلية الطب/جامعة االنبار701.00100.14اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيزيد امين شامان امين23111922411015025.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة450.0064.29اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيسراج عبد الصمد عبد اللطيف احمد23121922411015026.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار540.0077.14اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيسعد عبد اللطيف حسان حمادي23131922411015027.00

كلية العلوم/جامعة االنبار614.0087.71اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيسالم بهجت عبد الواحد فحل23141922411015028.00

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل539.0077.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيشعيب زياد ذياب حسن23151922411015030.00

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.0097.71اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيطه حكم خميس عطيوي23161922411015033.00

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين652.0093.14اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيطه مروان عبد الرسول حمودي23171922411015034.00

كلية الطب/جامعة االنبار705.00100.71اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيعاصم نعيم ناصر عبد23181922411015036.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة435.0062.14اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيعبد الرحمن عدي فرج عبد الرحمن23191922411015037.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار599.0085.57اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيعبد هللا رياض زعيان فريح23201922411015041.00
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قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيعلي اسماعيل ياسين جمعه23211922411015046.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار613.0087.57اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيعلي حقي اسماعيل عبد23221922411015047.00

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيعلي سليم حامد نصار23231922411015048.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيعلي هيثم عبد الرحمن ناصر23241922411015051.00

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمحمد براق اسماعيل خلف23251922411015060.00

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمحمد حازم عزيز عبد هللا23261922411015061.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار563.0080.43اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمحمد علي عبد الكريم محمد23271922411015063.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار478.0068.29اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمصطفى سالم عوده مخلف23281922411015067.00

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا وهيب ناجي23291922411015068.00

كلية العلوم/جامعة االنبار601.0085.86اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمصطفى ناصر رجا جبر23301922411015069.00

كلية التمريض/جامعة نينوى673.0096.14اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمصطفى نمير موسى علي23311922411015071.00

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم517.0073.86اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيوئام مجيد رجب عبد هللا23321922411015074.00

كلية العلوم/جامعة االنبار635.0090.71ثانوية الدوالب للبنيناحيائياحمد وزير بديوي عباد23331922411016002.00

كلية العلوم/جامعة االنبار552.0078.86ثانوية الدوالب للبنيناحيائيرضوان خالص سعد ختالن23341922411016006.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار492.0070.29ثانوية الدوالب للبنيناحيائيصهيب احسان صالح حامد23351922411016007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار474.0067.71ثانوية الدوالب للبنيناحيائيعبد الخالق رائد نوري فتني23361922411016008.00

كلية التمريض/جامعة كركوك673.0096.14ثانوية الدوالب للبنيناحيائيعبد المؤمن رضوان حميد كاظم23371922411016010.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة611.0087.29ثانوية الدوالب للبنيناحيائيعيسى احمد عبد الكريم هادي23381922411016011.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار461.0065.86ثانوية الدوالب للبنيناحيائيمحمد نعيم عفريت رزيك23391922411016012.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار507.0072.43ثانوية الدوالب للبنيناحيائيمصطفى عمران محمد حمد23401922411016013.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار469.0067.00ثانوية الدوالب للبنيناحيائيمهند نوري ساجد عباد23411922411016014.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية الدوالب للبنيناحيائيياسر عبد العليم علي رزيك23421922411016015.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار574.0082.00اعدادية كبيسة للبنيناحيائيأحمد عدنان رجا جبر23431922411017002.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار566.0080.86اعدادية كبيسة للبنيناحيائيأحمد عياش كريم حمدان23441922411017003.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار470.0067.14اعدادية كبيسة للبنيناحيائيانس حازم شاكر عطيوي23451922411017005.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية كبيسة للبنيناحيائيحيدر طارق سعود جروان23461922411017007.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية كبيسة للبنيناحيائيسعد محمد محسن لطيف23471922411017008.00

كلية العلوم/جامعة االنبار575.0082.14اعدادية كبيسة للبنيناحيائيسيف بسمان خيري جبير23481922411017009.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار504.0072.00اعدادية كبيسة للبنيناحيائيسيف وفيق باتع فرحان23491922411017010.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية كبيسة للبنيناحيائيعبد الرحمن مصطفى رجب رحيم23501922411017012.00

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى539.0077.00اعدادية كبيسة للبنيناحيائيعبد الصمد عواد جاسم محمد23511922411017014.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية كبيسة للبنيناحيائيعبد العليم عبد العزيز رحيم جبير23521922411017015.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية كبيسة للبنيناحيائيعبد هللا بهاء حمد رزيك23531922411017016.00

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت654.0093.43اعدادية كبيسة للبنيناحيائيعلي عادل نافع سليمان23541922411017018.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار535.0076.43اعدادية كبيسة للبنيناحيائيعلي موفق عويد سبتي23551922411017019.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار501.0071.57اعدادية كبيسة للبنيناحيائيمحمد حافظ طراد جروان23561922411017020.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار507.0072.43اعدادية كبيسة للبنيناحيائيمصطفى وليد طراد مشهد23571922411017022.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية كبيسة للبنيناحيائيمناع خالد كريم جبير23581922411017023.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية كبيسة للبنيناحيائيمهند نافع عبد هللا مجيد23591922411017024.00

كلية الطب/جامعة النهرين704.00100.57اعدادية كبيسة للبنيناحيائيهمام محمد حمدان رويجع23601922411017025.00
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية كبيسة للبنيناحيائيهيثم مجيد جمعه بكري23611922411017026.00

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية كبيسة للبنيناحيائيياسين محمد عكله داود23621922411017027.00

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00اعدادية العدل للبنيناحيائيجاسم محمد كميان سحاب23631922411018006.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار440.0062.86اعدادية العدل للبنيناحيائيجهاد احمد عويد احمد23641922411018007.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار598.0085.43اعدادية العدل للبنيناحيائيعبد الرحمن عنتر حميد حامد23651922411018010.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية العدل للبنيناحيائيعبد هللا خالد عبد الفتاح زباله23661922411018011.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية العدل للبنيناحيائيعثمان ناطق حبوش فليح23671922411018014.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار690.0098.57اعدادية حديثة للبنيناحيائيابراهيم رائد عبد الوهاب مطلوب23681922411019003.00

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين661.0094.43اعدادية حديثة للبنيناحيائياحمد عبد الستار مطلوب سليمان23691922411019004.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.0099.00اعدادية حديثة للبنيناحيائياحمد عمر ياسين عبد الكريم23701922411019005.00

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43اعدادية حديثة للبنيناحيائياسامة فريد سليم رصيف23711922411019006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00اعدادية حديثة للبنيناحيائيبراق حسان طلفاح احمد23721922411019012.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية حديثة للبنيناحيائيبكر سمير رزا عبد المجيد23731922411019013.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة506.0072.29اعدادية حديثة للبنيناحيائيبهاء الدين اسماعيل خليل ابراهيم23741922411019014.00

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0076.43اعدادية حديثة للبنيناحيائيجاسم محمد حميد متعب23751922411019015.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار561.0080.14اعدادية حديثة للبنيناحيائيزيد طاهر مشعل مطر23761922411019018.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد632.0090.29اعدادية حديثة للبنيناحيائيزيدون مهند ناطق صالح23771922411019019.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية حديثة للبنيناحيائيضياء الدين سعدي غفير عاشور23781922411019020.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0060.43اعدادية حديثة للبنيناحيائيعايد مزهر سليمان نومان23791922411019021.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة621.0088.71اعدادية حديثة للبنيناحيائيعبد الباسط رشيد محمد ياسين23801922411019022.00

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.0099.43اعدادية حديثة للبنيناحيائيعبد الرحمن قاسم محمد احمد23811922411019025.00

كلية العلوم/جامعة االنبار600.0085.71اعدادية حديثة للبنيناحيائيعبد الرحمن هاشم احمد خلف23821922411019026.00

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية637.0091.00اعدادية حديثة للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم حاتم عبد الرزاق23831922411019030.00

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية حديثة للبنيناحيائيعبد الهادي بسام جاسب جوهر23841922411019032.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية حديثة للبنيناحيائيعبيده هشام اسماعيل خلف23851922411019033.00

كلية العلوم/جامعة االنبار573.0081.86اعدادية حديثة للبنيناحيائيعلي سلمان فائق صالح23861922411019034.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل608.0086.86اعدادية حديثة للبنيناحيائيعمار لؤي كعود حميد23871922411019036.00

كلية التمريض/جامعة نينوى672.0096.00اعدادية حديثة للبنيناحيائيغيهب حميد عبد محمد23881922411019038.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية518.0074.00اعدادية حديثة للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد احمد23891922411019041.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة624.0089.14اعدادية حديثة للبنيناحيائيمحمد وليد حمدي عبد السالم23901922411019042.00

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية حديثة للبنيناحيائيمحمود واثق عويد عبد23911922411019045.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار546.0078.00اعدادية حديثة للبنيناحيائيمرتضى جهاد عبد الرزاق كيطان23921922411019046.00

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00اعدادية حديثة للبنيناحيائيمصطفى ثابت اسماعيل عبد الرزاق23931922411019047.00

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية حديثة للبنيناحيائيمصطفى عمر قهير عاشور23941922411019049.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار587.0083.86اعدادية حديثة للبنيناحيائيمصطفى فزع خليل ابراهيم23951922411019050.00

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى554.0079.14اعدادية حديثة للبنيناحيائيمنيب حسن مشعان احمد23961922411019054.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار508.0072.57اعدادية حديثة للبنيناحيائينذير اسامه جبير حسين23971922411019055.00

كلية العلوم/جامعة االنبار554.0079.14اعدادية حديثة للبنيناحيائيوسام سعد ثابت اسماعيل23981922411019056.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الحقالنية للبنيناحيائياسامه محمد فرج علي23991922411020003.00

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيبركات ابراهيم صالح حسين24001922411020004.00
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيبكر باسم بصير مزعل24011922411020005.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيحسين احسان شمسي موسى24021922411020006.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار460.0065.71اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعبد االله احمد سهيل عبد هللا24031922411020011.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعبد الرحمن ثابت شرقي رويض24041922411020014.00

كلية العلوم/جامعة بغداد651.0093.00اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعبد هللا عزام عصام سليم علي24051922411020017.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار482.0068.86اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعلي نجاح احمد عبد الغفور24061922411020025.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعمر احسان حماد ابراهيم24071922411020026.00

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.0098.86اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعمر مفيد عبد الخالق عبد الفتاح24081922411020027.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعمر موفق سالم عبد المجيد24091922411020028.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيليث دريد حميد حمود24101922411020029.00

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى519.0074.14اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمأمون فؤاد شهاب احمد24111922411020030.00

كلية العلوم/جامعة االنبار572.0081.71اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم عبد الحميد جميل24121922411020032.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار654.0093.43اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم مطر غدير24131922411020033.00

كلية التمريض/جامعة بغداد683.0097.57اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمحمود بهاء جبير عبد الرزاق24141922411020036.00

كلية الطب/جامعة االنبار705.00100.71اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمصطفى لؤي عبد المجيد عبد هللا24151922411020037.00

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمصعب عدنان عبد هللا عواد24161922411020038.00

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمعاذ ماهر محمود سليمان24171922411020039.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية الحقالنية للبنيناحيائينافع عقبه نافع صادق24181922411020040.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيوليد احمد خلف محمد24191922411020042.00

كلية التمريض/جامعة تكريت677.0096.71اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيياسر عمار مخيلف علي24201922411020043.00

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.0092.00اعدادية الحقالنية للبنيناحيائييحيى فراس صباح سالمه24211922411020044.00

كلية الطب/جامعة االنبار698.0099.71اعدادية عنه للبنيناحيائيأُسيد مصطفى جمعه عبد الجليل24221922411021001.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية عنه للبنيناحيائيأنس خالد جاسم محمد24231922411021002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار469.0067.00اعدادية عنه للبنيناحيائيأوس ناهض داود عبد الجليل24241922411021003.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية عنه للبنيناحيائياحمد فالح حسن حمد24251922411021007.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية عنه للبنيناحيائياحمد مصطفى شحاذه فتحي24261922411021008.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار511.0073.00اعدادية عنه للبنيناحيائيالحسن علي حاتم حامد24271922411021012.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار595.0085.00اعدادية عنه للبنيناحيائيانس سالم عبد الجبار سلمان24281922411021013.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة631.0090.14اعدادية عنه للبنيناحيائيعاصم احمد خاشع محمد24291922411021018.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار528.0075.43اعدادية عنه للبنيناحيائيعبد الرحمن اديب جمعه خضر24301922411021019.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية عنه للبنيناحيائيعبد العليم صالح رحيم صالح24311922411021021.00

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد682.0097.43اعدادية عنه للبنيناحيائيعبد هللا فراس فخري حمد24321922411021024.00

كلية التمريض/جامعة بغداد682.0097.43اعدادية عنه للبنيناحيائيعبد هللا ناصر عبد اللطيف موسى24331922411021025.00

كلية العلوم/جامعة االنبار574.0082.00اعدادية عنه للبنيناحيائيعبد المؤمن جاسم محمد حمودي24341922411021026.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية عنه للبنيناحيائيعثمان ياسر عبد جابر24351922411021029.00

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية عنه للبنيناحيائيعمر عبد الحميد خاشع محمد24361922411021033.00

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية عنه للبنيناحيائيعمر مصعب نوري سعيد24371922411021034.00

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0078.57اعدادية عنه للبنيناحيائيليث رضوان محمد احمد24381922411021036.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار469.0067.00اعدادية عنه للبنيناحيائيمبشر صالح حسن جابر24391922411021037.00

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية عنه للبنيناحيائيمحمد فاضل خميس عبد الواحد24401922411021041.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار562.0080.29اعدادية عنه للبنيناحيائيمحمود وسام سلمان شريف24411922411021043.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية عنه للبنيناحيائيمسلم عقيل خشمان يعقوب24421922411021044.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار479.0068.43اعدادية عنه للبنيناحيائيمصطفى فالح حسن جابر24431922411021045.00

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0095.43اعدادية عنه للبنيناحيائيمصطفى موفق هاشم حمودي24441922411021046.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار694.0099.14اعدادية عنه للبنيناحيائييوسف احمد عاشور حبيب24451922411021054.00

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71اعدادية عنه للبنيناحيائييوسف سفير مسرع سلمان24461922411021055.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار527.0075.29اعدادية راوه للبنيناحيائياحسان يونس دهام محمود24471922411022001.00

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية راوه للبنيناحيائياحمد علي عبد هللا هويدي24481922411022002.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار539.0077.00اعدادية راوه للبنيناحيائياحمد فاضل عبد العزيز عبد الجبار24491922411022003.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار437.0062.43اعدادية راوه للبنيناحيائياحمد ماجد بنيان مصلح24501922411022004.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية راوه للبنيناحيائياسامة خالد سعد عمر24511922411022006.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار649.0092.71اعدادية راوه للبنيناحيائياسامة محمد حسين علي24521922411022007.00

كلية العلوم/جامعة االنبار580.0082.86اعدادية راوه للبنيناحيائياسماعيل احمد عبد حمد24531922411022008.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار599.0085.57اعدادية راوه للبنيناحيائياوس حسين محمد سميان24541922411022009.00

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0090.29اعدادية راوه للبنيناحيائيايمن مناضل سعيد كطه24551922411022010.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية راوه للبنيناحيائيبدر ابراهيم مصلح ابراهيم24561922411022011.00

كلية العلوم/جامعة االنبار571.0081.57اعدادية راوه للبنيناحيائيرافد نزار مجول احمد24571922411022015.00

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء649.0092.71اعدادية راوه للبنيناحيائيعبد االله احمد عبد االله مليك24581922411022019.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية راوه للبنيناحيائيعبد الرؤوف خالد رؤوف طالع24591922411022020.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة611.0087.29اعدادية راوه للبنيناحيائيعبد هللا محمد خضر وفيق24601922411022022.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية راوه للبنيناحيائيعثمان احمد عبد العزيز محمود24611922411022023.00

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين545.0077.86اعدادية راوه للبنيناحيائيعثمان وليد حمدي جابر24621922411022024.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية راوه للبنيناحيائيعلي عماد مطلوب قط24631922411022025.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار538.0076.86اعدادية راوه للبنيناحيائيعلي محمود علي سليمان24641922411022026.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار537.0076.71اعدادية راوه للبنيناحيائيعمر نهاد محمد عزو24651922411022028.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية راوه للبنيناحيائيمحمد قتيبة غنام محمد24661922411022030.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29اعدادية راوه للبنيناحيائيمحمد هيثم دحام عطيوي24671922411022032.00

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0078.71اعدادية راوه للبنيناحيائيمحمود مكي يونس عايد24681922411022033.00

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية640.0091.43اعدادية راوه للبنيناحيائيمهيمن محمد ابراهيم سرحان24691922411022036.00

كلية اآلداب/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية راوه للبنيناحيائينوار احمد اسماعيل ابراهيم24701922411022037.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43اعدادية راوه للبنيناحيائيهيثم اكرم حماد عبد اللطيف24711922411022038.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار471.0067.29اعدادية راوه للبنيناحيائيوسام سعد هللا حسين عبد اللطيف24721922411022039.00

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء560.0080.00اعدادية القائم للبنيناحيائيابراهيم مرضي هالل غربي24731922411023003.00

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86اعدادية القائم للبنيناحيائياحمد سعيد محمود ابراهيم24741922411023005.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية القائم للبنيناحيائياسماعيل خليف محمود خلف24751922411023012.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71اعدادية القائم للبنيناحيائياكرم خميس عبد هللا جاسم24761922411023013.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار503.0071.86اعدادية القائم للبنيناحيائيالحارث عبد الكريم عماش حسين24771922411023014.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار536.0076.57اعدادية القائم للبنيناحيائيالمعتصم ابراهيم جسام حمد24781922411023016.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية القائم للبنيناحيائيانمار عبد الصمد مفلح عبد24791922411023018.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار517.0073.86اعدادية القائم للبنيناحيائيبارق طاهر عفر علي24801922411023020.00
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كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية القائم للبنيناحيائيثائر رائد فخري جمال24811922411023022.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار690.0098.57اعدادية القائم للبنيناحيائيحارث مثنى عذاب شالل24821922411023024.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار464.0066.29اعدادية القائم للبنيناحيائيحسين عالء غالب عبود24831922411023027.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية القائم للبنيناحيائيحيدر ياسر اسكندر محمد24841922411023028.00

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية القائم للبنيناحيائيرامي اسعد عبد اللطيف بديوي24851922411023029.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار531.0075.86اعدادية القائم للبنيناحيائيروكان غانم حميد طرفه24861922411023030.00

كلية العلوم/جامعة االنبار598.0085.43اعدادية القائم للبنيناحيائيزيد ياسر جاسم محمد24871922411023032.00

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى612.0087.43اعدادية القائم للبنيناحيائيصالح مهيدي صالح مرعي24881922411023036.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار518.0074.00اعدادية القائم للبنيناحيائيضياء عبد الباسط ثامر احمد24891922411023038.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية القائم للبنيناحيائيعبد الحميد فالح حسن خضير24901922411023042.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار540.0077.14اعدادية القائم للبنيناحيائيعبد العزيز صبري عذال عمر24911922411023047.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية القائم للبنيناحيائيعبد هللا مهند حمدان غضيان24921922411023049.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية القائم للبنيناحيائيعثمان سرحان جاسم حمد24931922411023052.00

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى386.0055.14اعدادية القائم للبنيناحيائيعثمان ماجد عمار نجم24941922411023053.00

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية630.0090.00اعدادية القائم للبنيناحيائيعلي نبيل محمود علي24951922411023056.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية القائم للبنيناحيائيعمار عثمان حمدي صالح24961922411023057.00

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0079.00اعدادية القائم للبنيناحيائيعمر عبيد فتخان عطية24971922411023062.00

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0065.29اعدادية القائم للبنيناحيائيعمر مطر عواد محمد24981922411023064.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار486.0069.43اعدادية القائم للبنيناحيائيعمر نوري عفر علي24991922411023065.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية القائم للبنيناحيائيمحمد حمود حردان عطية25001922411023081.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار447.0063.86اعدادية القائم للبنيناحيائيمحمود حسن محمد مجمي25011922411023086.00

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية القائم للبنيناحيائيمحمود عبد الرحمن سعيد محمد25021922411023087.00

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى548.0078.29اعدادية القائم للبنيناحيائيمصطفى احمد محمد مرعي25031922411023089.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة504.0072.00اعدادية القائم للبنيناحيائيمصطفى ماجد حامد اسماعيل25041922411023093.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار468.0066.86اعدادية القائم للبنيناحيائيمنير ياسر يونس نجيب25051922411023096.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية القائم للبنيناحيائينوح صباح طايز عساف25061922411023099.00

كلية التمريض/جامعة كركوك674.0096.29اعدادية القائم للبنيناحيائيهمام خالد عبد حسين25071922411023100.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار453.0064.71اعدادية القائم للبنيناحيائيياسين رشيد حميد عبد الرزاق25081922411023102.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار468.0066.86اعدادية العبيدي للبنيناحيائيأحمد عدنان فتيخ فضيل25091922411024003.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية العبيدي للبنيناحيائياحمد سلطان نجم عبد هللا25101922411024005.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار603.0086.14اعدادية العبيدي للبنيناحيائياحمد محمد محيسن معيوف25111922411024007.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار513.0073.29اعدادية العبيدي للبنيناحيائياكرم عبد الرزاق عبد اللطيف عبد الرزاق25121922411024009.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية العبيدي للبنيناحيائيبشير جمال مخلف رجب25131922411024013.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة622.0088.86اعدادية العبيدي للبنيناحيائيجاسم محمد جاسم محمد25141922411024015.00

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43اعدادية العبيدي للبنيناحيائيحسين محمد اسماعيل محمود25151922411024017.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار599.0085.57اعدادية العبيدي للبنيناحيائيزياد خلف جاسم مخلف25161922411024021.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0071.14اعدادية العبيدي للبنيناحيائيزيد حامد محمد جبير25171922411024022.00

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر470.0067.14اعدادية العبيدي للبنيناحيائيسند عذاب نزال دليمان25181922411024025.00

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00اعدادية العبيدي للبنيناحيائيعبد الرحمن عدنان فتيخ فضيل25191922411024030.00

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية625.0089.29اعدادية العبيدي للبنيناحيائيعبد الرحمن فؤاد رافع فرحان25201922411024031.00
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة439.0062.71اعدادية العبيدي للبنيناحيائيعبد الرزاق خليف مضعن خلف25211922411024033.00

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية العبيدي للبنيناحيائيعبد السالم ياسر خالف صالح25221922411024034.00

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية العبيدي للبنيناحيائيعبد هللا باسم عبد العزيز عبد اللطيف25231922411024037.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية العبيدي للبنيناحيائيعالء حمود حسن علي25241922411024040.00

كلية العلوم/جامعة االنبار585.0083.57اعدادية العبيدي للبنيناحيائيعالء عوض فهد حماد25251922411024041.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة540.0077.14اعدادية العبيدي للبنيناحيائيعلي فرحان محيسن علي25261922411024042.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية العبيدي للبنيناحيائيغيث عدنان محيسن علي25271922411024046.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية469.0067.00اعدادية العبيدي للبنيناحيائيغيث عماد جمال راكع25281922411024047.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت536.0076.57اعدادية العبيدي للبنيناحيائيماجد ابراهيم مخلف محمد25291922411024049.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية العبيدي للبنيناحيائيمحمد بدر محمد علي25301922411024052.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0086.86اعدادية العبيدي للبنيناحيائيمحمد بيان عمير نجرس25311922411024053.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار462.0066.00اعدادية العبيدي للبنيناحيائيمحمد عبد هللا صباح عواد25321922411024060.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية العبيدي للبنيناحيائيمحمد فرحان املح حميد25331922411024061.00

كلية العلوم/جامعة االنبار580.0082.86اعدادية العبيدي للبنيناحيائيمحمد كاظم جاسم محمد25341922411024062.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية العبيدي للبنيناحيائيمحمد مؤيد مطيع حمد25351922411024063.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار434.0062.00اعدادية العبيدي للبنيناحيائيمحمود محسن مشوح سالمه25361922411024065.00

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى460.0065.71اعدادية العبيدي للبنيناحيائيمصطفى صبري عواد مديد25371922411024068.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار461.0065.86اعدادية العبيدي للبنيناحيائيمصطفى محمد محيسن معيوف25381922411024069.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية العبيدي للبنيناحيائيمهند عبد الرحمن حمود عبد25391922411024071.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة645.0092.14اعدادية العبيدي للبنيناحيائيوليد خالد طه نوري25401922411024073.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية العبيدي للبنيناحيائييوسف ياسر محمد محمود25411922411024076.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية هيت للبنيناحيائياحمد باسل مخلف عبد القهار25421922411025001.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة571.0081.57اعدادية هيت للبنيناحيائياحمد جاسم محمد جبير25431922411025003.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار468.0066.86اعدادية هيت للبنيناحيائياحمد حميد محمد ناصر25441922411025004.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة524.0074.86اعدادية هيت للبنيناحيائياحمد خالد زامل محمد سعيد25451922411025005.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار534.0076.29اعدادية هيت للبنيناحيائياحمد فالح حسن علي25461922411025007.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار492.0070.29اعدادية هيت للبنيناحيائياحمد ياسر ياسين علي25471922411025009.00

كلية التمريض/جامعة بغداد681.0097.29اعدادية هيت للبنيناحيائيامجد عبد البديع ياسين جلوب25481922411025010.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية هيت للبنيناحيائيايهم فرحان محمود سليمان25491922411025014.00

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية هيت للبنيناحيائيبشار اسماعيل ثابت محمد امين25501922411025016.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية هيت للبنيناحيائيتيسير الحكم رقيب كامل25511922411025017.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية هيت للبنيناحيائيثائر حميد فرحان صالح25521922411025018.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة427.0061.00اعدادية هيت للبنيناحيائيحارث عقيل هاشم محمد جميل25531922411025020.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية هيت للبنيناحيائيحامد ابراهيم حامد نصار25541922411025021.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية هيت للبنيناحيائيحمزه سالم مدني جميل25551922411025024.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار453.0064.71اعدادية هيت للبنيناحيائيحمزه شريف فاضل علي25561922411025025.00

كلية العلوم/جامعة تكريت581.0083.00اعدادية هيت للبنيناحيائيرسول كريم حماد ثويني25571922411025026.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة642.0091.71اعدادية هيت للبنيناحيائيزيد محمد عبد اللطيف عبد الحميد25581922411025028.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية هيت للبنيناحيائيسجاد ابراهيم علي حماد25591922411025030.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة431.0061.57اعدادية هيت للبنيناحيائيسعد عمار صالح اسعد25601922411025031.00
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كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.0099.00اعدادية هيت للبنيناحيائيسيف صالح الدين جميل مجبل25611922411025034.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار451.0064.43اعدادية هيت للبنيناحيائيصالح مهدي عناد محمد25621922411025036.00

كلية الطب/جامعة االنبار698.0099.71اعدادية هيت للبنيناحيائيصهيب احمد عبد الستار شعبان25631922411025037.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار420.0060.00اعدادية هيت للبنيناحيائيصهيب قتيبة عبد الغفور جاسم25641922411025038.00

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية هيت للبنيناحيائيطه حيدر طه ياسين25651922411025040.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار658.0094.00اعدادية هيت للبنيناحيائيعبد الرحمن عدي منصور عبد الكريم25661922411025043.00

كلية العلوم/جامعة االنبار576.0082.29اعدادية هيت للبنيناحيائيعبد العزيز يوسف محي محمود25671922411025044.00

كلية العلوم/جامعة االنبار586.0083.71اعدادية هيت للبنيناحيائيعبد هللا عبد الواسع محمد خليل25681922411025046.00

كلية العلوم/جامعة االنبار618.0088.29اعدادية هيت للبنيناحيائيعبد هللا عدي منصور عبد الكريم25691922411025047.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية هيت للبنيناحيائيعبد هللا عمر عبد السالم عبد العزيز25701922411025048.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة451.0064.43اعدادية هيت للبنيناحيائيعبد هللا عمر قحطان ياسين25711922411025049.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار431.0061.57اعدادية هيت للبنيناحيائيعبد هللا وجيه جمعه ذياب25721922411025050.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار442.0063.14اعدادية هيت للبنيناحيائيعبد الهادي محمود خليف بكر25731922411025051.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة655.0093.57اعدادية هيت للبنيناحيائيعبيده شاكر محمود خميس25741922411025052.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار695.0099.29اعدادية هيت للبنيناحيائيعلي بسام سعيد ياسين25751922411025055.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية هيت للبنيناحيائيعلي يعقوب يوسف عذاب25761922411025058.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة609.0087.00اعدادية هيت للبنيناحيائيعمار ياسر ياسين حميد25771922411025060.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة614.0087.71اعدادية هيت للبنيناحيائيعمر خالد وليد عبد الحميد25781922411025062.00

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية662.0094.57اعدادية هيت للبنيناحيائيعمر هيثم حفظي امين25791922411025064.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار563.0080.43اعدادية هيت للبنيناحيائيعمرو مجيد ثابت عبد25801922411025065.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار637.0091.00اعدادية هيت للبنيناحيائيفراس عباس عبد الكريم منصور25811922411025067.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة423.0060.43اعدادية هيت للبنيناحيائيمحمد حازم محمد بكر25821922411025071.00

كلية الطب/جامعة االنبار703.00100.43اعدادية هيت للبنيناحيائيمحمد حميد عبد الواحد عبد الكريم25831922411025072.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار695.0099.29اعدادية هيت للبنيناحيائيمحمد عبد الستار مخلف مطر25841922411025074.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة653.0093.29اعدادية هيت للبنيناحيائيمحمد نعيم ريزان عبد الغفور25851922411025077.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار441.0063.00اعدادية هيت للبنيناحيائيمحمد وليد هويدي حمودي25861922411025078.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار513.0073.29اعدادية هيت للبنيناحيائيمصطفى محمد جميل حميدي25871922411025084.00

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية634.0090.57اعدادية هيت للبنيناحيائيمهند عماد شريف عبد هللا25881922411025085.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار695.0099.29اعدادية هيت للبنيناحيائينور الدين ضياء هالل جاسم25891922411025087.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار457.0065.29اعدادية هيت للبنيناحيائييوسف عناد عدنان عناد25901922411025092.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة612.0087.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب احيائياحمد رياض مهدي صالح25911922411026004.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار539.0077.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب احيائياسماعيل مشتاق محمد تركي25921922411026009.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب احيائيايمن سامي حميد حنوش25931922411026012.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار481.0068.71للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب احيائيعبد الرحمن احمد جاسم محمد25941922411026020.00

كلية العلوم/جامعة االنبار651.0093.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب احيائيعلي عبد المجيد حكوش معارج25951922411026022.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار517.0073.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب احيائيعمار محمد حميد علي25961922411026023.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار604.0086.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب احيائيعمر عبيد زكري خضير25971922411026024.00

كلية العلوم/جامعة االنبار607.0086.71للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب احيائيعمر يوسف ابراهيم علي25981922411026026.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار472.0067.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب احيائيليث وسام فرحان خلف25991922411026029.00

كلية العلوم/جامعة االنبار571.0081.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب احيائيمامون نجم عبد ضاحي26001922411026030.00
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كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد محمود حسن عواد26011922411026032.00

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0079.57اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائياسامه علي احمد عاكوب26021922411027005.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة551.0078.71اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائياسحاق محمد خضير ساهي26031922411027006.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيايهاب علي حسين عبد26041922411027007.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار541.0077.29اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيحاتم كريم خلف عرميط26051922411027010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار500.0071.43اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيصهيب طالب عالوي عبد هللا26061922411027015.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة422.0060.29اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن عدي حامد ضعين26071922411027018.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن عواد غريب احمد26081922411027019.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيعبد الرزاق مالك محمود ابراهيم26091922411027020.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة440.0062.86اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيعبد هللا جميل عبد هللا عبد26101922411027023.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار533.0076.14اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيعلي كريم زحلف جزاع26111922411027026.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيعلي مجيد سليمان عبد26121922411027027.00

كلية العلوم/جامعة االنبار579.0082.71اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيعمار عماد عراك احمد26131922411027028.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار524.0074.86اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيعمر عامر عباس محيميد26141922411027031.00

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيمحمد صالح ابراهيم حميد26151922411027033.00

كلية العلوم/جامعة االنبار687.0098.14اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيمصطفى سعدي نمال حسين26161922411027040.00

كلية العلوم/جامعة االنبار604.0086.29اعدادية الصقالوية للبنيناحيائياسامة سامي حسن عبيد26171922411028006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار498.0071.14اعدادية الصقالوية للبنيناحيائياسامة محمد جسام حمادي26181922411028007.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة445.0063.57اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيحسن هيثم حميد علي26191922411028011.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة451.0064.43اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيحسين هيثم حميد علي26201922411028012.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة447.0063.86اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيعبد الرحمن جاسم محمد عبد هللا26211922411028015.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيعبيده عماد جاسم عبد26221922411028021.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار558.0079.71اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيعلي محمد حسن مضحي26231922411028026.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة623.0089.00اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيعمر عماد جاسم عبد26241922411028030.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار582.0083.14اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيمحمد بشير علي حسين26251922411028034.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة439.0062.71اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيمحمد حاتم محمد فهد26261922411028035.00

كلية العلوم/جامعة االنبار593.0084.71اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيمحمد رحيم علي ياسين26271922411028038.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية العرفان للبنيناحيائيابو عبيده اياد ناصر حسين26281922411029001.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت573.0081.86اعدادية العرفان للبنيناحيائياحمد سعدون شندوخ عنتر26291922411029002.00

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية العرفان للبنيناحيائياحمد سعيد محمد احمد26301922411029003.00

كلية العلوم/جامعة االنبار583.0083.29اعدادية العرفان للبنيناحيائياحمد محمد احمد حسن26311922411029004.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.0099.71اعدادية العرفان للبنيناحيائياحمد هيثم سامي فياض26321922411029005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار468.0066.86اعدادية العرفان للبنيناحيائيايوب ياسين جاسم محمد26331922411029008.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار489.0069.86اعدادية العرفان للبنيناحيائيبكر عصام حماد ناصر26341922411029010.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى465.0066.43اعدادية العرفان للبنيناحيائيحامد احمد محمد رشيد26351922411029011.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية العرفان للبنيناحيائيحسن هاتف سنجار خابور26361922411029012.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار558.0079.71اعدادية العرفان للبنيناحيائيطارق نجم عبد هللا عبد26371922411029018.00

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0079.57اعدادية العرفان للبنيناحيائيطيف حميد دهام صبار26381922411029019.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار573.0081.86اعدادية العرفان للبنيناحيائيعبد الرحمن عارف ناصر حسين26391922411029021.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة608.0086.86اعدادية العرفان للبنيناحيائيعبد هللا نجيب احمد حميد26401922411029027.00
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية العرفان للبنيناحيائيليث احمد طه علي26411922411029034.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء588.0084.00اعدادية العرفان للبنيناحيائيمصطفى جالل عبد هللا خضير26421922411029037.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86اعدادية العرفان للبنيناحيائيوليد خالد حامد نايف26431922411029043.00

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0072.14ثانوية النعمان للبنيناحيائيحمزه شهاب ماجد فرج26441922411030001.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57ثانوية النعمان للبنيناحيائيعبد الحميد مجيد ثابت سليمان26451922411030002.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار519.0074.14ثانوية النعمان للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود مطر عيد26461922411030003.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار435.0062.14ثانوية النعمان للبنيناحيائيعلي فرحان سليمان حسين26471922411030007.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة607.0086.71ثانوية النعمان للبنيناحيائيعمار ياسر علي صالح26481922411030009.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية النعمان للبنيناحيائيقصي احمد شامي جيجان26491922411030010.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14ثانوية النعمان للبنيناحيائيمحمد عليوي محمد اسود26501922411030013.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار454.0064.86اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيسيف الدين عامر رافع صالح26511922411031014.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار532.0076.00اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيفؤاد طارق مصلح حمد26521922411031027.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار530.0075.71اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيفراس خلف عويد فرحان26531922411031028.00

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0080.86اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمحمد منير حماد علي26541922411031033.00

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية573.0081.86اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمصطفى عبد الواحد حامد ضيدان26551922411031035.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار535.0076.43اعدادية زنكورة للبنيناحيائيانس ماجد عواد فرحان26561922411032003.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية زنكورة للبنيناحيائيجاسم محمد عايد محمد26571922411032005.00

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0080.57اعدادية زنكورة للبنيناحيائيرسول ضياء كريم عكله26581922411032008.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية زنكورة للبنيناحيائيصالح محمد يوسف علي26591922411032010.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار560.0080.00اعدادية زنكورة للبنيناحيائيطه جزاع محمود ظاهر26601922411032011.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية زنكورة للبنيناحيائيعبد الرحمن زهير محمد عكله26611922411032013.00

كلية العلوم/جامعة االنبار619.0088.43اعدادية زنكورة للبنيناحيائيعثمان خالد خليفه حنشل26621922411032016.00

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية زنكورة للبنيناحيائيعلي سعدي رشيد هالل26631922411032018.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية زنكورة للبنيناحيائيعلي مهدي علي حسين26641922411032019.00

كلية العلوم/جامعة االنبار629.0089.86اعدادية زنكورة للبنيناحيائيعمار احمد فرحان جاسم26651922411032020.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية زنكورة للبنيناحيائيفهد محمد جميل علي26661922411032022.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمؤيد مزبان محمد مصلح26671922411032024.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمحمد خلف محمد حمود26681922411032025.00

كلية العلوم/جامعة االنبار624.0089.14اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمحمد خليل زيدان عواد26691922411032027.00

كلية العلوم/جامعة االنبار620.0088.57اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمحمد شهاب احمد مخلف26701922411032028.00

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى560.0080.00اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمحمد عباس عبد صالح26711922411032030.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمحمد فاضل عطا هللا جاسم26721922411032031.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية زنكورة للبنيناحيائيوعد عبد هللا محمد علي26731922411032036.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار504.0072.00اعدادية زنكورة للبنيناحيائيوليد خالد حمد جاسم26741922411032037.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة633.0090.43اعدادية الفجر للبنيناحيائياحمد رمضان محمد حمود26751922411037002.00

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية الفجر للبنيناحيائيحسين علي محمد جاسم26761922411037006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0081.00اعدادية الفجر للبنيناحيائيعبد الرحمن سامي احمد ضاحي26771922411037008.00

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية الفجر للبنيناحيائيمحمد محمود علي عباس26781922411037017.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة602.0086.00اعدادية الفجر للبنيناحيائيمصطفى خليل ابراهيم صخيري26791922411037019.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة434.0062.00ثانوية االمالي للبنيناحيائيابراهيم رياض احمد جاسم26801922411038001.00
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية االمالي للبنيناحيائياحمد محمد خيري عبد26811922411038004.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار463.0066.14ثانوية االمالي للبنيناحيائياحمد محمد مشعل مجيد26821922411038006.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية االمالي للبنيناحيائيالياس خضر عبد هللا يوسف26831922411038007.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار519.0074.14ثانوية االمالي للبنيناحيائيبكر سداد عبد العزيز جبل26841922411038009.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار520.0074.29ثانوية االمالي للبنيناحيائيحمد عبد حمد محمد26851922411038012.00

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى454.0064.86ثانوية االمالي للبنيناحيائيحمزه فرحان رمضان عبد26861922411038013.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ثانوية االمالي للبنيناحيائيسامر عز الدين عبيد محمد26871922411038017.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية االمالي للبنيناحيائيصالح مازن صالح محمد26881922411038019.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار625.0089.29ثانوية االمالي للبنيناحيائيعبد هللا صبحي خلف محمد26891922411038023.00

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى486.0069.43ثانوية االمالي للبنيناحيائيعبد المجيد عبد هللا عنادي ندى26901922411038025.00

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0080.86ثانوية االمالي للبنيناحيائيمحمد ثائر صالح محمد26911922411038031.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية االمالي للبنيناحيائيمحمد كاظم غريب فياض26921922411038034.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية االمالي للبنيناحيائيمصطفى غايب جاسم حنادي26931922411038037.00

كلية الزراعة/جامعة تكريت421.0060.14اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائياحمد محمود نزوع جاسم26941922411040004.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0066.29اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائياسحاق ابراهيم مرموص عطيوي26951922411040008.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار450.0064.29اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائياسحاق ادهام سراي عالوي26961922411040009.00

كلية العلوم/جامعة االنبار577.0082.43اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائياسالم قحطان حميد عبد26971922411040010.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائياسيد جاسم محمد جاسم26981922411040011.00

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0080.43اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيايمن صالح محمد خليفة26991922411040013.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة610.0087.14اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيحقي اسماعيل صبحي نوار27001922411040015.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار454.0064.86اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيرامي حسام حمود عوده27011922411040019.00

كلية العلوم/جامعة االنبار593.0084.71اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيرعد ناصر حسين علي27021922411040020.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار527.0075.29اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعبد هللا عالء حسين علي27031922411040042.00

كلية العلوم/جامعة النهرين604.0086.29اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعلي عبد الرحمن عباس محمد27041922411040047.00

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمجاهد ذياب كفاوي علوان27051922411040053.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد عبد الوهاب هادي عبد هللا27061922411040061.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة614.0087.71اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمصطفى حامد لطيف كرم هللا27071922411040066.00

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية665.0095.00اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمصطفى عبد الجبار خلف حمد27081922411040068.00

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمصطفى فاضل ساجت عنزي27091922411040069.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمصطفى محمد كليب صكر27101922411040070.00

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمقداد قيس عبد الجبار محمد27111922411040073.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار567.0081.00اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائييحيى ابراهيم علي كوير27121922411040076.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار476.0068.00اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائييوسف عبد الحميد خليفه زيدان27131922411040077.00

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0060.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائياحمد جسام محمد فرحان27141922411041001.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائياحمد حاتم جبير فرحان27151922411041002.00

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائياحمد عباس عبد فرحان27161922411041005.00

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائياحمد غسان تركي صالح27171922411041009.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء585.0083.57اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعمر حاتم جبير فرحان27181922411041041.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء567.0081.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيقتيبه ساري خميس فرحان27191922411041044.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن حماد علي27201922411041058.00
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة634.0090.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائياحمد سالم مضعن فرحان27211922411043001.00

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية543.0077.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائيانس علي مخلف حسين27221922411043005.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعبد الكريم حميد صالح حنوش27231922411043011.00

كلية العلوم/جامعة االنبار605.0086.43اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعثمان احمد ناجي علي27241922411043013.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار501.0071.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعصام رميض علي ضاحي27251922411043014.00

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0081.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي رميض عبد عبد هللا27261922411043015.00

كلية العلوم/جامعة االنبار571.0081.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي محمد الحج فياض27271922411043017.00

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية غرناطة للبنيناحيائيغيث صالح نخيالن نجم27281922411043019.00

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد نبيل عبد صالح27291922411043023.00

كلية العلوم/جامعة االنبار585.0083.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائيياسين ناظم ملوك عيد27301922411043027.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى472.0067.43اعدادية غرناطة للبنيناحيائييوسف حماد حمد مخلف27311922411043028.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار460.0065.71ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياحمد سليم علي جرو27321922411044001.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار541.0077.29ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيخالد حميد عبد جهام27331922411044004.00

كلية العلوم/جامعة تكريت584.0083.43ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيسيف محمد عبود كاظم27341922411044005.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.0099.00ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعلي صباح خلف جهام27351922411044008.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة425.0060.71اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناحيائيرسول احمد شكام عياف27361922411045007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار460.0065.71اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناحيائيقتيبه عادل عبيد ناصر27371922411045017.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار420.0060.00اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناحيائيمصطفى هادي محمد عرموط27381922411045025.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار504.0072.00اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناحيائينزهان نعمة محمد عرموط27391922411045027.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناحيائينشات صالح كريم عوده27401922411045028.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار543.0077.57ثانوية الحبانية للبنيناحيائيابو بكر جميل خلف عبد27411922411046001.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار493.0070.43ثانوية الحبانية للبنيناحيائياحمد خليل دحام خلف27421922411046002.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار488.0069.71ثانوية الحبانية للبنيناحيائيبكر مخلف حمد سليمان27431922411046011.00

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية الحبانية للبنيناحيائيبالل جمال علي حسين27441922411046012.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة624.0089.14ثانوية الحبانية للبنيناحيائيجبار مجيد عوده محمد27451922411046013.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الحبانية للبنيناحيائيرسول خميس عواد جاسم27461922411046018.00

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية الحبانية للبنيناحيائيسالم محمد دحام خليفة27471922411046020.00

كلية التربية/الجامعة المستنصرية584.0083.43ثانوية الحبانية للبنيناحيائيعباس عبد الهادي مهدي عبد الحسين27481922411046024.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43ثانوية الحبانية للبنيناحيائيعبد الرحمن بالل احمد مصطفى27491922411046028.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية الحبانية للبنيناحيائيعبد الرحمن جمال نجيب فياض27501922411046029.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية الحبانية للبنيناحيائيعبد هللا سامي خلف سالم27511922411046035.00

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0096.57ثانوية الحبانية للبنيناحيائيعبد هللا فيصل غازي فاضل27521922411046036.00

كلية العلوم/جامعة االنبار608.0086.86ثانوية الحبانية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عساف جياد27531922411046038.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية الحبانية للبنيناحيائيعبد المهيمن منذر اسماعيل ابراهيم27541922411046039.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة510.0072.86ثانوية الحبانية للبنيناحيائيعثمان جمعة سليمان ضاحي27551922411046040.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة501.0071.57ثانوية الحبانية للبنيناحيائيعلي محمد عمر شهاب27561922411046046.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار549.0078.43ثانوية الحبانية للبنيناحيائيمحمد احمد مهدي صالح27571922411046051.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار470.0067.14ثانوية الحبانية للبنيناحيائيمحمد صالح محمد علي27581922411046055.00

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.0097.57ثانوية الحبانية للبنيناحيائيمحمد طالب مرعي عواد27591922411046056.00

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية الحبانية للبنيناحيائيمصطفى احمد عبود مدهر27601922411046061.00
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قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية592.0084.57ثانوية الحبانية للبنيناحيائيمصطفى علي حميد ظاهر27611922411046064.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة501.0071.57ثانوية الحبانية للبنيناحيائيياسين فتيخان حسين علي27621922411046068.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار426.0060.86ثانوية الحبانية للبنيناحيائييوسف محمد فرحان صبار27631922411046071.00

كلية العلوم/جامعة االنبار644.0092.00ثانوية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعبد هللا انور حميد حرج27641922411047005.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعلي جمال حميد حرج27651922411047006.00

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى570.0081.43ثانوية الرشاد للبنيناحيائياحمد خالد خلف حسين27661922411050003.00

كلية التمريض/جامعة بغداد684.0097.71ثانوية الرشاد للبنيناحيائيايمن حاتم حميد رشيد27671922411050007.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء579.0082.71ثانوية الرشاد للبنيناحيائيثائر هادي عواد حمد27681922411050012.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14ثانوية الرشاد للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم ابراهيم جمار27691922411050039.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية الرشاد للبنيناحيائيمصطفى لؤي حامد رزيج27701922411050045.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار526.0075.14اعدادية الشموخ للبنيناحيائياحمد محمد موسى رديني27711922411053004.00

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية الشموخ للبنيناحيائيحبيب مدني حبيب محمد27721922411053006.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية الشموخ للبنيناحيائيحذيفه محمد ياسين خليل27731922411053007.00

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى440.0062.86اعدادية الشموخ للبنيناحيائيعبد الرحمن مناف شريف جاسم27741922411053010.00

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى578.0082.57اعدادية الشموخ للبنيناحيائيعبد هللا عامر سلمان هندي27751922411053011.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية الشموخ للبنيناحيائيعثمان ابراهيم عسكر حميد27761922411053014.00

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى581.0083.00اعدادية الشموخ للبنيناحيائيعلي عواد احمد عبد هللا27771922411053016.00

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية الشموخ للبنيناحيائيفاضل اياد مشعان عويد27781922411053018.00

كلية العلوم/جامعة االنبار590.0084.29اعدادية الشموخ للبنيناحيائيمصطفى ايوب خلف فيحان27791922411053024.00

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى616.0088.00اعدادية الشموخ للبنيناحيائيمصطفى عثمان حمد محمد27801922411053026.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار587.0083.86اعدادية جعفر الطيار للبنيناحيائياحمد عمار احمد حسن27811922411054003.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار454.0064.86اعدادية جعفر الطيار للبنيناحيائياسماعيل خالد اسماعيل مصلح27821922411054004.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى541.0077.29اعدادية جعفر الطيار للبنيناحيائيالزبير حميد فياض خلف27831922411054006.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت538.0076.86اعدادية جعفر الطيار للبنيناحيائيعبد العزيز قاسم محمد مصلح27841922411054012.00

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية جعفر الطيار للبنيناحيائيقاسم رزاق فرج مصلح27851922411054015.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية جعفر الطيار للبنيناحيائيمحمد عبد الستار خلف عواد27861922411054017.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار548.0078.29اعدادية المربد للبنيناحيائيابراهيم بالل كمال احمد27871922411056003.00

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0079.57اعدادية المربد للبنيناحيائياحمد حسين عبد الحميد عداي27881922411056006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية المربد للبنيناحيائياحمد غسان مظفر خضير27891922411056008.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار578.0082.57اعدادية المربد للبنيناحيائيالمستضيء بنور هللا عبد هللا ثابت خليل27901922411056011.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00اعدادية المربد للبنيناحيائيايمن محمد حسين علي27911922411056015.00

كلية التمريض/جامعة تكريت668.0095.43اعدادية المربد للبنيناحيائيبكر نهاد نجم مجيد27921922411056019.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار483.0069.00اعدادية المربد للبنيناحيائيرسول احمد عبد كردي27931922411056024.00

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0081.00اعدادية المربد للبنيناحيائيسيف علي عبد هللا عفات27941922411056028.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار474.0067.71اعدادية المربد للبنيناحيائيطه محمد هاشم حسن27951922411056031.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86اعدادية المربد للبنيناحيائيعاصم كمال حسين حمد27961922411056032.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار694.0099.14اعدادية المربد للبنيناحيائيعبد الرحمن زيد عبد عريان27971922411056033.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية المربد للبنيناحيائيعبد العليم احمد خليل لطيف27981922411056035.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية المربد للبنيناحيائيعبد الكريم محمد عبد الكريم رميض27991922411056036.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة451.0064.43اعدادية المربد للبنيناحيائيعبد المؤمن صادق مشرف نهار28001922411056041.00

202 من 70صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 االنبار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية المربد للبنيناحيائيعلي حسين علي صايل28011922411056043.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية المربد للبنيناحيائيعمر ثائر سعود نجيل28021922411056049.00

كلية العلوم/جامعة االنبار596.0085.14اعدادية المربد للبنيناحيائيمحمد رسول عبد الحسين محمود28031922411056052.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86اعدادية المربد للبنيناحيائيمحمد علي محمد حماد28041922411056053.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار490.0070.00اعدادية المربد للبنيناحيائيمحمد فيصل خلف عامر28051922411056054.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية المربد للبنيناحيائيمحمد هشام عبود محمد28061922411056057.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار695.0099.29اعدادية المربد للبنيناحيائيمحمود حامد صالح حمادي28071922411056058.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية المربد للبنيناحيائيياسر جمال حسين حمد28081922411056063.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية المربد للبنيناحيائييحيى محمد فتيخان خلف28091922411056065.00

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0079.57اعدادية السالم للبنيناحيائياحمد فوزي محمد احمد28101922411058004.00

كلية العلوم/جامعة االنبار585.0083.57اعدادية السالم للبنيناحيائياحمد محمد داود فارس28111922411058006.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار620.0088.57اعدادية السالم للبنيناحيائيايهاب محمد عبد محمد28121922411058008.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71اعدادية السالم للبنيناحيائيجنيد بالل حازم احمد28131922411058010.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية السالم للبنيناحيائيعبد العزيز حاتم عبد حمد28141922411058021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة443.0063.29اعدادية السالم للبنيناحيائيعثمان محمد عبد هللا نايف28151922411058024.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار457.0065.29اعدادية السالم للبنيناحيائيعمر محمد عبد هللا نايف28161922411058032.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار473.0067.57اعدادية السالم للبنيناحيائيمحمد مؤيد احمد نايف28171922411058039.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار504.0072.00اعدادية السالم للبنيناحيائيوليد خالد زيدان خلف28181922411058047.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار424.0060.57اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيابراهيم احمد حامد محمد28191922411060001.00

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية635.0090.71اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائياحمد صبار حمرين محمد28201922411060002.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائياكرم سعدون صياح بتال28211922411060005.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيالحسن بهجت عواد خلف28221922411060006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار586.0083.71اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيتراث داود طلك فاضل28231922411060009.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة426.0060.86اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيتركي محمد تركي زيدان28241922411060010.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيثامر دهام حمد عبد الغفور28251922411060011.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيحارث عبيد محمد عويد28261922411060012.00

كلية التمريض/جامعة تكريت672.0096.00اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيطه ياسين عفتان عارف28271922411060020.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيعبد الرحمن معن محي محمد شريف28281922411060023.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار489.0069.86اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيعبد هللا فاضل سويد محمد28291922411060026.00

كلية العلوم/جامعة االنبار608.0086.86اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيعبد هللا ناجي محيسن محمد28301922411060028.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيعالء نزال كصيل خليل28311922411060029.00

كلية التمريض/جامعة تكريت673.0096.14اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيغيث طه جابر علي28321922411060032.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0063.57اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيفايق وحيد ابراهيم علي28331922411060033.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة624.0089.14اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيمحمد ساهر صبري وهيب28341922411060038.00

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0078.57اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيمحمد قاسم نصار كريم28351922411060043.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة432.0061.71اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيمحمود عبد المنعم صالح اسماعيل28361922411060045.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد عويد28371922411060047.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0063.57اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيمعمر مشتاق طالب سويد28381922411060050.00

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى660.0094.29اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيناصر احمد سعيد بتال28391922411060053.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار486.0069.43اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيواصل ضياء عبيد صبر28401922411060054.00
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة610.0087.14اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيوسام عبد الرحمن عبد محمد28411922411060055.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيوهب عادل محي محمد شريف28421922411060057.00

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0068.86اعدادية التقدم للبنيناحيائيمحمد حازم محمد راشد28431922411062008.00

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية التقدم للبنيناحيائيمروان هاشم خير هللا فياض28441922411062009.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار595.0085.00اعدادية االيمان للبنيناحيائيعبد هللا زياد حمد سالم28451922411063005.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة602.0086.00اعدادية االيمان للبنيناحيائيعبد المجيد علي جسام طهمان28461922411063006.00

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية االيمان للبنيناحيائيياسين احمد فيصل جوزي28471922411063007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة425.0060.71اعدادية الفتوة للبنيناحيائياحمد ليث خليل ابراهيم28481922411064002.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار546.0078.00اعدادية الفتوة للبنيناحيائياحمد وسام محمد صداع28491922411064003.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الفتوة للبنيناحيائيايسر رمضان عواد محمد28501922411064004.00

كلية العلوم/جامعة االنبار572.0081.71اعدادية الفتوة للبنيناحيائيعبد العليم خليل عبد خلف28511922411064015.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية الفتوة للبنيناحيائيعبد العليم سعيد حميد حسين28521922411064016.00

كلية العلوم/جامعة االنبار597.0085.29اعدادية الفتوة للبنيناحيائيعبد الفتاح عدي عبد الخالق زيدان28531922411064017.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71اعدادية الفتوة للبنيناحيائيفهد صالح عايد حسن28541922411064021.00

كلية التمريض/جامعة نينوى672.0096.00اعدادية الفتوة للبنيناحيائيليث عباس فاضل داود28551922411064023.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار421.0060.14اعدادية الفتوة للبنيناحيائيمحمد سعد نواف محمد28561922411064028.00

كلية العلوم/جامعة االنبار609.0087.00اعدادية الفتوة للبنيناحيائيمعتز ثامر خلف حمود28571922411064035.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية الكرمة للبنيناحيائيابو عبيده صالح محل شهاب28581922411065004.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية الكرمة للبنيناحيائياالمير بهاء هاشم محمد28591922411065020.00

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0095.29اعدادية الكرمة للبنيناحيائيبكر احمد دهام حمادي28601922411065032.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الكرمة للبنيناحيائيبكر محمود داود خلف28611922411065034.00

كلية التمريض/جامعة بغداد683.0097.57اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحارث حاتم حميد رشيد28621922411065041.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحذيفه احمد ابراهيم حمد28631922411065043.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسام احمد دهام حمادي28641922411065045.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى482.0068.86اعدادية الكرمة للبنيناحيائيسعد حامد سلمان عبيد28651922411065056.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة618.0088.29اعدادية الكرمة للبنيناحيائيضياء جياد مشرف حسين28661922411065059.00

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية الكرمة للبنيناحيائيطالب عراك خليل ابراهيم28671922411065060.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار504.0072.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعباس كريم عيد صالح28681922411065063.00

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى596.0085.14اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعبد الرحمن حازم احمد محمد28691922411065064.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد هللا مجيد28701922411065071.00

كلية العلوم/جامعة االنبار600.0085.71اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعبد هللا عمر عبد هللا مهيدي28711922411065077.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار547.0078.14اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعبد هللا ميسر عبد حمد28721922411065079.00

كلية العلوم/جامعة االنبار565.0080.71اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعبد هللا نزار عبد مطلك28731922411065081.00

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.0097.86اعدادية الكرمة للبنيناحيائيغزوان احمد عجيل فياض28741922411065097.00

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية الكرمة للبنيناحيائيفاضل كزار فاضل بعنون28751922411065099.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار601.0085.86اعدادية الكرمة للبنيناحيائيقتيبه رحمن سعدون جمعه28761922411065101.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار479.0068.43اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد رميض زبن حمد28771922411065109.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد علي سعدون شاطي28781922411065117.00

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمصطفى اياد مهدي محمد28791922411065129.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة617.0088.14اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمصطفى صالح محيميد مطر28801922411065134.00
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التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمعاذ محمد سليمان خلف28811922411065140.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الكرمة للبنيناحيائيهمام مجيد محمد فرحان28821922411065145.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية الكرمة للبنيناحيائيوسام جاسم محمد سرحان28831922411065147.00

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0086.71اعدادية بروانة للبنيناحيائيابراهيم خالد علي هويدي28841922411066001.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة628.0089.71اعدادية بروانة للبنيناحيائيايمن حسن مكدر جاسم28851922411066002.00

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك578.0082.57اعدادية بروانة للبنيناحيائيحيدر سعيد سلمان محمود28861922411066004.00

كلية العلوم/جامعة االنبار585.0083.57اعدادية بروانة للبنيناحيائيزهير فارس محمد محسن28871922411066005.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0093.43اعدادية بروانة للبنيناحيائيساجد شداد عبد ابراهيم28881922411066006.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر485.0069.29اعدادية بروانة للبنيناحيائيصهيب خليل ابراهيم محمود28891922411066009.00

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى559.0079.86اعدادية بروانة للبنيناحيائيعبد هللا خلدون نهاد رجب28901922411066011.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت497.0071.00اعدادية بروانة للبنيناحيائيعفتان عبد الحميد غازي احمد28911922411066015.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء602.0086.00اعدادية بروانة للبنيناحيائيعمر نوري عايد عفات28921922411066018.00

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية بروانة للبنيناحيائيمحمد ادريس محمد حمود28931922411066019.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء579.0082.71اعدادية بروانة للبنيناحيائيمهند خضر حمدي مطلك28941922411066022.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية بروانة للبنيناحيائيياسين عدنان مطر ظاهر28951922411066024.00

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت528.0075.43اعدادية بروانة للبنيناحيائييحيى عبد الناصر حسين محمد28961922411066025.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية البغدادي للبنيناحيائيحذيفه حاتم غفير جدي28971922411067001.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار630.0090.00ثانوية البغدادي للبنيناحيائيعبد الرزاق صباح بحر هندي28981922411067002.00

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية627.0089.57ثانوية البغدادي للبنيناحيائيمصطفى ثائر احمد عريان28991922411067005.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار559.0079.86ثانوية البغدادي للبنيناحيائيمهند رحيم خليل مخلف29001922411067007.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة512.0073.14ثانوية البغدادي للبنيناحيائيهمام رياض زبن كاطع29011922411067009.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار508.0072.57ثانوية البغدادي للبنيناحيائييوسف حاتم نوري حسين29021922411067010.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية الرطبه للبنيناحيائياحمد يحيى شاكر عواد29031922411068002.00

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الرطبه للبنيناحيائيبندر محمد عايش بندر29041922411068003.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار691.0098.71اعدادية الرطبه للبنيناحيائيحمد قدوري حمد فرحان29051922411068005.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية الرطبه للبنيناحيائيحيدر اسعد احمد عطيوي29061922411068006.00

كلية الطب/جامعة االنبار697.0099.57اعدادية الرطبه للبنيناحيائيعبد هللا يونس رزيك تركي29071922411068007.00

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية646.0092.29اعدادية الرطبه للبنيناحيائيعمر محمد نوري توفيق29081922411068009.00

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية632.0090.29اعدادية الرطبه للبنيناحيائيمحمد خالد عبد اللطيف امين29091922411068013.00

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء684.0097.71اعدادية الرطبه للبنيناحيائيمحمد عاصم عبد هللا فيحان29101922411068014.00

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0080.86اعدادية الرطبه للبنيناحيائيمحمد كريم احمد عطيوي29111922411068015.00

كلية التمريض/جامعة تكريت670.0095.71اعدادية الرطبه للبنيناحيائيمصطفى كمال جبير حمدان29121922411068017.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار452.0064.57اعدادية المغيرة بن شعبه للبنيناحيائيادهام جاسم محمد محمود29131922411069005.00

كلية العلوم/جامعة االنبار649.0092.71اعدادية المغيرة بن شعبه للبنيناحيائيبالل ثامر نجم عبد هللا29141922411069010.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار527.0075.29اعدادية المغيرة بن شعبه للبنيناحيائيرافد سامي حامد خلف29151922411069017.00

كلية العلوم/جامعة االنبار617.0088.14اعدادية المغيرة بن شعبه للبنيناحيائيزيد سعد دويح صالح29161922411069018.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية المغيرة بن شعبه للبنيناحيائيعبد هللا عايد جميل عايد29171922411069028.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية المغيرة بن شعبه للبنيناحيائيعلي صائب طاهر عبد الجليل29181922411069033.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار550.0078.57اعدادية المغيرة بن شعبه للبنيناحيائيمحمد صائب طاهر عبد الجليل29191922411069042.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار492.0070.29اعدادية المغيرة بن شعبه للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم هاشم علي29201922411069044.00
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار480.0068.57اعدادية المغيرة بن شعبه للبنيناحيائيمحمود احمد ابراهيم علي29211922411069046.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية المغيرة بن شعبه للبنيناحيائيمصطفى عدي صبار عجاج29221922411069048.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار500.0071.43اعدادية المغيرة بن شعبه للبنيناحيائيمصطفى محمد ياسين عبد29231922411069050.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء596.0085.14اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائياحمد بدر جاسم حميد29241922411070001.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائياحمد شهاب احمد علي29251922411070003.00

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيانس وليد جواد فرحان29261922411070009.00

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيرائد حسين جاسم صالح29271922411070017.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار552.0078.86اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيرعد احمد مطلك حمد29281922411070018.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة506.0072.29اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعبد الجبار سعيد حامد مشعان29291922411070026.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد681.0097.29اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعبد هللا سالم عواد زاب29301922411070034.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعثمان ستار عبد هللا علي29311922411070036.00

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمحمد ثائر اسماعيل علي29321922411070044.00

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمحمود محمد يوسف مضعن29331922411070049.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة514.0073.43اعدادية االنوار المحمدية للبنيناحيائياثير مبدر عراك دايح29341922411071001.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة607.0086.71اعدادية االنوار المحمدية للبنيناحيائيبهاء جمعة عطية سعود29351922411071004.00

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية االنوار المحمدية للبنيناحيائيحسام عبد الرزاق محمد يوسف29361922411071005.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية االنوار المحمدية للبنيناحيائيحسن ياسين خليل مندوه29371922411071006.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار489.0069.86اعدادية االنوار المحمدية للبنيناحيائيخليل محمد ابراهيم خلف29381922411071007.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية االنوار المحمدية للبنيناحيائيعبد الرحمن جاسم محمد عبد29391922411071012.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار531.0075.86اعدادية االنوار المحمدية للبنيناحيائيعبد القادر محمد خليفه بردي29401922411071013.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة571.0081.57اعدادية االنوار المحمدية للبنيناحيائيعبد المجيد منذر عراك دايح29411922411071015.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار537.0076.71اعدادية االنوار المحمدية للبنيناحيائيمنير مبدر عراك دايح29421922411071019.00

كلية العلوم/جامعة االنبار626.0089.43ثانوية الغربية للبنيناحيائيابراهيم عبد الستار ياس جياد29431922411073001.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة619.0088.43ثانوية الغربية للبنيناحيائيايهاب فائق مخلف حسن29441922411073004.00

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0095.57ثانوية الغربية للبنيناحيائيصهيب نبيل زبن زويان29451922411073008.00

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14ثانوية الغربية للبنيناحيائيعلي ماهر جاسم بدوي29461922411073011.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0072.00ثانوية الغربية للبنيناحيائيمصطفى باسل عياش عطيه29471922411073017.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43ثانوية ابي تمام للبنيناحيائياسعد فواز حميد فهد29481922411074002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار475.0067.86ثانوية ابي تمام للبنيناحيائيبالل صبر حردان عرموش29491922411074004.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية ابي تمام للبنيناحيائيراغب خالد حميد عواد29501922411074007.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار557.0079.57ثانوية ابي تمام للبنيناحيائيعبد القادر احمد حمد جاسم29511922411074017.00

كلية العلوم/جامعة االنبار584.0083.43ثانوية ابي تمام للبنيناحيائيعماد خالد علي جنكيل29521922411074021.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية ابي تمام للبنيناحيائيمؤيد هالل حمادي شهاب29531922411074026.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43ثانوية ابي تمام للبنيناحيائيمحمد خليل ابراهيم هندي29541922411074028.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية ابي تمام للبنيناحيائيمحمد سامي صالح فهد29551922411074029.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار461.0065.86ثانوية االمين للبنيناحيائيحاتم منتصر حاتم زيدان29561922411075004.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار511.0073.00ثانوية االمين للبنيناحيائيعبد الكريم قاسم عواد عبد29571922411075012.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى380.0054.29ثانوية االمين للبنيناحيائيعبد هللا خالد حمد شيحان29581922411075013.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71ثانوية االمين للبنيناحيائيمحمد علي عبد صالح29591922411075019.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار487.0069.57ثانوية االمين للبنيناحيائيمحمد عواد سويد دايح29601922411075020.00
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كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.4898.35ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم ماجد ابراهيم سلمان29611922411076001.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى659.1294.16ثانوية المتميزيناحيائياحمد رصافي حسين علي29621922411076002.00

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية671.0895.87ثانوية المتميزيناحيائيالمهند منيب احمد جميل29631922411076003.00

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية536.2076.60ثانوية المتميزيناحيائيحارث جمال عبد الرزاق خلف29641922411076005.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار691.5698.79ثانوية المتميزيناحيائيزيد عبد الرحمن ستوري ابراهيم29651922411076006.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.7292.82ثانوية المتميزيناحيائيسفيان تحرير نزال نايف29661922411076008.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.6898.95ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن احمد عبد الجبار صالح29671922411076009.00

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.1299.30ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى عماد عبد الجبار مطلك29681922411076015.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار510.0072.86اعدادية االوفياء للبنيناحيائياحمد حميد عبد هللا احمد29691922411077004.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة435.0062.14اعدادية االوفياء للبنيناحيائياحمد عامر فوزي حمد29701922411077008.00

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0078.71اعدادية االوفياء للبنيناحيائياحمد عمار عبد علي29711922411077011.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار579.0082.71اعدادية االوفياء للبنيناحيائيبركات عماد مصطاف عباس29721922411077018.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار493.0070.43اعدادية االوفياء للبنيناحيائيعبد الحميد سعدي صالح حمام29731922411077024.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية االوفياء للبنيناحيائيمحمد سالم هاشم رهيب29741922411077047.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00اعدادية االوفياء للبنيناحيائيمصطفى علي خليل ابراهيم29751922411077059.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية الخاشع للبنيناحيائياحمد ثامر علوان نايل29761922411079001.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية الخاشع للبنيناحيائيخلدون وليد علي شعالن29771922411079002.00

كلية الطب/جامعة االنبار698.0099.71ثانوية الخاشع للبنيناحيائيعمر خليل علي مناور29781922411079008.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار422.0060.29ثانوية الواقدي للبنيناحيائيبالل عماد جلوب جاسم29791922411083006.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار532.0076.00ثانوية الواقدي للبنيناحيائيصهيب حمود سليم فهد29801922411083013.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية الواقدي للبنيناحيائيعبد الستار غانم سليم مجبل29811922411083015.00

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية الواقدي للبنيناحيائيعبد القادر باسم محمد عباس29821922411083016.00

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0069.00ثانوية الواقدي للبنيناحيائيعبد الوهاب صباح عايد خضير29831922411083019.00

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية الواقدي للبنيناحيائيليث هيثم عبد العباس فهد29841922411083023.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية الواقدي للبنيناحيائيمصطفى اسماعيل سليم فهد29851922411083026.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار480.0068.57ثانوية سمية للبنيناحيائيبكر سمير عبد محمد29861922411086005.00

كلية العلوم/جامعة االنبار593.0084.71ثانوية سمية للبنيناحيائيسلطان عدنان حماد عويد29871922411086007.00

كلية العلوم/جامعة االنبار628.0089.71ثانوية سمية للبنيناحيائيعبد الرحمن طالب خميس محمد29881922411086011.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار431.0061.57ثانوية سمية للبنيناحيائيعبد الرحمن ماجد حمود حمد29891922411086012.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار489.0069.86ثانوية سمية للبنيناحيائيعبد هللا سامر مخلف حبيب29901922411086015.00

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71ثانوية سمية للبنيناحيائيعمر سمير عبد محمد29911922411086019.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية سمية للبنيناحيائيمحمود عامر صالح حماد29921922411086022.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية سمية للبنيناحيائيهاني علي رشيد عياده29931922411086024.00

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية البيادر للبنيناحيائيحذيفة حبيب حميد شبيب29941922411091007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية البيادر للبنيناحيائيقاسم قحطان خير هللا ابراهيم29951922411091025.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار464.0066.29اعدادية البيادر للبنيناحيائيمحمود سلمان كريم عبد اللطيف29961922411091031.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيابراهيم شورش عبد الحميد فاضل29971922411092001.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيابو عبيده بالل حازم احمد29981922411092004.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار469.0067.00اعدادية العلم النافع للبنيناحيائياحمد سامي حمد عويد29991922411092010.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار443.0063.29اعدادية العلم النافع للبنيناحيائياحمد عبد السالم عباس امين30001922411092012.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار567.0081.00اعدادية العلم النافع للبنيناحيائياسامه عبد هللا مرضي جاسم30011922411092019.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية العلم النافع للبنيناحيائياسامه عمار طه سرحان30021922411092020.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار502.0071.71اعدادية العلم النافع للبنيناحيائياسماعيل حقي اسماعيل خلف30031922411092021.00

كلية التمريض/جامعة تكريت668.0095.43اعدادية العلم النافع للبنيناحيائياسيد ابراهيم محمد امين عساف30041922411092022.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيبكر ماهر عبد الحميد محمد30051922411092028.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة507.0072.43اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيحارث احمد قاسم محمد30061922411092030.00

كلية العلوم/جامعة االنبار645.0092.14اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيحيدر محمد حماد ابراهيم30071922411092032.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة451.0064.43اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيزيد اسامه عبد العليم عبد الرحمن30081922411092034.00

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيسرمد كمال سليمان كماش30091922411092035.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة431.0061.57اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيسيف سعد محمد خلف30101922411092036.00

كلية الطب/جامعة االنبار700.00100.00اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيصدقي باسم جاسم محمد30111922411092039.00

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعباس حميد خلف صالح30121922411092041.00

كلية العلوم/جامعة االنبار653.0093.29اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعبد الرحمن حميد رشيد صالح30131922411092043.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعبد الرحمن عاصم احمد عبد30141922411092044.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة547.0078.14اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعبد العزيز زياد احمد رحيم30151922411092048.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعبد هللا احمد نواف فارس30161922411092050.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار564.0080.57اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعبد الملك خالد احمد عبيد30171922411092053.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر542.0077.43اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعبد المهيمن مناف طالب رحيم30181922411092057.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار504.0072.00اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعلوان ثامر علوان حسين30191922411092059.00

كلية الطب/جامعة االنبار702.00100.29اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعلي حسن علي حمادي30201922411092060.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار581.0083.00اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعلي عدي محمد عثمان30211922411092061.00

كلية العلوم/جامعة االنبار572.0081.71اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيمحمد جمال عوده سمير30221922411092074.00

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.0097.86اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيمحمد دريد اسماعيل خضير30231922411092075.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار518.0074.00اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيمحمد مهند داود علي30241922411092082.00

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيمحمود مروان صعب منفي30251922411092085.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار471.0067.29اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيمصطفى سعيد وليد جربوع30261922411092088.00

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيمصطفى صفاء فليح حسن30271922411092089.00

كلية الزراعة/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية العلم النافع للبنيناحيائييحيى زكريا عالء الدين منصور خالد30281922411092098.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة607.0086.71ثانوية االندلس للبنيناحيائيرسول ياسين مطر صبخ30291922411093003.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء577.0082.43ثانوية االندلس للبنيناحيائيعبد الرحمن طه عايد فياض30301922411093009.00

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية االندلس للبنيناحيائيعبد الرقيب وسام الدين جمعه عطيه30311922411093010.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية االندلس للبنيناحيائيعبد السميع هيثم حاتم مفرج30321922411093012.00

كلية العلوم/جامعة االنبار575.0082.14ثانوية االندلس للبنيناحيائيعبد هللا باسم حبش خلف30331922411093013.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية االندلس للبنيناحيائيمحمد شاكر محمود حمادي30341922411093018.00

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية641.0091.57ثانوية االندلس للبنيناحيائيمحمد ياسين مطر صبخ30351922411093020.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة426.0060.86ثانوية الطالئع للبنيناحيائيمحمد جمال حامد فرحان30361922411095017.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة498.0071.14اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيعمر خميس علي عبد هللا30371922411098021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة440.0062.86اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائييوسف صباح خلف عباس30381922411098031.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائياسحاق علي دوش ويس30391922411099003.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.0099.71اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيبشير عالء عبد الكريم علي30401922411099005.00
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحارث عبد الباسط عبيد طه30411922411099008.00

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحيدر سعد بشير عبد القادر30421922411099011.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيطالل خالد محسن مدلول30431922411099016.00

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعبد الرحمن زهير سجحيل عباس30441922411099019.00

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0090.29اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعثمان عادل صالح مهدي30451922411099023.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار558.0079.71اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد اياد نوري صالح30461922411099028.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار671.0095.86اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد ثامر محمد عبد هللا30471922411099030.00

كلية العلوم/جامعة االنبار579.0082.71اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد نعمة حماد صالح30481922411099036.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار546.0078.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمصطفى سمير حمد عبد30491922411099040.00

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية البخاري للبنيناحيائيابو بكر سعود ناجي احمد30501922411101001.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار518.0074.00اعدادية البخاري للبنيناحيائياحمد سعد خليف عاشج30511922411101003.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية البخاري للبنيناحيائياحمد سفيان خليفه حسين30521922411101004.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار480.0068.57اعدادية البخاري للبنيناحيائياحمد عماد خلف عبد هللا30531922411101005.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية البخاري للبنيناحيائياسامه سعد عيد مهيدي30541922411101007.00

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية البخاري للبنيناحيائيالقعقاع احمد عبد اللطيف محمد سعيد30551922411101009.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار498.0071.14اعدادية البخاري للبنيناحيائيانس عبد علي ناصر30561922411101011.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية البخاري للبنيناحيائيانس محسن حميد بدوي30571922411101012.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار506.0072.29اعدادية البخاري للبنيناحيائيحارث خالد عبيد مخلف30581922411101018.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية البخاري للبنيناحيائيحذيفه عبد القادر حمادي حمد30591922411101019.00

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت628.0089.71اعدادية البخاري للبنيناحيائيحسام سعد عويد محمد30601922411101020.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية البخاري للبنيناحيائيحمزه جمعه رفيع مديد30611922411101022.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية البخاري للبنيناحيائيحيدر راغب حسن عماش30621922411101024.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار591.0084.43اعدادية البخاري للبنيناحيائيرياض اياد عبد الكريم مخلف30631922411101031.00

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.0098.71اعدادية البخاري للبنيناحيائيسامي محمد فاضل مخلف30641922411101033.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية البخاري للبنيناحيائيسعد حسن احمد صالح30651922411101034.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة624.0089.14اعدادية البخاري للبنيناحيائيسعدون شاكر عكاش احمد30661922411101035.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية البخاري للبنيناحيائيسعدي حماد خلف محمد30671922411101036.00

كلية التمريض/جامعة كركوك676.0096.57اعدادية البخاري للبنيناحيائيصادق عويد حمدان علي30681922411101037.00

كلية العلوم/جامعة االنبار574.0082.00اعدادية البخاري للبنيناحيائيصكر محمد علي حمد30691922411101040.00

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية البخاري للبنيناحيائيطاهر عويد حمدان علي30701922411101041.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار505.0072.14اعدادية البخاري للبنيناحيائيطه عويد عوض ياسين30711922411101043.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة635.0090.71اعدادية البخاري للبنيناحيائيعبد الخالق احمد عبود ساكن30721922411101045.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار472.0067.43اعدادية البخاري للبنيناحيائيعبد الخالق حسين عبد هللا احمد30731922411101046.00

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية البخاري للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد عويد عوض30741922411101048.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية البخاري للبنيناحيائيعبد الرحمن رمضان صياح مخلف30751922411101049.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار530.0075.71اعدادية البخاري للبنيناحيائيعبد الرحمن مجيد حميد عوض30761922411101050.00

كلية التمريض/جامعة بغداد682.0097.43اعدادية البخاري للبنيناحيائيعبد العزيز محمد عواد صالح30771922411101052.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار504.0072.00اعدادية البخاري للبنيناحيائيعبد الكريم عمر علي سمير30781922411101053.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت522.0074.57اعدادية البخاري للبنيناحيائيعبد الكريم محمد مشعل محمد30791922411101054.00

كلية العلوم/جامعة االنبار598.0085.43اعدادية البخاري للبنيناحيائيعبد هللا حسن عليوي عفن30801922411101055.00
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية البخاري للبنيناحيائيعبد هللا سندان ابراهيم علي30811922411101058.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية البخاري للبنيناحيائيعبد الوهاب حميد خضر حسن30821922411101061.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية596.0085.14اعدادية البخاري للبنيناحيائيعالء موفق عواد محمد30831922411101063.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية البخاري للبنيناحيائيعلي عبد فريح جلعوط30841922411101064.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية البخاري للبنيناحيائيعلي فاضل دللي فالح30851922411101066.00

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00اعدادية البخاري للبنيناحيائيعلي ياسر عواد نوار30861922411101067.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار453.0064.71اعدادية البخاري للبنيناحيائيعمار زيدان خلف عبد هللا30871922411101069.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة631.0090.14اعدادية البخاري للبنيناحيائيعمار ياسر عبود خليفه30881922411101070.00

كلية العلوم/جامعة بغداد662.0094.57اعدادية البخاري للبنيناحيائيعمر الفاروق بهجت عويد حمدان30891922411101071.00

كلية العلوم/جامعة االنبار570.0081.43اعدادية البخاري للبنيناحيائيعمر حسن عاكول احمد30901922411101072.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00اعدادية البخاري للبنيناحيائيعمر صباح هالل زغير30911922411101075.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية البخاري للبنيناحيائيعمر صبار خليفه علي30921922411101076.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت531.0075.86اعدادية البخاري للبنيناحيائيعمر فاروق عايد عبد هللا30931922411101078.00

كلية العلوم/جامعة االنبار573.0081.86اعدادية البخاري للبنيناحيائيعمران ماجد مجبل عبيد30941922411101080.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار496.0070.86اعدادية البخاري للبنيناحيائيفارس ضياء فارس تركي30951922411101081.00

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل521.0074.43اعدادية البخاري للبنيناحيائيقتيبه سعدي عويد محمد30961922411101083.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة617.0088.14اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمد احمد شاكر احمد30971922411101084.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمد ثائر ذياب حمد30981922411101085.00

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية637.0091.00اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد خلف30991922411101086.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة614.0087.71اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمد خماس هزاع احمد31001922411101088.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمد عبد عجيل مشهور31011922411101091.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار458.0065.43اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمد علي جاسم محمد31021922411101092.00

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمد وحيد غفير حسين31031922411101096.00

كلية الطب/جامعة االنبار697.0099.57اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمود سعيد فهد مخلف31041922411101097.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار474.0067.71اعدادية البخاري للبنيناحيائيمراد جاسم حمود فريح31051922411101098.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية البخاري للبنيناحيائيمرتضى متعب دحام زغير31061922411101099.00

كلية العلوم/جامعة االنبار595.0085.00اعدادية البخاري للبنيناحيائيمروان رفيع مشوح بدوي31071922411101100.00

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0080.43اعدادية البخاري للبنيناحيائيمسلم ابراهيم عطيه مهيري31081922411101101.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار457.0065.29اعدادية البخاري للبنيناحيائيمصطفى علي جاسم محمد31091922411101103.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية البخاري للبنيناحيائيمهند موفق هزاع موسى31101922411101105.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة627.0089.57اعدادية البخاري للبنيناحيائيموسى موفق هزاع موسى31111922411101106.00

كلية التمريض/جامعة تكريت674.0096.29اعدادية البخاري للبنيناحيائيميسر دحام عبيد صالح31121922411101107.00

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت629.0089.86اعدادية البخاري للبنيناحيائينبهان اياد كوان زغير31131922411101108.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة604.0086.29اعدادية البخاري للبنيناحيائيهاني نوري عبد حمد31141922411101109.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية البخاري للبنيناحيائيياسر عبد منير عبود31151922411101112.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية البخاري للبنيناحيائييحيى سعود حماد عبيد31161922411101115.00

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت534.0076.29اعدادية البخاري للبنيناحيائييوسف خليف عبد هللا جاسم31171922411101116.00

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية624.0089.14ثانوية االيالف للبنيناحيائيايمن حسين فاضل عبد هللا31181922411102007.00

كلية العلوم/جامعة االنبار586.0083.71ثانوية االيالف للبنيناحيائيحذيفه ذنون ناظم احمد31191922411102008.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86ثانوية االيالف للبنيناحيائيخطاب ماجد حسين احمد31201922411102010.00
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار464.0066.29ثانوية االيالف للبنيناحيائيعبد العظيم احمد عبد الرحيم عبد المجيد31211922411102018.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار494.0070.57ثانوية االيالف للبنيناحيائيغيث محمد رحيم عطا31221922411102023.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار508.0072.57ثانوية االيالف للبنيناحيائيمحمد فراس شعالن مكحول31231922411102031.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار527.0075.29ثانوية االيالف للبنيناحيائيمصطفى عبد الرحمن مجيد مناع31241922411102034.00

كلية العلوم/جامعة االنبار586.0083.71ثانوية االيالف للبنيناحيائيمصطفى محمود حسين عبود31251922411102037.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار534.0076.29ثانوية االيالف للبنيناحيائيمعاذ انس تحرير احمد31261922411102038.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة519.0074.14ثانوية االيالف للبنيناحيائيهيثم قاسم ناجي محمود31271922411102040.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار529.0075.57ثانوية اجيال المستقبل للبنيناحيائياكرم خليل عبيد محمد31281922411107004.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86ثانوية اجيال المستقبل للبنيناحيائيحميد حماد مشعل مخلف31291922411107006.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية اجيال المستقبل للبنيناحيائيعلي حسين علي منادي31301922411107014.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية اجيال المستقبل للبنيناحيائيعمار مزاحم ثابت علي31311922411107015.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية اجيال المستقبل للبنيناحيائيمحمد مهدي ثابت علي31321922411107021.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار546.0078.00ثانوية االنتصار للبنيناحيائيأسامه صالح فرج سعود31331922411108001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة435.0062.14ثانوية االنتصار للبنيناحيائيابراهيم سعد رمضان كنوش31341922411108002.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية االنتصار للبنيناحيائيابو بكر وليد عايش لطيف31351922411108003.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار506.0072.29ثانوية االنتصار للبنيناحيائيبالل فريح عبيد حمادي31361922411108005.00

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0080.86ثانوية االنتصار للبنيناحيائيعبد الرحمن كامل مطر خليف31371922411108008.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار433.0061.86ثانوية االنتصار للبنيناحيائيعبد هللا جبير مطر خليف31381922411108010.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار465.0066.43ثانوية االنتصار للبنيناحيائيعمر محمد عدنان عليوي31391922411108011.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة467.0066.71ثانوية االنتصار للبنيناحيائيمحمد صبحي محمد جاسم31401922411108014.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء583.0083.29اعدادية الرمانة للبنيناحيائياحمد اسود خلف حمد31411922411112002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0060.43اعدادية الرمانة للبنيناحيائياحمد خيري عبد هللا حمد31421922411112006.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية الرمانة للبنيناحيائياحمد صباح احمد خلف31431922411112008.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة626.0089.43اعدادية الرمانة للبنيناحيائيحمدي فرحان عطيه محمود31441922411112017.00

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت556.0079.43اعدادية الرمانة للبنيناحيائيسرمد عبد هللا عزيز مطني31451922411112021.00

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43اعدادية الرمانة للبنيناحيائيعادل احمد محمد حسن31461922411112028.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية الرمانة للبنيناحيائيعامر حميدي حميد حماده31471922411112029.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار518.0074.00اعدادية الرمانة للبنيناحيائيعبد هللا ستار فرحان محمد31481922411112036.00

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم561.0080.14اعدادية الرمانة للبنيناحيائيعبد هللا نزهان مخلف شالل31491922411112038.00

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى626.0089.43اعدادية الرمانة للبنيناحيائيعقيل جاسم محمد عبد31501922411112040.00

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت560.0080.00اعدادية الرمانة للبنيناحيائيعمر علي خزعل جاسم31511922411112043.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار530.0075.71اعدادية الرمانة للبنيناحيائيكريم رشيد بدوي جاسم31521922411112047.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية الرمانة للبنيناحيائيمحمد خاشع احمد ظفير31531922411112052.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة631.0090.14اعدادية الرمانة للبنيناحيائيمحمد خالد جلعوط جاسم31541922411112053.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار542.0077.43اعدادية الرمانة للبنيناحيائيمحمد خلف خليفه عبد هللا31551922411112054.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار480.0068.57اعدادية الرمانة للبنيناحيائيمحمد صبحي خلف شمري31561922411112055.00

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية494.0070.57اعدادية الرمانة للبنيناحيائيمحمد فرحان محمد طنير31571922411112059.00

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم614.0087.71اعدادية الرمانة للبنيناحيائيمحمد نعمه جهاد خلف31581922411112060.00

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.0098.86اعدادية الرمانة للبنيناحيائيمحمود زعيم خليفه بردي31591922411112062.00

كلية التمريض/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية الرمانة للبنيناحيائيمحمود سالم رجب هدار31601922411112063.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار563.0080.43اعدادية الرمانة للبنيناحيائيمروان خليف راكع حماده31611922411112064.00

كلية التمريض/جامعة بغداد680.0097.14اعدادية الرمانة للبنيناحيائيمصطفى عدنان صبري جاسم31621922411112066.00

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00اعدادية الرمانة للبنيناحيائيواثق اسود حامد جلعوط31631922411112068.00

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت512.0073.14اعدادية الرمانة للبنيناحيائيياسر ثامر جلعوط جاسم31641922411112069.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية الرمانة للبنيناحيائييوسف عبد احمد طنير31651922411112070.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة622.0088.86اعدادية الرمانة للبنيناحيائييوسف عماد عطيه طنير31661922411112071.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة437.0062.43ثانوية النجاح للبنيناحيائيرامي خميس نجرس برجس31671922411113001.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29ثانوية النجاح للبنيناحيائيعبد القادر محمد حرج محمد31681922411113002.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية النجاح للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد هللا محمد31691922411113003.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار646.0092.29ثانوية النجاح للبنيناحيائيعمر حميد عالوي حمود31701922411113004.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار497.0071.00ثانوية النجاح للبنيناحيائيعمر محمد شالل رجه31711922411113006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0065.43ثانوية ابن البيطار للبنيناحيائياسامة مشعان جهاد حمد31721922411117001.00

كلية العلوم/جامعة االنبار590.0084.29ثانوية ابن البيطار للبنيناحيائيطراد ثامر نعيم كنوش31731922411117006.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيأنس منيب عبد االله عبد الجبار31741922413003001.00

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائياحمد اياد احمد فرج31751922413003002.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائياحمد علي عاصي علي31761922413003005.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيبارق احمد حسن حردان31771922413003006.00

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية564.0080.57ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيزيد بندر حمد غفير31781922413003010.00

كلية العلوم/جامعة االنبار552.0078.86ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد عبد الحافظ حميد31791922413003011.00

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية547.0078.14ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن سامي حسين علي31801922413003013.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا رعد سليمان داود31811922413003016.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار536.0076.57ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيعثمان عبد الستار ندا محمد31821922413003018.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار509.0072.71ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيعمر احمد عبد هللا محمد31831922413003021.00

كلية العلوم/جامعة االنبار629.0089.86ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيغيث عماد رجاء مخلف31841922413003022.00

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية681.0097.29ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد زغير عبد الرحمن31851922413003023.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيمحمد اياد احمد فرج31861922413003024.00

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.0096.29ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيمحمد هشام معروف ذاكر31871922413003028.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيمحمد هيثم محمد فائق صالح31881922413003029.00

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0079.57ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيمحمود صدام محمود ناصر31891922413003030.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء566.0080.86ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد فليح حسن31901922413003031.00

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل677.0096.71ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائييوسف جاسم محمد صالح31911922413003034.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية المستقبل االهلية للبنيناحيائيبكر جاسم محمد فرحان31921922413005002.00

كلية العلوم/جامعة االنبار635.0090.71ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الجبار عوده جرو31931922413006003.00

كلية العلوم/جامعة االنبار574.0082.00ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الناصر عايش ثامر31941922413006005.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة608.0086.86ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائياسامة وليد اسماعيل علي31951922413006008.00

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.5298.65ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيالبراق وليد خالد ابراهيم31961922413006009.00

كلية العلوم/جامعة االنبار602.0086.00ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيانس ناجي حمد عبد هللا31971922413006012.00

كلية الطب/جامعة نينوى695.7699.39ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيانمار عبد الرزاق رشيد مخلف31981922413006013.00

كلية العلوم/جامعة االنبار572.0081.71ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيحارث مظفر جميل حميد31991922413006018.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيخطاب عمر محمد مخلف32001922413006021.00
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قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيزيد عبد الغفور تركي حمادي32011922413006024.00

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0079.29ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيعبد الملك رائد اسعد فهد32021922413006034.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيعثمان محمد علي سريح32031922413006036.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار484.0069.14ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيعمر ياسر محمود عواد32041922413006048.00

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية594.0084.86ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيغيث رباح عبد هللا عواد32051922413006049.00

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم631.0090.14ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيمجاهد جبار خضير عبد32061922413006051.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار478.0068.29ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد السميع خلف عبد32071922413006059.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائينزار عبد الغفور تركي حمادي32081922413006068.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيهمام مروان فارس محمد32091922413006069.00

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين567.0081.00ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائييوسف احمد حمد صالح32101922413006071.00

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل535.0076.43ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائييوسف محمد علي جاسم32111922413006073.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائييوسف محمد قدوري عباس32121922413006074.00

كلية العلوم/جامعة االنبار580.0082.86ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائياحمد يعرب غازي عجيل32131922413007002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار469.0067.00ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيحمزه حميد عطا هللا محمد32141922413007004.00

كلية العلوم/جامعة االنبار609.0087.00ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعمر غسان حماد مطلك32151922413007007.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار602.0086.00ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمود عطا هللا احمد ياسين32161922413007011.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى384.0054.86ثانوية النور االهلية للبنيناحيائياحمد زياد خلف حمد32171922413008002.00

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد605.0086.43ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيابراهيم اسامه ذياب صالح32181922413009001.00

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية676.0096.57ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيابراهيم اسماعيل ابراهيم توفيق32191922413009002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة443.0063.29ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيابراهيم دريد ابراهيم حتحوت32201922413009003.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة621.0088.71ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيابو بكر ضياء الدين عبد هللا ارحيم32211922413009004.00

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيابو عبيده حمود عبد محمود32221922413009007.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار592.0084.57ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد بالل عبد هللا عويد32231922413009010.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة610.0087.14ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد جمال اسماعيل مهدي32241922413009012.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة462.0066.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد جمال جاسم محمد32251922413009013.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة549.0078.43ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد سعدي عفتان احمد32261922413009017.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد سالم محمد عبد هللا32271922413009018.00

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين674.0096.29ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد عبد مشهد فرحان32281922413009019.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة644.0092.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد عدنان شاحوذ حسين32291922413009021.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد عماد عبد الرزاق علي32301922413009023.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد قصي حاتم علي32311922413009025.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة442.0063.14ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد مروان نزار محمد32321922413009028.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد ناجي حمد شهاب32331922413009029.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد يونس محمد نصيف32341922413009030.00

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى628.0089.71ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياسامه حسن عبد الحليم عالوي32351922413009031.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء593.0084.71ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياسامه عبد الرحمن مركب عواد32361922413009035.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار499.0071.29ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياسامه محمود عواد جمعه32371922413009038.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة686.0098.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيانس فراس عبد الرحمن جاسم32381922413009040.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0066.29ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيايمن جبار كريم حسن32391922413009041.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار544.0077.71ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيايمن سعد خليفه عويد32401922413009042.00
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار587.0083.86ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيايمن طارق عبيد حمادي32411922413009043.00

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيايوب حامد زيدان حسين32421922413009044.00

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0067.43ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيبشير مازن ربيع محمد32431922413009046.00

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.0096.29ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيتوفيق جاسم عبد فرحان32441922413009049.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيجهاد علي عبد هللا مخلف32451922413009050.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار577.0082.43ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيحذيفه محمود سعد عبد اللطيف32461922413009052.00

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية679.0097.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيحمزه محمد هاتف عالوي32471922413009055.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.0099.71ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيخطاب عمر فهد مهيدي32481922413009058.00

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.0072.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيزيد ابراهيم عبد هللا محمد32491922413009061.00

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية654.0093.43ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيسعد محمد عطا هللا حسن32501922413009063.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة609.0087.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيسيف سعد محمد فرحان32511922413009064.00

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء632.0090.29ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيصديق كريم احمد شالل32521922413009068.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيصالح الدين رعد عبود مخلف32531922413009069.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار502.0071.71ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد الحكيم يحيى بدري جالل32541922413009071.00

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن حميد سمير عبيد32551922413009074.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة616.0088.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن حميد مجيت فياض32561922413009075.00

كلية العلوم/جامعة االنبار584.0083.43ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الجبار حمد عبيد32571922413009079.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد خميس سرحان32581922413009083.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن مزهر محمد سرحان32591922413009084.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار595.0085.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد الرحيم مؤيد عبد الرحيم مشحن32601922413009085.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار576.0082.29ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز اياد عواد علي32611922413009086.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة622.0088.86ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز محمد طفش دغش32621922413009087.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار498.0071.14ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد القادر عماد حامد خلف32631922413009088.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة625.0089.29ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد القادر يوسف محمد احمد32641922413009089.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل587.0083.86ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد الكريم محمد عبد الستار حردان32651922413009091.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا خالد رزيك ثابت32661922413009093.00

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا رائد عبد العباس لطيف32671922413009094.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة702.00100.29ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا زيد عواد مخلف32681922413009095.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة446.0063.71ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عبد العزيز صالح عواد32691922413009098.00

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية598.0085.43ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عالء خميس عبد32701922413009099.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا علي خلف مهيدي32711922413009100.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار445.0063.57ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا فتاح فليح شرقي32721922413009103.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد المجيد عامر ربيع شيحان32731922413009107.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة703.00100.43ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعثمان خالد كسار عدوان32741922413009108.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار420.0060.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعثمان مالك حامد خلف32751922413009109.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة619.0088.43ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعثمان ياسر محمد عبد32761922413009111.00

كلية التمريض/جامعة بغداد683.0097.57ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعلي احمد محمد دريع32771922413009114.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعلي حسن عبد الفتاح حسن32781922413009118.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعلي عدي حاتم علي32791922413009122.00

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعلي يوسف يعقوب يوسف32801922413009124.00
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كلية العلوم/جامعة بغداد686.0098.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعمر احمد طالب صالح32811922413009126.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة699.0099.86ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعمر رعد عبد المحسن فرحان32821922413009129.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة514.0073.43ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعمر عادل محمد رجه32831922413009132.00

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى596.0085.14ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعمر مجيد برع شالل32841922413009134.00

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعمر منثر علي شكر32851922413009136.00

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية524.0074.86ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعمر مهدي صالح نواف32861922413009137.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيغياث الدين يونس احمد شالل32871922413009140.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيفهد ثائر سامي حسين32881922413009143.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة702.00100.29ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيفيصل سعود احمد ريحان32891922413009144.00

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.0097.86ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيقتيبه خالد حمادي داود32901922413009145.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيلؤي صائب فليح حسن32911922413009146.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيليث عدنان فهد فريح32921922413009149.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار481.0068.71ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد االمين محمود عبيد صلبي32931922413009157.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة700.00100.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد البشير عبد الحكيم شاكر حمود32941922413009158.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد مصلح32951922413009159.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد حميد سمير عبيد32961922413009162.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار537.0076.71ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد رجب عبيد سمير32971922413009163.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة641.0091.57ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد سعد محمد علي32981922413009166.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0092.71ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد العزيز خضر جاسم32991922413009170.00

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية575.0082.14ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد غسان صالح نجيب33001922413009172.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد مصطفى ابراهيم مصطفى33011922413009174.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة646.0092.29ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد نوري دهام مهنا33021922413009177.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد يوسف احمد خلف33031922413009178.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة606.0086.57ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمود احمد خلف عبد33041922413009179.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار510.0072.86ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمود محمد ناجي مطلوب33051922413009181.00

كلية العلوم/جامعة بغداد652.0093.14ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمخلد اثير دحام عبد33061922413009182.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة510.0072.86ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمصطفى جميل جاسم حمادي33071922413009183.00

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية694.0099.14ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمصطفى حامد محمد فرحان33081922413009184.00

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد682.0097.43ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسن مبدر ناصر33091922413009185.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.0099.71ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمصطفى سعد جاسم محيميد33101922413009186.00

كلية العلوم/جامعة االنبار583.0083.29ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمصطفى عزيز محمد علي33111922413009187.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة705.00100.71ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمصطفى نزار حامد فندي33121922413009189.00

كلية العلوم/جامعة االنبار579.0082.71ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيميثم جاسم عبود عواد33131922413009192.00

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية571.0081.57ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائينور الدين سعد خليفه عالوي33141922413009193.00

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0085.71ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيوليد خالد حسين بديوي33151922413009196.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائييعقوب يوسف خلف محل33161922413009199.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة609.0087.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائييونس عمر عباس حمود33171922413009200.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيأسماعيل سطم مضحي عيسى33181922413010001.00

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548.0078.29ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيبالل علي خليفه جربوع33191922413010007.00

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية554.0079.14ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيحسام خالد حمد نواف33201922413010008.00
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيحمزه حسن عبود محسن33211922413010009.00

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيحميد جسام محمد داموك33221922413010010.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار446.0063.71ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيزياد طارق معاشي زغير33231922413010011.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية482.0068.86ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيسلطان وائل عذال مجيد33241922413010013.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار529.0075.57ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق مجيد مناع33251922413010017.00

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0080.86ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيمحمود حمد احمد دللي33261922413010019.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار539.0077.00ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيمصطفى بهاء عبود علي33271922413010020.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنيناحيائياحمد عماد يحيى احمد33281922413011001.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة645.0092.14ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنيناحيائياحمد عمر ناطق فياض33291922413011002.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنيناحيائيحارث حيدر ابراهيم حمد33301922413011004.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار459.0065.57ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مجيد عبيد خلف33311922413011013.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار462.0066.00ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنيناحيائيعطا هللا احمد عطا هللا محمد33321922413011014.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار492.0070.29ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي طالب محمد صالح33331922413011015.00

كلية العلوم/جامعة االنبار600.0085.71ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنيناحيائيعمر منذر نيسان عنيزي33341922413011019.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنيناحيائييونس عزت رشيد حسان33351922413011028.00

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيابراهيم احمد خلف خميس33361922413016003.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيابراهيم جاسم فرحان جاسم33371922413016004.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0088.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياسامة صالح خميس سعد33381922413016011.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة587.0083.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياكرم حامد صالح عبد الكريم33391922413016014.00

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية679.0097.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيالمأمون اركان عبيد جاسم33401922413016015.00

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى471.0067.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيايهم اياد حماد خلف33411922413016018.00

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم644.0092.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسام سعدي خليل خليفه33421922413016026.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحمزه بركات محمود عواد33431922413016027.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسجاد نوري كامل عبد33441922413016032.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة624.0089.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيصدام صباح مناور عالوي33451922413016035.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة548.0078.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيصالح محمد جاسم فرحان33461922413016036.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة477.0068.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن ابراهيم عبد عباس33471922413016037.00

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.0097.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن فراس بدري خلف33481922413016040.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة665.0095.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن يوسف عبد عباس33491922413016043.00

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد القادر نبيل حمود حمد33501922413016046.00

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0084.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عبد الفتاح ممدوح عبد هللا33511922413016049.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عمر فالح ابراهيم33521922413016051.00

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعثمان محمود ناجي سلوم33531922413016056.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار579.0082.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعثمان هالل خلف فرحان33541922413016057.00

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0078.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي حامد حمد عبد هللا33551922413016060.00

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0080.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي شاكر محمود عيسى33561922413016062.00

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعمر حامد سليمان سرحان33571922413016064.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعمر رحمان عبد هللا حمد33581922413016065.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعمر قصي سامي جبير33591922413016068.00

كلية العلوم/جامعة االنبار581.0083.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيقتيبه رافع عبد سعود33601922413016069.00
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كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمثنى حارث محي محمد شريف33611922413016071.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد صالح حماد علي33621922413016076.00

كلية العلوم/جامعة االنبار588.0084.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم جميل مصلح33631922413016082.00

كلية العلوم/جامعة االنبار584.0083.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد مصطفى فيصل غدير33641922413016085.00

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمود حسن عبد العزيز محمد33651922413016086.00

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى حامد صالح عبد الكريم33661922413016088.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار458.0065.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسن محمد مصطفى33671922413016089.00

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد479.0068.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيناصر غازي سعد هللا عبد الوهاب33681922413016097.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة661.0094.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائينور الدين خالد جلوب عباس33691922413016098.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيهمام عبد الستار جمعه عبد اللطيف33701922413016099.00

كلية العلوم/جامعة االنبار586.0083.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيوقاص سعد مناور عالوي33711922413016102.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيياسر مبدر ابراهيم علي33721922413016105.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيياسين يحيى محمد مطلك33731922413016107.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار454.0064.86ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائيحسين عبد هللا مطر تركي33741922413017002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة436.0062.29ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد اللطيف حمادي33751922413017004.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار690.0098.57ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائياحمد اياد محمد دايح33761922413019001.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائياحمد مجيد معيوف عبد33771922413019002.00

كلية التمريض/جامعة بغداد678.6096.94ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيامير عامر تركي علي33781922413019006.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة634.0090.57ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيانس هيثم احمد عريان33791922413019007.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيايهم احمد حازم جميل33801922413019008.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.4094.77ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيبراء محمد حميد حمادي33811922413019010.00

كلية العلوم/جامعة االنبار594.0084.86ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيبالل حامد سمير ضاحي33821922413019011.00

كلية الطب/جامعة االنبار707.36101.05ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيبهاء الدين احمد شحاذه عبد33831922413019013.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.4098.06ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيتمام اكرم احمد محمد33841922413019014.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.3296.90ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيخالد وليد خالد عذاب33851922413019017.00

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيخير هللا سعدون محمد منصور33861922413019020.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.8892.13ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيزيد محمد عبد هللا محمد33871922413019024.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيسليمان احمد حجالن ساير33881922413019025.00

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين601.0885.87ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيسيف الدين زاهر بديع نوري33891922413019026.00

كلية الطب/جامعة االنبار697.4499.63ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيصالح عامر خلف مرزوك33901922413019027.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار582.0083.14ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيطه محمد صبري محمود33911922413019029.00

كلية التمريض/جامعة تكريت668.0095.43ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن حقي نواف محمد33921922413019031.00

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عذال عبيد ضاحي33931922413019033.00

كلية العلوم/جامعة االنبار637.0091.00ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن مجيد مخلف مطلك33941922413019034.00

كلية الطب/جامعة االنبار696.8899.55ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن ياسر مهيدي بدوي33951922413019035.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار679.1297.02ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد القادر فائز احمد عمر33961922413019037.00

كلية العلوم/جامعة االنبار558.0079.71ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا احمد محمد يوسف33971922413019039.00

كلية العلوم/جامعة االنبار662.0094.57ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا االمين فؤاد مطلب مخلف33981922413019041.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار486.0069.43ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسن نايف عبد33991922413019042.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار584.0083.43ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عبود حسن عبد هللا34001922413019044.00
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار591.0084.43ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عمر طالب علي34011922413019045.00

كلية العلوم/جامعة االنبار577.0082.43ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد دلف اسماعيل34021922413019048.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار611.0087.29ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد المجيد احمد حميد عبيد34031922413019049.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد المجيد حميد خليل كاظم34041922413019050.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة622.2888.90ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعز الدين اسعد مصلح شرقي34051922413019054.00

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعالء احمد عبد هللا عواد34061922413019055.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار683.0097.57ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي احسان نافع عطا هللا34071922413019056.00

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى680.8497.26ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي زهير عزيز عويد34081922413019057.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار640.8891.55ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي ضياء صادق هادي34091922413019058.00

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.0097.71ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعمر قصي عدنان نجم34101922413019060.00

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية641.0091.57ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيقتادة عماد عبد العزيز عبد الجبار34111922413019066.00

كلية الطب/جامعة االنبار698.0099.71ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيمؤمن خالد خلف حسين34121922413019068.00

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين680.0097.14ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيمثنى زياد منعم عواد34131922413019070.00

كلية العلوم/جامعة االنبار635.0090.71ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد حازم محمد جلوب34141922413019072.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية670.2895.75ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد عمار محمد حليم34151922413019078.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار503.0071.86ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد فاضل صالح جاسم34161922413019079.00

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0095.29ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد هادي عجاج عبد هللا34171922413019081.00

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية581.0083.00ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمود جاسم محمود فندي34181922413019083.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد جمال معروف34191922413019084.00

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين668.7695.54ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيمصطفى الرحمن سعد رحيم مخلف34201922413019085.00

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيمصطفى حامد ابراهيم فرحان34211922413019086.00

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد حامد كامل34221922413019087.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.0099.00ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيناظم خميس خلف مرار34231922413019090.00

كلية الطب/جامعة االنبار702.60100.37ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائينور الدين احمد شحاذه عبد34241922413019091.00

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.4097.77ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيوقاص لؤي اسعد محمود34251922413019093.00

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيياسر عامر ابراهيم احمد34261922413019094.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار492.0070.29ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيياسر عمر عبد المجيد حسن34271922413019095.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار642.0091.71ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائييوسف علي احمد درج34281922413019099.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائييوسف محمد فوزي حسن34291922413019100.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار424.0060.57ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناحيائياحمد عبد الستار كامل مصطفى34301922415005002.00

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0080.43ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناحيائيمحمد مشعل محمد علي34311922415005030.00

كلية العلوم/جامعة االنبار598.0085.43ثانوية الراية المسائية للبنيناحيائيصهيب رافد حميد احمد34321922415006008.00

كلية اآلداب/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيطه محمود حسين حامد34331922415007014.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى384.0054.86اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيعمار عبد هادي طالل34341922415007026.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيعمر سعيد سبتي عبد34351922415007028.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيليث عبد الخالق محمود خلف34361922415007035.00

كلية اآلداب/جامعة تكريت453.0064.71اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمود حسين حامد34371922415007051.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية536.0076.57ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائياسامه محمد حمد فرحان34381922415010007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510.0072.86ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيفيصل فريد شالل كعيد34391922415010033.00

كلية العلوم/جامعة تكريت580.0082.86ثانوية البغدادي المسائية للبنيناحيائياحمد باسم حماده مظهور34401922415019001.00
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار488.0069.71ثانوية البغدادي المسائية للبنيناحيائيزيد احمد حسن عبد الواحد34411922415019005.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار526.0075.14ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد عماد حجاب غربي34421922415020004.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيسيف سعد خليفه خلف34431922415020020.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيطيف اياد عبد الكريم مخلف34441922415020022.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار520.0074.29ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيعايد محمد صالح عطوان34451922415020023.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد الخالق محمد علي سمير34461922415020024.00

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية542.0077.43ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن صعب عبد الرحمن كرحوت34471922415020026.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار505.0072.14ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد الملك سعدي مليحان غربي34481922415020027.00

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية623.0089.00ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد رائد علي عفن34491922415020038.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار438.0062.57ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد فواز حاتم مخلف34501922415020040.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد مهيدي اسود خليفه34511922415020042.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيمصطفى عبد محمد عويد34521922415020044.00

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم628.0089.71ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيمصطفى عويد عوض ياسين34531922415020045.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية المجمع المسائية للبنيناحيائيهيثم خليل عبيد خلف34541922415027026.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار591.0084.43ثانوية الرشيد االمختلطةاحيائيخالد جمال مجبل عبد34551922417001005.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71ثانوية الرشيد االمختلطةاحيائيعمر اسماعيل خليل ابراهيم34561922417001013.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار544.0077.71ثانوية الرشيد االمختلطةاحيائيفراس زياد خلف فيصل34571922417001015.00

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت635.0090.71ثانوية الرشيد االمختلطةاحيائيمحمد اركان جاسم عواد34581922417001016.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية الرشيد االمختلطةاحيائيمصطفى محمد عبد الرحيم صبار34591922417001023.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة443.0063.29ثانوية الرشيد االمختلطةاحيائيمقداد علي عبد الرحيم صبار34601922417001024.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار542.0077.43ثانوية الرحالية المختلطةاحيائيصعب صالح الدين عبد السالم داود34611922417002007.00

كلية العلوم/جامعة االنبار580.0082.86ثانوية الرحالية المختلطةاحيائيعبد الرحمن محمد عاصم جبير34621922417002010.00

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت626.0089.43ثانوية الربيع المختلطةاحيائياحمد محمود حميد عبد34631922417004001.00

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت620.0088.57ثانوية الربيع المختلطةاحيائيايسر عامر مخلف فرحان34641922417004002.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14ثانوية الربيع المختلطةاحيائيعالء عمر مخلف فرحان34651922417004007.00

كلية التمريض/جامعة تكريت675.0096.43ثانوية الربيع المختلطةاحيائيغسان عبد القادر مخلف فرحان34661922417004008.00

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت631.0090.14ثانوية الربيع المختلطةاحيائيقصي راكع خلف فرحان34671922417004009.00

كلية التمريض/جامعة تكريت670.0095.71ثانوية الربيع المختلطةاحيائيمازن محمد سعيد حنيفش34681922417004010.00

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت618.0088.29ثانوية الربيع المختلطةاحيائيمخلص محمد سعيد حنيفش34691922417004011.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار536.0076.57ثانوية الربيع المختلطةاحيائيهشام حازم خلف وسمي34701922417004012.00

كلية التمريض/جامعة تكريت673.0096.14ثانوية حضر موت المختلطةاحيائيصالح علي حوران ضبع34711922417007002.00

كلية العلوم/جامعة االنبار646.0092.29ثانوية حضر موت المختلطةاحيائيعبد الرحمن حربي حامد زبن34721922417007003.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار560.0080.00ثانوية حضر موت المختلطةاحيائيمحمد انور ايدام بديوي34731922417007004.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة611.0087.29ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيشمال منعم خليف منيف34741922417011010.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيماهر خميس اسماعيل ابراهيم34751922417011014.00

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيمروان جيجان جاسم محمد34761922417011018.00

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيياسين تركي عناد مطلك34771922417011019.00

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0079.57ثانوية السنابل المختلطةاحيائيابراهيم حميد عواد حمد34781922417012001.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار497.0071.00ثانوية السنابل المختلطةاحيائيسعد كريم جندي منصور34791922417012003.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار510.0072.86ثانوية السنابل المختلطةاحيائيعبد هللا سنان صالح صلبي34801922417012006.00
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00ثانوية السنابل المختلطةاحيائيعيسى رسمي حاجم مخلف34811922417012007.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار548.0078.29ثانوية السنابل المختلطةاحيائيمحمد عماد عواد جاسر34821922417012008.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة454.0064.86ثانوية السنابل المختلطةاحيائيياس خضير شالل مطر34831922417012011.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة449.0064.14ثانوية النخيل المختلطةاحيائياشرف جابر محمود حسن34841922417015001.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة647.0092.43ثانوية النخيل المختلطةاحيائيمقداد محسن حبيب مرهون34851922417015015.00

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71ثانوية النخيل المختلطةاحيائيمنذر طه فياض سرحان34861922417015016.00

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0079.00ثانوية النخيل المختلطةاحيائيهيثم صبار مصحب فنر34871922417015017.00

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية557.0079.57ثانوية الجامعة المختلطةاحيائياحمد عبد الصمد صالح عبد القادر34881922417023001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة440.0062.86ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيسامر صفاء ناظم بديوي34891922417023003.00

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعبد القادر محمد عبد العزيز محمود34901922417023005.00

كلية التمريض/جامعة البصرة670.0095.71ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعلي احمد شيحان خلف34911922417023007.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار443.0063.29ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعلي وليد خالد حمادي34921922417023008.00

كلية العلوم/جامعة االنبار558.0079.71ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيمهند وسام محمد جاسم34931922417023012.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار479.0068.43ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيهشام بسام الدين الخطيب هشام ضياء الدين34941922417023013.00

كلية العلوم/جامعة االنبار603.0086.14ثانوية االمام الغزالي المختلطةاحيائيعماد طاهر جابر حوران34951922417026003.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية االمام الغزالي المختلطةاحيائيعمر حمد هللا حمود نجم34961922417026004.00

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى440.0062.86ثانوية ابي فراس الحمداني المختلطةاحيائيحمزه مطرود حرج عاصي34971922417034002.00

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية597.0085.29ثانوية ابي فراس الحمداني المختلطةاحيائيشاكر عباس مربط علي34981922417034003.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة699.0099.86ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيابراهيم عبد الوهاب شاكر عبد الفتاح34991922417037001.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار616.0088.00ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائياحمد عبد الرحمن يونس حسن35001922417037002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة471.0067.29ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائياحمد ياسين فرحان عبد35011922417037003.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيامين احمد صنيتان نوفل35021922417037006.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة664.0094.86ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيزيد محمد فليح حسن35031922417037010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549.0078.43ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيسراقه محمد عبد هللا صالح35041922417037011.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة614.0087.71ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيسرمد عصام محمد علي حسين35051922417037012.00

كلية العلوم/جامعة بغداد669.0095.57ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيسيف الدين فرحان خلف سطام35061922417037013.00

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيضرغام حسام علي ابراهيم35071922417037016.00

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل558.0079.71ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعبد الحميد محمد حميد جاسم35081922417037018.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعبد العزيز سعدون عباس مطر35091922417037024.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعبد العزيز عماد سلمان علي35101922417037025.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.0099.00ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعبد القادر قصي حامد خليل35111922417037026.00

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0080.86ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعبد هللا خميس مرير مركب35121922417037027.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار690.0098.57ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعبد الناصر ريكان ناصر خلف35131922417037030.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى690.0098.57ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعثمان عباس فياض عاكول35141922417037031.00

كلية الطب/جامعة االنبار699.0099.86ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيفيصل غازي فيصل كزار35151922417037032.00

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية603.0086.14ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيقتيبه محمد جاسم محمد35161922417037034.00

كلية الطب/جامعة االنبار699.0099.86ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيمجاهد ياسين خضير فاضل35171922417037037.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار452.0064.57ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيمحمد ادريس عسكر حسن35181922417037038.00

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيمحمد السعيد رائد سعيد شاكر35191922417037039.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار575.0082.14ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيمحمد ثائر عبد القادر مطلوب35201922417037040.00
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيمحمد حسين علي باخي35211922417037041.00

كلية العلوم/جامعة االنبار600.0085.71ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيمحمد مهدي صالح جبير35221922417037044.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيمصطفى عمر ذنون محمد35231922417037047.00

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى515.0073.57ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائييوسف اسماعيل درويش ابراهيم35241922417037050.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار468.0066.86الخارجيوناحيائياحمد راضي حميد ذيب35251922418001016.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل492.0070.29الخارجيوناحيائيعبد هللا سامي جاسم محمد35261922418001196.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار528.0075.43الخارجيوناحيائيعبد هللا قاسم علي احمد35271922418001200.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57الخارجيوناحيائيمحمد صالح سعدون كنوش35281922418001325.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57الخارجيوناحيائيموسى محمد طه عزيز35291922418001400.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43الخارجيوناحيائييوسف محمود كاظم لواص35301922418001424.00

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0079.00ثانوية ابن االثير للبناتاحيائياسيل اسامه حاتم فهد35311922422001003.00

كلية العلوم/جامعة االنبار642.0091.71ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيايه علي حميد نايف35321922422001007.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار523.0074.71ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيتبارك خميس شكر دحام35331922422001008.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيرند اسماعيل حمد حميد35341922422001010.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة638.0091.14ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيروان عبد الستار عناد حرفوش35351922422001011.00

كلية العلوم/جامعة االنبار574.0082.00ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيريم ابراهيم حماد غضبان35361922422001012.00

كلية العلوم/جامعة االنبار594.0084.86ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيشهد ماجد دايح حمادي35371922422001021.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار531.0075.86ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيُعال خلف عبد حسين حمد35381922422001022.00

كلية العلوم/جامعة االنبار580.0082.86ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيغفران جمعه هالل مسعد35391922422001023.00

كلية العلوم/جامعة االنبار577.0082.43ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيفاطمه عماد خميس عبد35401922422001025.00

كلية العلوم/جامعة االنبار666.0095.14ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيقمر الزمان اياد خلف حسن35411922422001027.00

كلية العلوم/جامعة االنبار607.0086.71ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيلبنى حميد عبد حمد35421922422001028.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0064.14ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيمروه محمد علي عواد35431922422001029.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيمريم علي فارس داود35441922422001031.00

كلية العلوم/جامعة االنبار630.0090.00ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيمنار عالء محمد حسين35451922422001033.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار531.0075.86ثانوية ابن االثير للبناتاحيائينبراس عطيه حوران هزيم35461922422001035.00

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية631.0090.14ثانوية ابن االثير للبناتاحيائينور حامد حسين عبد35471922422001036.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0065.57ثانوية العقيدة للبناتاحيائياساور حسن محمد فرحان35481922422004003.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار500.0071.43ثانوية العقيدة للبناتاحيائيحال ميسر اسماعيل هراط35491922422004006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة424.0060.57ثانوية العقيدة للبناتاحيائيحياة سالم حامد هراط35501922422004007.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار533.0076.14ثانوية العقيدة للبناتاحيائيدنيا محمد احمد حميد35511922422004008.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار470.0067.14ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرشا اكرم كريم شهاب35521922422004010.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسبأ راسم محمد عطا هللا35531922422004016.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار473.0067.57ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسميه ابراهيم احمد حميد35541922422004020.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار481.0068.71ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسناء مبروك علي صبار35551922422004021.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية العقيدة للبناتاحيائيشهد صدام عواد ضاحي35561922422004023.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار459.0065.57ثانوية العقيدة للبناتاحيائيصفا سعود وسمي حمد35571922422004024.00

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية العقيدة للبناتاحيائيصفا ياسين احمد حميد35581922422004025.00

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.71ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمروة عبد الباسط ظاهر محمد35591922422004027.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار566.0080.86ثانوية العقيدة للبناتاحيائيوسن عبد الباسط علي صبار35601922422004028.00
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0065.14ثانوية المنى للبناتاحيائيآيه ابراهيم محمود احمد35611922422006001.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار466.0066.57ثانوية المنى للبناتاحيائيرواء عمر خلف حسين35621922422006005.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0065.43ثانوية المنى للبناتاحيائيساره رياض عبد الجبار احمد35631922422006006.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0073.14ثانوية المنى للبناتاحيائيشهد ماجد محمد خليفه35641922422006008.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460.0065.71ثانوية المنى للبناتاحيائيعبير كردي محمد كرحوت35651922422006011.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار510.0072.86ثانوية المنى للبناتاحيائينور ماجد محمد خليفه35661922422006014.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار695.0099.29ثانوية الفاو للبناتاحيائيامال باسم خليف نايف35671922422007001.00

كلية العلوم/جامعة االنبار571.0081.57ثانوية الفاو للبناتاحيائيرشا باسم خليف نايف35681922422007002.00

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29ثانوية الرمانة للبناتاحيائيايمان بشير مضحي حمدي35691922422008008.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة612.0087.43ثانوية الرمانة للبناتاحيائيايمان عواد حمد خلف35701922422008009.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة617.0088.14ثانوية الرمانة للبناتاحيائيحنان عواد حمد خلف35711922422008011.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية الرمانة للبناتاحيائيدالل طه محمد صياح35721922422008013.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية الرمانة للبناتاحيائيرقيه عبد الستار محمد سهيل35731922422008015.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت504.0072.00ثانوية الرمانة للبناتاحيائيشهد خميس محمد صالح35741922422008018.00

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية الرمانة للبناتاحيائيضحى حماد شارع محمد35751922422008019.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار464.0066.29ثانوية الرمانة للبناتاحيائيمريم تيسير حسان عبد الحميد35761922422008025.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية الرمانة للبناتاحيائينور فرحان جهاد خلف35771922422008028.00

كلية الطب/جامعة االنبار697.0099.57ثانوية راوة للبناتاحيائيأبرار محمد مداح حسن35781922422009001.00

كلية التمريض/جامعة نينوى650.0092.86ثانوية راوة للبناتاحيائيآيه عبد الستار حامد حماد35791922422009003.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار510.0072.86ثانوية راوة للبناتاحيائيابرار رسول سعيد كطه35801922422009004.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار473.0067.57ثانوية راوة للبناتاحيائيام كلثوم عامر فرج احمد35811922422009007.00

كلية العلوم/جامعة االنبار660.0094.29ثانوية راوة للبناتاحيائيايناس فائز عبيد مطر35821922422009008.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار514.0073.43ثانوية راوة للبناتاحيائيتبارك حميدي تركي بغدادي35831922422009009.00

كلية العلوم/جامعة االنبار600.0085.71ثانوية راوة للبناتاحيائيتقوى عواد عبد حمد35841922422009010.00

كلية العلوم/جامعة االنبار621.0088.71ثانوية راوة للبناتاحيائيتقى ناظم صالح محمد35851922422009011.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة453.0064.71ثانوية راوة للبناتاحيائيختام احمد مصطفى دعبول35861922422009015.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار498.0071.14ثانوية راوة للبناتاحيائيختام ماجد بنيان مصلح35871922422009016.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار466.0066.57ثانوية راوة للبناتاحيائيرحيق عدنان صادق حماد35881922422009018.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك560.0080.00ثانوية راوة للبناتاحيائيرسل عماد معين هوير35891922422009019.00

كلية العلوم/جامعة االنبار649.0092.71ثانوية راوة للبناتاحيائيرغد ياسر احمد عبد الرزاق35901922422009022.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية632.0090.29ثانوية راوة للبناتاحيائيرقيه مساعد علي محمد35911922422009023.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة634.0090.57ثانوية راوة للبناتاحيائيريم محمود سعيد محمد35921922422009026.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية راوة للبناتاحيائيزينب معتز عابد صبري35931922422009030.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0065.14ثانوية راوة للبناتاحيائيساره نذير حوري علي35941922422009031.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية راوة للبناتاحيائيشهد ياسر احمد عبد الرزاق35951922422009033.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة654.0093.43ثانوية راوة للبناتاحيائيصفا اسماعيل ابراهيم سرحان35961922422009034.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0061.29ثانوية راوة للبناتاحيائيصفاء عادل جاسم محمد35971922422009035.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار563.0080.43ثانوية راوة للبناتاحيائيضحى احمد علي حماد35981922422009036.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86ثانوية راوة للبناتاحيائيعائشه صالح الدين نوري علي35991922422009038.00

كلية العلوم/جامعة االنبار654.0093.43ثانوية راوة للبناتاحيائيعائشه فهر اسماعيل محمود36001922422009039.00
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية راوة للبناتاحيائيفاطمة خالد جميل محمد36011922422009042.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة451.0064.43ثانوية راوة للبناتاحيائيفاطمه سالم صبار احمد36021922422009043.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار535.0076.43ثانوية راوة للبناتاحيائيقطر الندى مضاء مبدر عمار36031922422009044.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار547.0078.14ثانوية راوة للبناتاحيائيالرا بدر حبيب مجول36041922422009045.00

كلية العلوم/جامعة االنبار643.0091.86ثانوية راوة للبناتاحيائيلطيفه عبد الرحمن سليمان شمعون36051922422009046.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86ثانوية راوة للبناتاحيائيليلى محمود برزان حمدان36061922422009047.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة633.0090.43ثانوية راوة للبناتاحيائيمريم خليفه مجول احمد36071922422009048.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43ثانوية راوة للبناتاحيائيمهى محمود عبد العزيز محمود36081922422009049.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل597.0085.29ثانوية راوة للبناتاحيائينبأ ابراهيم عبد علي36091922422009051.00

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية راوة للبناتاحيائينور حسان ثابت مهيدي36101922422009053.00

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71ثانوية راوة للبناتاحيائيهاجر نبيل زكي حسين36111922422009055.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار533.0076.14ثانوية راوة للبناتاحيائيهدى يوسف حسن عيسى36121922422009057.00

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت633.0090.43ثانوية راوة للبناتاحيائيوجد رأفت صباح عبد اللطيف36131922422009058.00

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14اعدادية القائم للبناتاحيائيأيه نبيل مهدي صالح36141922422010002.00

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00اعدادية القائم للبناتاحيائيابرار غنام عبد الصمد عواد36151922422010003.00

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم620.0088.57اعدادية القائم للبناتاحيائياروى محمد صالح قاسم36161922422010004.00

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء565.0080.71اعدادية القائم للبناتاحيائياريج مرضي هالل غربي36171922422010006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0079.00اعدادية القائم للبناتاحيائياسراء حمد خليفه جراح36181922422010008.00

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية القائم للبناتاحيائياسراء غايب جاسم حنادي36191922422010009.00

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية القائم للبناتاحيائياسماء خميس هالل فتحي36201922422010011.00

كلية التمريض/جامعة تكريت645.0092.14اعدادية القائم للبناتاحيائياسماء صباح محمد صخيري36211922422010012.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية القائم للبناتاحيائياسماء صالح جبر حسين36221922422010013.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار479.0068.43اعدادية القائم للبناتاحيائياسماء معمر يونس نجيب36231922422010015.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار466.0066.57اعدادية القائم للبناتاحيائياالء حمود حردان عطيه36241922422010019.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية القائم للبناتاحيائياالء عامر خميس وادي36251922422010020.00

كلية العلوم/جامعة بغداد663.0094.71اعدادية القائم للبناتاحيائياماني قاسم حسن علي36261922422010026.00

كلية العلوم/جامعة االنبار554.0079.14اعدادية القائم للبناتاحيائيامنه محمد حماد رشيد36271922422010027.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى382.0054.57اعدادية القائم للبناتاحيائياميمه عبد الملك مخلف عبد الهادي36281922422010029.00

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43اعدادية القائم للبناتاحيائيايالف عبد نوري رجا36291922422010034.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار523.0074.71اعدادية القائم للبناتاحيائيايالف عبيد حميد طرفه36301922422010035.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار461.0065.86اعدادية القائم للبناتاحيائيايمان حسن علي سليمان36311922422010037.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية القائم للبناتاحيائيايمان محمود مطر حمد36321922422010038.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة658.0094.00اعدادية القائم للبناتاحيائيايمان منتظر عبد الظاهر محمد36331922422010039.00

كلية العلوم/جامعة االنبار585.0083.57اعدادية القائم للبناتاحيائيايه عبد الباسط ثامر احمد36341922422010042.00

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0079.57اعدادية القائم للبناتاحيائيايه عبد القادر ثابت عبد القادر36351922422010043.00

كلية العلوم/جامعة االنبار602.0086.00اعدادية القائم للبناتاحيائيبان محمود شاكر حمد36361922422010045.00

كلية الطب/جامعة االنبار699.0099.86اعدادية القائم للبناتاحيائيبدور صائب عاصي شعبان36371922422010048.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار546.0078.00اعدادية القائم للبناتاحيائيتاره خالد حسن محمد36381922422010051.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية القائم للبناتاحيائيتبارك سعدي عياش جاسم36391922422010052.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار507.0072.43اعدادية القائم للبناتاحيائيتبارك لؤي فرج عبد الرحمن36401922422010054.00
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قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية القائم للبناتاحيائيتقى زياد طارق امين36411922422010056.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة625.0089.29اعدادية القائم للبناتاحيائيحنين اسامه محمد علي36421922422010064.00

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0080.86اعدادية القائم للبناتاحيائيخنساء ياسر فوزي رديف36431922422010067.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474.0067.71اعدادية القائم للبناتاحيائيدنيا خلوف ذياب سلطان36441922422010070.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار547.0078.14اعدادية القائم للبناتاحيائيدنيا عماد حجاب غربي36451922422010071.00

كلية العلوم/جامعة االنبار595.0085.00اعدادية القائم للبناتاحيائيدينا موفق صالح خاير36461922422010073.00

كلية العلوم/جامعة االنبار588.0084.00اعدادية القائم للبناتاحيائيرسل دحام رحيل ربح36471922422010076.00

كلية العلوم/جامعة االنبار571.0081.57اعدادية القائم للبناتاحيائيرسل عدنان خليل اسماعيل36481922422010078.00

كلية االثار/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية القائم للبناتاحيائيرغد خالص خليفه مهاوش36491922422010080.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية القائم للبناتاحيائيرغد سليمان حمود مجمي36501922422010082.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار501.0071.57اعدادية القائم للبناتاحيائيرغد منجد مؤيد مزعل36511922422010083.00

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية القائم للبناتاحيائيرنا خليل ابراهيم عواد36521922422010085.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية القائم للبناتاحيائيرنده محمد رافع خلف36531922422010086.00

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0091.29اعدادية القائم للبناتاحيائيرنين نبيل زبن زويان36541922422010087.00

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية القائم للبناتاحيائيرهف طارق عبد هللا خلف36551922422010088.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية القائم للبناتاحيائيريم احمد حمادي علي36561922422010090.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار479.0068.43اعدادية القائم للبناتاحيائيريم محمد امين صالح حسين36571922422010091.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار695.0099.29اعدادية القائم للبناتاحيائيريم محمد حميد عبد36581922422010093.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار520.0074.29اعدادية القائم للبناتاحيائيزينب مصلح رحيل عليان36591922422010097.00

كلية الطب/جامعة االنبار697.0099.57اعدادية القائم للبناتاحيائيزينب نمير مهدي صالح36601922422010098.00

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت617.0088.14اعدادية القائم للبناتاحيائيساره راغب سليمان خليفه36611922422010102.00

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى453.0064.71اعدادية القائم للبناتاحيائيسجى لؤي اسماعيل لطيف36621922422010107.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار525.0075.00اعدادية القائم للبناتاحيائيسحر ثائر نجم عبد هللا36631922422010108.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية القائم للبناتاحيائيسحر جسام عواد حمد36641922422010109.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية القائم للبناتاحيائيسلوى حماد خليفه محيسن36651922422010111.00

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية القائم للبناتاحيائيسمر ابراهيم عبود شبوط36661922422010112.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار569.0081.29اعدادية القائم للبناتاحيائيسندس حسن شتوان فتحي36671922422010114.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية القائم للبناتاحيائيسندس شهاب احمد جاسم36681922422010115.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية القائم للبناتاحيائيسهاد محمد خلف مهاوش36691922422010116.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة605.0086.43اعدادية القائم للبناتاحيائيشيماء معن فريح عبيد36701922422010123.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية القائم للبناتاحيائيصفا سعدون فارس محمد36711922422010124.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية القائم للبناتاحيائيضحى عبد الوهاب حمود ارحيم36721922422010129.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية القائم للبناتاحيائيضحى ناهض خميس وادي36731922422010130.00

كلية الطب/جامعة االنبار705.00100.71اعدادية القائم للبناتاحيائيطيبه خليف نجم عبد هللا36741922422010132.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية القائم للبناتاحيائيطيبه مد هللا عويد نجم36751922422010135.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة618.0088.29اعدادية القائم للبناتاحيائيعبير احمد طالب زغير36761922422010137.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية القائم للبناتاحيائيعبير شهاب احمد جاسم36771922422010139.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار561.0080.14اعدادية القائم للبناتاحيائيعبير قادر جاسم حمد36781922422010142.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار503.0071.86اعدادية القائم للبناتاحيائيعبير لؤي كاظم غريب36791922422010143.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة621.0088.71اعدادية القائم للبناتاحيائيعبير ياسر طايز عساف36801922422010144.00
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار511.0073.00اعدادية القائم للبناتاحيائيعذراء طعمه محمد حسن36811922422010146.00

كلية العلوم/جامعة االنبار571.0081.57اعدادية القائم للبناتاحيائيغفران سعود حميد رشيد36821922422010149.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة621.0088.71اعدادية القائم للبناتاحيائيغفران عدي حمد اسماعيل36831922422010151.00

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0091.71اعدادية القائم للبناتاحيائيفاتن محمود احمد سليمان36841922422010152.00

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية589.0084.14اعدادية القائم للبناتاحيائيفاطمة خالد حميد سويد36851922422010153.00

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0092.00اعدادية القائم للبناتاحيائيفاطمه غايب جاسم حنادي36861922422010155.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار562.0080.29اعدادية القائم للبناتاحيائيقبس عبد حمد حسين36871922422010157.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار445.0063.57اعدادية القائم للبناتاحيائيلقاء فرحان فتنه رحيل36881922422010158.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار489.0069.86اعدادية القائم للبناتاحيائيماري هزار محسن شفيق36891922422010160.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار490.0070.00اعدادية القائم للبناتاحيائيمروه رائف عبد الجبار اسود36901922422010162.00

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43اعدادية القائم للبناتاحيائيمريم خضر حميد عبد36911922422010166.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار443.0063.29اعدادية القائم للبناتاحيائيمكارم رياض عبود علي36921922422010170.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار523.0074.71اعدادية القائم للبناتاحيائيمالك زياد نجم عويد36931922422010171.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار437.0062.43اعدادية القائم للبناتاحيائيمنى جواد حنيش عبيد36941922422010172.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0063.57اعدادية القائم للبناتاحيائيميساء عبد حمود غريب36951922422010177.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0065.57اعدادية القائم للبناتاحيائيميمونه فائق محمود زباله36961922422010178.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة641.0091.57اعدادية القائم للبناتاحيائينبأ حامد عبد خليفه36971922422010180.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية القائم للبناتاحيائينبأ ذيب سرحان حمد36981922422010181.00

كلية العلوم/جامعة االنبار595.0085.00اعدادية القائم للبناتاحيائينبأ وضاح ذاكر علي36991922422010183.00

كلية التمريض/جامعة الموصل674.0096.29اعدادية القائم للبناتاحيائينبراس سامي سعود اسود37001922422010184.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار586.0083.71اعدادية القائم للبناتاحيائينرجس هاشم احمد حسين37011922422010189.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار543.0077.57اعدادية القائم للبناتاحيائينرمين دلي حردان عطيه37021922422010190.00

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71اعدادية القائم للبناتاحيائينور الهدى مؤيد رشيد مجيد37031922422010191.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية القائم للبناتاحيائينور باتع خليفه عبد37041922422010192.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار602.0086.00اعدادية القائم للبناتاحيائينور طارق دليمي عفري37051922422010195.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار532.0076.00اعدادية القائم للبناتاحيائينور فالح حسن حوير37061922422010196.00

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.86اعدادية القائم للبناتاحيائينور لطفي عبود مخلف37071922422010197.00

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية القائم للبناتاحيائيهاجر راغب سليمان خليفه37081922422010200.00

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية القائم للبناتاحيائيهبه ثائر عبد جابر37091922422010202.00

كلية الطب/جامعة االنبار702.00100.29اعدادية القائم للبناتاحيائيهبه ركاد حسن حوير37101922422010204.00

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم626.0089.43اعدادية القائم للبناتاحيائيهدباء صميم عزيز محمد37111922422010206.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار510.0072.86اعدادية القائم للبناتاحيائيوجدان زيدان جاسم حمد37121922422010209.00

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية القائم للبناتاحيائيوسن رشيد حميد عبد الرزاق37131922422010210.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار501.0071.57اعدادية القائم للبناتاحيائييارا عبد الجليل عبار حمد37141922422010211.00

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية القائم للبناتاحيائييسر محمد يونس نجيب37151922422010212.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة470.0067.14اعدادية القائم للبناتاحيائييقين اسامه محمد علي37161922422010214.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0064.00اعدادية القائم للبناتاحيائييقين عبد الكريم طالب عبد الباقي37171922422010216.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة671.0095.86اعدادية القائم للبناتاحيائييمامه محمود مخلف خليفه37181922422010218.00

كلية العلوم/جامعة االنبار608.0086.86ثانوية الفرات للبناتاحيائيآمنه حاتم حميد فهد37191922422011001.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار455.0065.00ثانوية الفرات للبناتاحيائياريج مشعان مطلك فضيل37201922422011002.00
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار469.0067.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيازهار مجحم اسماعيل اسود37211922422011003.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار425.0060.71ثانوية الفرات للبناتاحيائياستبرق صافي جبير صالح37221922422011005.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار481.0068.71ثانوية الفرات للبناتاحيائياقبال مجحم اسماعيل اسود37231922422011007.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار538.0076.86ثانوية الفرات للبناتاحيائياالء ميزر حردان صالح37241922422011008.00

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية الفرات للبناتاحيائيامل احمد عبد السالم شعبان37251922422011009.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار451.0064.43ثانوية الفرات للبناتاحيائيامل امجد احمد كنوش37261922422011010.00

كلية العلوم/جامعة االنبار582.0083.14ثانوية الفرات للبناتاحيائيامل حاتم نعمان اسماعيل37271922422011011.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار507.0072.43ثانوية الفرات للبناتاحيائيامنه صباح طباش علي37281922422011012.00

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد527.0075.29ثانوية الفرات للبناتاحيائيامنه عمر عادل رحومي37291922422011014.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية الفرات للبناتاحيائيايه حمد عبيد مخلف37301922422011018.00

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0081.14ثانوية الفرات للبناتاحيائيايه عبد الكريم رحيل مجول37311922422011019.00

كلية العلوم/جامعة االنبار603.0086.14ثانوية الفرات للبناتاحيائيايه عراك عواد عبد هللا37321922422011020.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار546.0078.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيتماره صبر داود سليمان37331922422011024.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار526.0075.14ثانوية الفرات للبناتاحيائيحنان صالح طباش علي37341922422011025.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14ثانوية الفرات للبناتاحيائيحنين بشير شاكر محمود37351922422011026.00

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0078.71ثانوية الفرات للبناتاحيائيخديجه هالل عواد محمد37361922422011027.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0068.29ثانوية الفرات للبناتاحيائيداليا عبد الحليم ناجي داود37371922422011028.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار543.0077.57ثانوية الفرات للبناتاحيائيديانا فرج عبد هللا ذيب37381922422011029.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة656.0093.71ثانوية الفرات للبناتاحيائيرؤى عبد الغفور بادي حمد37391922422011030.00

كلية العلوم/جامعة االنبار590.0084.29ثانوية الفرات للبناتاحيائيرغد حماد محمد رديني37401922422011033.00

كلية العلوم/جامعة االنبار576.0082.29ثانوية الفرات للبناتاحيائيرقيه عماد شفيق حمادي37411922422011035.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية الفرات للبناتاحيائيرهام اسامه حمد مرعي37421922422011037.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار537.0076.71ثانوية الفرات للبناتاحيائيريم عبد هللا فتيخان الفرحان37431922422011040.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة647.0092.43ثانوية الفرات للبناتاحيائيزينه مازن احمد عبيد37441922422011043.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيزينه مثنى رحيم مجيد37451922422011044.00

كلية العلوم/جامعة االنبار574.0082.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيساره كاظم جاسم محمد37461922422011045.00

كلية العلوم/جامعة االنبار600.0085.71ثانوية الفرات للبناتاحيائيسحر عبد العليم عايف الغراوي37471922422011047.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86ثانوية الفرات للبناتاحيائيسلسبيل محمود عبد هللا حمد37481922422011048.00

كلية العلوم/جامعة االنبار615.0087.86ثانوية الفرات للبناتاحيائيسمية خليف محمد خليفه37491922422011050.00

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0080.14ثانوية الفرات للبناتاحيائيسميه عماد شفيق حمادي37501922422011051.00

كلية العلوم/جامعة االنبار590.0084.29ثانوية الفرات للبناتاحيائيشهد ضياء خليف صالح37511922422011056.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيصباح احمد زيدان بدوي37521922422011058.00

كلية العلوم/جامعة االنبار558.0079.71ثانوية الفرات للبناتاحيائيصفا حمدان كنوش احمد37531922422011060.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14ثانوية الفرات للبناتاحيائيضحى سحاب حميد ذيب37541922422011061.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة608.0086.86ثانوية الفرات للبناتاحيائيعذراء امين حردان صالح37551922422011064.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار642.0091.71ثانوية الفرات للبناتاحيائيعال محمد عوج مانع37561922422011066.00

كلية العلوم/جامعة االنبار580.0082.86ثانوية الفرات للبناتاحيائيغفران سمير اسكندر محمد37571922422011067.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار521.0074.43ثانوية الفرات للبناتاحيائيفاطمه بشير شاكر محمود37581922422011069.00

كلية العلوم/جامعة االنبار592.0084.57ثانوية الفرات للبناتاحيائيفاطمه جمال دهش زعبي37591922422011070.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86ثانوية الفرات للبناتاحيائيمريم عقيل هالل قدو37601922422011078.00
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية الفرات للبناتاحيائيمالك علي اسماعيل خليل37611922422011081.00

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية617.0088.14ثانوية الفرات للبناتاحيائينور احمد عبد السالم شعبان37621922422011086.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة430.0061.43ثانوية الفرات للبناتاحيائينور علي حمادي عبد هللا37631922422011088.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار518.0074.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيهاجر مخلص بردان علي37641922422011091.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43ثانوية الفرات للبناتاحيائيهاله ايمن مطلك فضيل37651922422011092.00

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43ثانوية الفرات للبناتاحيائيهبه خالد علوان حمدي37661922422011093.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار570.0081.43ثانوية الفرات للبناتاحيائيهند خميس حمد خلف37671922422011095.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار596.0085.14ثانوية الفرات للبناتاحيائيوضحه عمر عبود علي37681922422011098.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار502.0071.71ثانوية الفرات للبناتاحيائيوفاء ياسر خالف صالح37691922422011099.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار515.0073.57اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيآيه جالل عواد احمد37701922422012003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار499.0071.29اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائياسماء اياد علي احمد37711922422012012.00

كلية التمريض/جامعة الموصل660.0094.29اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائياسماء عبد الرحمن سالمه حمود37721922422012013.00

كلية العلوم/جامعة االنبار586.0083.71اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيامل صالح خلف علي37731922422012023.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة615.0087.86اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيانوار ناصر خليف عبيد37741922422012029.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيايمان حميد حسن محمد37751922422012031.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار437.0062.43اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيايمان دحام عبيد احمد37761922422012032.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار649.0092.71اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيايمان سعود علي خلف37771922422012033.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار487.0069.57اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيايمان نادر حسين خميس37781922422012039.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيايه محمد عبد هللا عواد37791922422012043.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار524.0074.86اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيبيسان طارق اسود محمد37801922422012045.00

كلية التمريض/جامعة الموصل662.0094.57اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيتبارك شعبان عنزي بدوي37811922422012047.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار569.0081.29اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيتهاني راشد خلف محمد37821922422012049.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار579.0082.71اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيحال احمد طالل خلف37831922422012050.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار470.0067.14اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيحنان حامد مرعي حسن37841922422012051.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة604.0086.29اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيحنان حميد فهد مخلف37851922422012052.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار535.0076.43اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيحنان قيس سعيد حسين37861922422012054.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار515.0073.57اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيحنان محمود فهد مخلف37871922422012056.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيحنين رباح علي محمد37881922422012057.00

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيرانيه جمال نوري غزاي37891922422012061.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار520.0074.29اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيرانيه راجح عكاش حردان37901922422012062.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار529.0075.57اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيربا اياد درج مخلف37911922422012063.00

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية632.0090.29اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيرحاب حميد حرب مخلف37921922422012064.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيرقيه ثامر حمادي شرقي37931922422012068.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار524.0074.86اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيرقيه خالد اهراط علوان37941922422012069.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار484.0069.14اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيرنده عالء مخلف حمد37951922422012074.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار544.0077.71اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيرهف عايد غريب محمد37961922422012075.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيرويده طلب عبد هللا محمد37971922422012076.00

كلية العلوم/جامعة االنبار576.0082.29اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيريم احمد حسن محمد37981922422012077.00

كلية العلوم/جامعة االنبار565.0080.71اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيريم صبار شريده شرقي37991922422012078.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار558.0079.71اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيزهراء رياض هالل خلف38001922422012080.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار575.0082.14اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيزينب احمد شاكر احمد38011922422012082.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة613.0087.57اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيزينب سامي عسكر عماش38021922422012084.00

كلية العلوم/جامعة االنبار552.0078.86اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيزينب فالح حسن عبد38031922422012085.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0073.14اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيساره خالد حسن سمير38041922422012089.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيساره ضيف خليف عبيد38051922422012090.00

كلية العلوم/جامعة االنبار576.0082.29اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيساره عبد السالم حمد جاسم38061922422012092.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار489.0069.86اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيساره عبد حمود عواد38071922422012093.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار607.0086.71اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيساره مثنى حسين كامل38081922422012094.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة615.0087.86اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيسجى حسن خليفه رشيد38091922422012096.00

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0079.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيسجى حمد خلف خميس38101922422012097.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار476.0068.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيسجى متعب صالح حمد38111922422012099.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار435.0062.14اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيسندس علي خلف شاهر38121922422012103.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار451.0064.43اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيسوسن محمود روضان سهيل38131922422012108.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيشروق هيشان حسين محمد38141922422012110.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار503.0071.86اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيشهد عبد الرحيم هاشم عبد اللطيف38151922422012112.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار505.0072.14اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيصابرين علي حسين سند38161922422012116.00

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيصفا احمد صالح حمد38171922422012118.00

كلية العلوم/جامعة االنبار606.0086.57اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيصفا شهاب حميد نوار38181922422012120.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيصفا عبد الجبار محمد عطيه38191922422012121.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0063.86اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيصفاء احمد سلوم خليفه38201922422012122.00

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0081.14اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيضحى جاسم حميد باغوز38211922422012123.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار472.0067.43اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيضحى خليل جاسم محمد38221922422012126.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار609.0087.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيضحى سالم خلف علي38231922422012127.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيعائشه احمد هالل شرقي38241922422012131.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار486.0069.43اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيعايده مد هللا عبيد اسود38251922422012132.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيعفت فايز حسين خميس38261922422012136.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة621.0088.71اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيغدير فرحان خليف احمد38271922422012138.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار526.0075.14اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيغفران سعد عويد محمد38281922422012139.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار440.0062.86اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيغفران طالب خليل خشمان38291922422012140.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار446.0063.71اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيغفران محمد حسين محمد38301922422012141.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار595.0085.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيغفران يوسف مهدي عوض38311922422012142.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار469.0067.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيفاطمه نادر حسين خميس38321922422012144.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيفرح حمد راكع خليفه38331922422012145.00

كلية التمريض/جامعة تكريت664.0094.86اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيفيروز هيثم حمود عبيد38341922422012146.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475.0067.86اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيلينه حمد صالح حمد38351922422012150.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيمروه حميد فهد مخلف38361922422012152.00

كلية العلوم/جامعة االنبار613.0087.57اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيمروه خالد اسود محمد38371922422012153.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار546.0078.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيمروه ماهر زيدان خلف38381922422012154.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار489.0069.86اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيمريم حسان علي محمد38391922422012155.00

كلية التمريض/جامعة الموصل662.0094.57اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيمريم حسن حميد بدوي38401922422012156.00
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كلية اآلداب/جامعة االنبار510.0072.86اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيمريم حمود عبد عطيه38411922422012157.00

كلية التمريض/جامعة الموصل660.0094.29اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيمريم عدنان خليفه عاشج38421922422012158.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائينبأ فصال روضان سهيل38431922422012166.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة602.0086.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائينور الهدى عفتان مهاوش شرقي38441922422012169.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار482.0068.86اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائينور محمد حمادي علي38451922422012172.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار462.0066.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائينور محمد درويش خلف38461922422012173.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة610.0087.14اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائينور ناظر حسين خميس38471922422012174.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار472.0067.43اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيهاجر حسان علي محمد38481922422012175.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار529.0075.57اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيهاله رافد مشعان خليل38491922422012176.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة635.0090.71اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيهبه رائد علي عفن38501922422012177.00

كلية العلوم/جامعة كركوك616.0088.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيوداد محمد مشعل محمد38511922422012186.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار498.0071.14اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيوسن محمود روضان سهيل38521922422012187.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار480.0068.57اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائييسرى موصوف جمعه ساكن38531922422012190.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة532.0076.00اعدادية جنين للبناتاحيائيابرار طارق خلف فريح38541922422013002.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة501.0071.57اعدادية جنين للبناتاحيائياسراء خالد عبد هللا صالح38551922422013003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار468.0066.86اعدادية جنين للبناتاحيائياسراء عدنان خلف بحر38561922422013004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0063.57اعدادية جنين للبناتاحيائيامنه صبار علوان حسين38571922422013008.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية جنين للبناتاحيائيامنه محمود طه رحال38581922422013009.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة614.0087.71اعدادية جنين للبناتاحيائياميمه جبار حاتم صبار38591922422013010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار460.0065.71اعدادية جنين للبناتاحيائيانفال سمير داود عبد38601922422013011.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة646.0092.29اعدادية جنين للبناتاحيائيبروج عماد كريم فاضل38611922422013017.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43اعدادية جنين للبناتاحيائيبصائر عماد ناجي ابراهيم38621922422013018.00

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت496.0070.86اعدادية جنين للبناتاحيائيدعاء خالد عبد هللا صالح38631922422013021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة447.0063.86اعدادية جنين للبناتاحيائيزبيده حسام حسين فياض38641922422013027.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار452.0064.57اعدادية جنين للبناتاحيائيزينب عبد فرحان عبد38651922422013031.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة636.0090.86اعدادية جنين للبناتاحيائيساره جمال محسن حمادي38661922422013033.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار547.0078.14اعدادية جنين للبناتاحيائيصابرين ناجي عبد حمادي38671922422013038.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار504.0072.00اعدادية جنين للبناتاحيائيطيبه حسين احمد مجباس38681922422013042.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار457.0065.29اعدادية جنين للبناتاحيائيعذراء سعدي مهدي صالح38691922422013048.00

كلية العلوم/جامعة االنبار653.0093.29اعدادية جنين للبناتاحيائيعزة الشرع عمر حسين رميض38701922422013049.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى374.0053.43اعدادية جنين للبناتاحيائيمريم وليد مجيد عبد الكريم38711922422013056.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0063.43اعدادية جنين للبناتاحيائينور رياض جاسم حميد38721922422013062.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار502.0071.71اعدادية جنين للبناتاحيائيهجران سمير حميد عبد38731922422013067.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار504.0072.00اعدادية جنين للبناتاحيائييقين سعدي حمادي حمود38741922422013069.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة534.0076.29اعدادية جنين للبناتاحيائييقين طالب محمد عبيد38751922422013070.00

كلية العلوم/جامعة االنبار590.0084.29اعدادية الخمائل للبناتاحيائياستبرق محمد عبد هللا صالح38761922422014003.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة448.0064.00اعدادية الخمائل للبناتاحيائياسراء حمادي حمد عبد هللا38771922422014004.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة661.0094.43اعدادية الخمائل للبناتاحيائياسيل عادل وسمي عبد38781922422014006.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة629.0089.86اعدادية الخمائل للبناتاحيائيانفال زياد شهاب حمد38791922422014008.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار586.0083.71اعدادية الخمائل للبناتاحيائياية اياد احميد خلف38801922422014015.00
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0065.57اعدادية الخمائل للبناتاحيائيايناس مهند حميد خلف38811922422014018.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار477.0068.14اعدادية الخمائل للبناتاحيائيايه محمد طه عبد هللا38821922422014019.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار547.0078.14اعدادية الخمائل للبناتاحيائيجنان قيس محسن علي38831922422014028.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت567.0081.00اعدادية الخمائل للبناتاحيائيرويده عبد المنعم فرحان ظاهر38841922422014046.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة601.0085.86اعدادية الخمائل للبناتاحيائيزينه مرضي فرحان محمود38851922422014050.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة629.0089.86اعدادية الخمائل للبناتاحيائيسجى محمد ابراهيم نايف38861922422014058.00

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية الخمائل للبناتاحيائيشيماء صباح محمد عبد38871922422014066.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0063.86اعدادية الخمائل للبناتاحيائيطيبة قيس محسن علي38881922422014071.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0065.86اعدادية الخمائل للبناتاحيائيعائشة عامر ندا سحاب38891922422014074.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار443.0063.29اعدادية الخمائل للبناتاحيائيغيداء جاسم محمد عباس38901922422014077.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية الخمائل للبناتاحيائيفاطمة ميسر عبد حمد38911922422014079.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29اعدادية الخمائل للبناتاحيائيمريم خميس علي عبد هللا38921922422014081.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية الخمائل للبناتاحيائيمياده عبد هللا سليمان عليوي38931922422014084.00

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية641.0091.57اعدادية الخمائل للبناتاحيائيمينه طه كرجي ساجر38941922422014085.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار481.0068.71اعدادية الخمائل للبناتاحيائينور الهدى ضياء محمد محمود38951922422014088.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة632.0090.29اعدادية الخمائل للبناتاحيائيهبه عزت سامي عبد38961922422014091.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار613.0087.57اعدادية الخمائل للبناتاحيائييقين عبيد ابراهيم لطيف38971922422014097.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار462.0066.00اعدادية الخمائل للبناتاحيائييقين عماد محمد مانع38981922422014098.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار515.0073.57اعدادية الرطبة للبناتاحيائياحالم حمد هللا علي جاسم38991922422015001.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار505.0072.14اعدادية الرطبة للبناتاحيائيامنه غسان سالم عثمان39001922422015003.00

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين673.0096.14اعدادية الرطبة للبناتاحيائيايه عبد العليم صليبي عثمان39011922422015007.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار509.0072.71اعدادية الرطبة للبناتاحيائيتبارك نوري محمد سالم39021922422015009.00

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00اعدادية الرطبة للبناتاحيائيتهاني عبد الرزاق عبد الباقي عبيد39031922422015010.00

كلية العلوم/جامعة االنبار652.0093.14اعدادية الرطبة للبناتاحيائيرغده صالح عبد هللا رحيم39041922422015016.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الرطبة للبناتاحيائيروان عمر عطيوي لطيف39051922422015018.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار468.0066.86اعدادية الرطبة للبناتاحيائيريام عبد الحميد علي محمد39061922422015019.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار541.0077.29اعدادية الرطبة للبناتاحيائيزبيده عايد عباس كريم39071922422015020.00

كلية العلوم/جامعة االنبار625.0089.29اعدادية الرطبة للبناتاحيائيزهراء عطا هللا صليبي عباس39081922422015021.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الرطبة للبناتاحيائيسفانه حامد لطيف سبتي39091922422015024.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية الرطبة للبناتاحيائيسلوى عمر قاسم عويد39101922422015025.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار562.0080.29اعدادية الرطبة للبناتاحيائيشهد عماد عايش عبد اللطيف39111922422015026.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الرطبة للبناتاحيائيصابرين فايز حمد عواد39121922422015031.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار515.0073.57اعدادية الرطبة للبناتاحيائيصفا صالح حوران عايض39131922422015032.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار549.0078.43اعدادية الرطبة للبناتاحيائيعائشه عبد القادر احيمد مفرح39141922422015034.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0066.14اعدادية الرطبة للبناتاحيائيعبير مخلص جمعه جروان39151922422015035.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار498.0071.14اعدادية الرطبة للبناتاحيائيغفران شاكر جمعه فتحي39161922422015036.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار523.0074.71اعدادية الرطبة للبناتاحيائيفاطمة هديب ابراهيم كامل39171922422015037.00

كلية العلوم/جامعة االنبار601.0085.86اعدادية الرطبة للبناتاحيائيفاطمه طه ستار حمد39181922422015038.00

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43اعدادية الرطبة للبناتاحيائيفاطمه مهدي محمد عواد39191922422015041.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار499.0071.29اعدادية الرطبة للبناتاحيائيلبنى خالد ابراهيم ثامر39201922422015042.00

202 من 98صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 االنبار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار545.0077.86اعدادية الرطبة للبناتاحيائيمرام كمال جبير سلمان39211922422015043.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار464.0066.29اعدادية الرطبة للبناتاحيائيمريم فؤاد حسين حمدان39221922422015047.00

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى538.0076.86اعدادية الرطبة للبناتاحيائيمريم محمد عايش بندر39231922422015048.00

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0080.57اعدادية الرطبة للبناتاحيائيمسار خالد محمود حماد39241922422015049.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية الرطبة للبناتاحيائيمنار عبد العليم صليبي عثمان39251922422015050.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار510.0072.86اعدادية الرطبة للبناتاحيائيمنار مهدي دحام فوزي39261922422015052.00

كلية العلوم/جامعة االنبار599.0085.57اعدادية الرطبة للبناتاحيائيمها مصطفى صالح لطيف39271922422015053.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار547.0078.14اعدادية الرطبة للبناتاحيائينرجس مهدي محمد عواد39281922422015055.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة666.0095.14اعدادية الرطبة للبناتاحيائيهاجر محمد شاكر محسن39291922422015057.00

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية الرطبة للبناتاحيائيهبه عبد الستار عبد العزيز عواد39301922422015059.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار537.0076.71اعدادية الرطبة للبناتاحيائيهديه ياسر عيد عباس39311922422015063.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة669.0095.57اعدادية الرطبة للبناتاحيائييقين سامي حمد ذياب39321922422015065.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451.0064.43ثانوية االنبار للبناتاحيائيأستبرق حافظ نواف ضاحي39331922422016001.00

كلية الطب/جامعة االنبار710.52101.50ثانوية االنبار للبناتاحيائيأنفال محمود حسين خلف39341922422016002.00

كلية العلوم/جامعة االنبار552.0078.86ثانوية االنبار للبناتاحيائيآية ابراهيم خليل عوسج39351922422016004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0065.43ثانوية االنبار للبناتاحيائيآيه عبد لطيف عبد هللا39361922422016006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار652.0093.14ثانوية االنبار للبناتاحيائيآيه مؤيد علي جاسم39371922422016008.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار498.0071.14ثانوية االنبار للبناتاحيائيافنان طه عفين عبد39381922422016010.00

كلية العلوم/جامعة االنبار640.0091.43ثانوية االنبار للبناتاحيائياالء ذاكر محمود عبد39391922422016011.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.8497.41ثانوية االنبار للبناتاحيائيامنه حميد عبد عواد39401922422016012.00

كلية العلوم/جامعة االنبار613.0087.57ثانوية االنبار للبناتاحيائياميره محمد سليمان مشعان39411922422016013.00

كلية العلوم/جامعة االنبار649.0092.71ثانوية االنبار للبناتاحيائيايات صالح ابراهيم عيسى39421922422016014.00

كلية العلوم/جامعة االنبار577.0082.43ثانوية االنبار للبناتاحيائيتبارك جمال زعين رحيم39431922422016020.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار643.7291.96ثانوية االنبار للبناتاحيائيتقى خالص عز الدين عبد الحي39441922422016023.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار666.6895.24ثانوية االنبار للبناتاحيائيجمانه عبد العزيز صالح شالل39451922422016024.00

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0080.14ثانوية االنبار للبناتاحيائيحوراء عبد الستار عبد الكريم طه39461922422016025.00

كلية العلوم/جامعة االنبار605.0086.43ثانوية االنبار للبناتاحيائيختام مخلف دايح عبد هللا39471922422016026.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14ثانوية االنبار للبناتاحيائيدعاء احمد جبار عبيد39481922422016028.00

كلية العلوم/جامعة االنبار616.4088.06ثانوية االنبار للبناتاحيائيدعاء احمد جميل مهنا39491922422016029.00

كلية العلوم/جامعة االنبار664.0094.86ثانوية االنبار للبناتاحيائيرؤى عصام محمود كريكش39501922422016030.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار531.0075.86ثانوية االنبار للبناتاحيائيران مصطفى شعبان حنش39511922422016031.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية االنبار للبناتاحيائيرانيا مؤيد محمد عباس39521922422016032.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى682.8897.55ثانوية االنبار للبناتاحيائيرتاج مهند عفيف نجم39531922422016034.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء596.2085.17ثانوية االنبار للبناتاحيائيرحمه ابراهيم اسماعيل خليل39541922422016035.00

كلية العلوم/جامعة االنبار625.0089.29ثانوية االنبار للبناتاحيائيرحمه سالم فليح عطا هللا39551922422016036.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار651.4093.06ثانوية االنبار للبناتاحيائيرزان مجيد حمزة فاضل39561922422016037.00

كلية العلوم/جامعة االنبار674.6896.38ثانوية االنبار للبناتاحيائيرسل رعد مصلح محمد39571922422016038.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية االنبار للبناتاحيائيرسل عامر درج جالب39581922422016039.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0064.00ثانوية االنبار للبناتاحيائيرشد مجيد حمزة فاضل39591922422016040.00

كلية التمريض/جامعة تكريت654.0093.43ثانوية االنبار للبناتاحيائيرغد اياد علي فهد39601922422016041.00
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار501.0071.57ثانوية االنبار للبناتاحيائيرفقه ضياء محمود عبد الجبار39611922422016043.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية االنبار للبناتاحيائيرفل عامر درج جالب39621922422016044.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.8498.26ثانوية االنبار للبناتاحيائيرقيه امجد مشرف علي39631922422016046.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار660.2894.33ثانوية االنبار للبناتاحيائيرند ياسر حماد حمد39641922422016047.00

كلية العلوم/جامعة االنبار607.0086.71ثانوية االنبار للبناتاحيائيروان عماد حميد عبد39651922422016048.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة454.0064.86ثانوية االنبار للبناتاحيائيريم صادق شلش حمد39661922422016050.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار611.0087.29ثانوية االنبار للبناتاحيائيريم ياسر حماد حمد39671922422016051.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار548.0078.29ثانوية االنبار للبناتاحيائيزينب عمر خير هللا جميل39681922422016053.00

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء531.0075.86ثانوية االنبار للبناتاحيائيزينه فراس ستير شريدة39691922422016054.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية االنبار للبناتاحيائيسبأ خليل شبيب حمادي39701922422016057.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار441.0063.00ثانوية االنبار للبناتاحيائيسجى عالء خليل ابراهيم39711922422016061.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية االنبار للبناتاحيائيشهد كمال زعل محمد39721922422016066.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار501.0071.57ثانوية االنبار للبناتاحيائيعذراء محمد جربوع حمد39731922422016070.00

كلية العلوم/جامعة االنبار666.0095.14ثانوية االنبار للبناتاحيائيغصون ذاكر صالح شرقي39741922422016071.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة661.0094.43ثانوية االنبار للبناتاحيائيغفران اياد عبد شيحان39751922422016072.00

كلية العلوم/جامعة االنبار662.0094.57ثانوية االنبار للبناتاحيائيفاطمه عبد الوهاب مخلف صالح39761922422016076.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار475.0067.86ثانوية االنبار للبناتاحيائيفرح امجد مشرف علي39771922422016078.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار499.0071.29ثانوية االنبار للبناتاحيائيكريمه عبد السالم عطوان فياض39781922422016079.00

كلية العلوم/جامعة االنبار589.2884.18ثانوية االنبار للبناتاحيائيالرا ادم وجيه سعيد39791922422016080.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29ثانوية االنبار للبناتاحيائيالرا رائد فياض محمود39801922422016081.00

كلية الطب/جامعة االنبار702.00100.29ثانوية االنبار للبناتاحيائيمآب فيصل عبد هللا خليل39811922422016084.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية االنبار للبناتاحيائيماوى عبد المجيد احمد حنوش39821922422016085.00

كلية العلوم/جامعة االنبار549.3278.47ثانوية االنبار للبناتاحيائيمجد مثنى هاني نصار39831922422016086.00

كلية العلوم/جامعة االنبار601.0085.86ثانوية االنبار للبناتاحيائيمروج زياد عثمان علي39841922422016087.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية االنبار للبناتاحيائيمريم عالء الدين شفيق جاسم39851922422016092.00

كلية العلوم/جامعة االنبار680.5697.22ثانوية االنبار للبناتاحيائيمريم محمد مدحت حسن39861922422016093.00

كلية الطب/جامعة االنبار704.92100.70ثانوية االنبار للبناتاحيائيمريم مزبان محمد احمد39871922422016095.00

كلية الطب/جامعة االنبار696.0899.44ثانوية االنبار للبناتاحيائيمنار حازم اسماعيل غزاي39881922422016098.00

كلية العلوم/جامعة االنبار649.1292.73ثانوية االنبار للبناتاحيائيمنار حسام محمد عيسى39891922422016099.00

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين669.0095.57ثانوية االنبار للبناتاحيائيمنار خالد يوسف نمر39901922422016100.00

كلية العلوم/جامعة االنبار674.0096.29ثانوية االنبار للبناتاحيائيمينا هيثم كامل داود39911922422016104.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى690.8498.69ثانوية االنبار للبناتاحيائينعمه هللا ابراهيم سبتي شهاب39921922422016108.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار531.0075.86ثانوية االنبار للبناتاحيائينهى سعد فريح شالل39931922422016109.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى680.0497.15ثانوية االنبار للبناتاحيائينور حازم اسماعيل غزاي39941922422016111.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0066.71ثانوية االنبار للبناتاحيائينور زياد حميد اسماعيل39951922422016112.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.2897.04ثانوية االنبار للبناتاحيائينوره عبد الباسط عبد المحسن خلف39961922422016117.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة659.4894.21ثانوية االنبار للبناتاحيائيهاجر عبد السالم زعيان مصلح39971922422016118.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار531.0075.86ثانوية االنبار للبناتاحيائيهاله عادل خلف عبد هللا39981922422016119.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة530.4875.78ثانوية االنبار للبناتاحيائيهديل عبد السالم زعيان مصلح39991922422016120.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار536.0076.57ثانوية االنبار للبناتاحيائيوسن حميد ابراهيم حماد40001922422016126.00

202 من 100صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 االنبار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية طب االسنان/جامعة االنبار695.0099.29ثانوية االنبار للبناتاحيائييقين دريد عدنان خلف40011922422016127.00

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.5298.22ثانوية االنبار للبناتاحيائييقين عبد الرزاق طه عبد الرزاق40021922422016128.00

كلية العلوم/جامعة االنبار627.0089.57ثانوية االنبار للبناتاحيائييمامه عبد الرزاق جبير محمد40031922422016129.00

كلية العلوم/جامعة االنبار631.0090.14ثانوية االنبار للبناتاحيائييمامه فيصل حامد محمود40041922422016130.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار437.0062.43ثانوية االزدهار للبناتاحيائياروى عبد الرحمن فياض بردان40051922422017001.00

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43ثانوية االزدهار للبناتاحيائيانفال لؤي عدنان محمد40061922422017003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار473.0067.57ثانوية االزدهار للبناتاحيائيايات علي خلف علي40071922422017004.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار537.0076.71ثانوية االزدهار للبناتاحيائيتبارك محمد ثابت حمود40081922422017005.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية االزدهار للبناتاحيائيريا حميد رشيد جميل40091922422017009.00

كلية العلوم/جامعة االنبار591.0084.43ثانوية االزدهار للبناتاحيائيريام كريم مهيدي صالح40101922422017010.00

كلية العلوم/جامعة االنبار602.0086.00ثانوية االزدهار للبناتاحيائيطيبه حميد عويد جبر40111922422017015.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0066.71ثانوية الزوراء للبناتاحيائياالء باسم علي فرحان40121922422018001.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار540.0077.14ثانوية الزوراء للبناتاحيائياية عالء ريسان غضبان40131922422018006.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار457.0065.29ثانوية الزوراء للبناتاحيائيايالف ريام ثامر عبد الكريم40141922422018007.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار505.0072.14ثانوية الزوراء للبناتاحيائيخديجة قطب نوري صكر40151922422018010.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار630.0090.00ثانوية الزوراء للبناتاحيائيرسل ثامر صالح عبد القادر40161922422018011.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0064.14ثانوية الزوراء للبناتاحيائيرقية ريام ثامر عبد الكريم40171922422018014.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار463.0066.14ثانوية الزوراء للبناتاحيائيصابرين ياسين حماد يعقوب40181922422018020.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار480.0068.57ثانوية الزوراء للبناتاحيائينبأ حيدر قاسم محمد40191922422018030.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار546.0078.00ثانوية الزوراء للبناتاحيائينور محمد شاكر حمود40201922422018031.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار528.0075.43ثانوية الزوراء للبناتاحيائيهند مجاهد جاسم محمد40211922422018035.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار426.0060.86اعدادية العال للبناتاحيائيابرار محمد صالح كريكش40221922422019001.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية العال للبناتاحيائياسراء عبد القادر حازم جميل40231922422019002.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار496.0070.86اعدادية العال للبناتاحيائيامنه عماد احمد عبد40241922422019005.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار552.0078.86اعدادية العال للبناتاحيائيبراء محمود حميد طلب40251922422019011.00

كلية العلوم/جامعة االنبار619.0088.43اعدادية العال للبناتاحيائيتبارك نجم عبد لطوفي40261922422019016.00

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0080.86اعدادية العال للبناتاحيائيتقى احسان شيتي خلف40271922422019017.00

كلية العلوم/جامعة االنبار598.0085.43اعدادية العال للبناتاحيائيختام نجم محمد جاسم40281922422019021.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار517.0073.86اعدادية العال للبناتاحيائيدينا عادل مهدي ناصر40291922422019022.00

كلية الطب/جامعة االنبار698.0099.71اعدادية العال للبناتاحيائيرؤى خالد محمد عبد40301922422019024.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة685.0097.86اعدادية العال للبناتاحيائيرحمه عبد العزيز عبد الوهاب خليل40311922422019028.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية العال للبناتاحيائيرشا بالل محمد جدوع40321922422019030.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية العال للبناتاحيائيريام خلدون ختال نايف40331922422019032.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار513.0073.29اعدادية العال للبناتاحيائيزهراء لقمان عجاج عبد هللا40341922422019034.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية العال للبناتاحيائيزينة يوسف سميط بطاح40351922422019037.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار452.0064.57اعدادية العال للبناتاحيائيسارة عبد الكريم زعين حميد40361922422019038.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71اعدادية العال للبناتاحيائيساره مالك عبد الهادي صالح40371922422019041.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار466.0066.57اعدادية العال للبناتاحيائيسجى عامر كامل مخلف40381922422019042.00

كلية العلوم/جامعة االنبار657.0093.86اعدادية العال للبناتاحيائيصابرين نجم محمد جاسم40391922422019047.00

كلية العلوم/جامعة االنبار672.0096.00اعدادية العال للبناتاحيائيطيبه ثائر صائب صالح40401922422019051.00
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0066.14اعدادية العال للبناتاحيائيطيبه فؤاد حياوي كسار40411922422019054.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار528.0075.43اعدادية العال للبناتاحيائيعائشة عدنان خليف امين40421922422019056.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار518.0074.00اعدادية العال للبناتاحيائيعائشه ياسين احمد زيدان40431922422019057.00

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0078.71اعدادية العال للبناتاحيائيفرح صادق مال مرعي40441922422019062.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية العال للبناتاحيائيمروه بشار نويديس عبد40451922422019065.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية العال للبناتاحيائيمروه ثامر مزبان سليم40461922422019066.00

كلية العلوم/جامعة االنبار683.0097.57اعدادية العال للبناتاحيائيمريم ابراهيم محمد عبد الوهاب40471922422019068.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية العال للبناتاحيائيمريم عماد عباس فرحان40481922422019071.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار483.0069.00اعدادية العال للبناتاحيائيمنى احمد حماد شهاب40491922422019074.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية العال للبناتاحيائيمها محمد خلف عبد40501922422019076.00

كلية العلوم/جامعة االنبار630.0090.00اعدادية العال للبناتاحيائيمياده شهاب احمد عبيد40511922422019077.00

كلية العلوم/جامعة االنبار685.0097.86اعدادية العال للبناتاحيائينبأ محمد هويدي عبد40521922422019081.00

كلية العلوم/جامعة االنبار657.0093.86اعدادية العال للبناتاحيائينور طه شعبان ياسين40531922422019087.00

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43اعدادية العال للبناتاحيائينور مصطفى علي رشيد40541922422019088.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.0099.00اعدادية العال للبناتاحيائينور يوسف شعبان داود40551922422019089.00

كلية العلوم/جامعة االنبار664.0094.86اعدادية العال للبناتاحيائينوره محمد عوده ضاحي40561922422019090.00

كلية العلوم/جامعة االنبار591.0084.43اعدادية العال للبناتاحيائيهبه ايوب محمود حسن40571922422019092.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0064.71اعدادية العال للبناتاحيائيهبه نهاد حماد عواد40581922422019094.00

كلية التمريض/جامعة بغداد684.0097.71اعدادية العال للبناتاحيائيهيلين احسان شيتي خلف40591922422019096.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار504.0072.00اعدادية العال للبناتاحيائيوالء خالد زيدان خلف40601922422019098.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار489.0069.86اعدادية بروانة للبناتاحيائياخالص زغير محمد عبد الرزاق40611922422020002.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية بروانة للبناتاحيائيامنه حاتم مطر فريح40621922422020007.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار521.0074.43اعدادية بروانة للبناتاحيائيانسام موفق ابراهيم عباس40631922422020009.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0075.57اعدادية بروانة للبناتاحيائيايمان عبد الحكيم شفك شهوان40641922422020010.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية بروانة للبناتاحيائيبان اريج عبد الستار عبد العزيز40651922422020012.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار459.0065.57اعدادية بروانة للبناتاحيائيبيداء جميل نزال فرحان40661922422020013.00

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية بروانة للبناتاحيائيحنين طالب فازع حميدان40671922422020017.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار505.0072.14اعدادية بروانة للبناتاحيائيحنين نصرت اسماعيل عبد الرزاق40681922422020018.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار497.0071.00اعدادية بروانة للبناتاحيائيحنين يوسف طه عبد40691922422020019.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار460.0065.71اعدادية بروانة للبناتاحيائيدنيا قيس مشعل حسين40701922422020023.00

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية بروانة للبناتاحيائيديار ماجد نواف تركي40711922422020024.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية بروانة للبناتاحيائيريام كامل عبد فيصل40721922422020031.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86اعدادية بروانة للبناتاحيائيساره فؤاد شهاب احمد40731922422020037.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية بروانة للبناتاحيائيسجى ايوب حمود عبد هللا40741922422020038.00

كلية العلوم/جامعة االنبار595.0085.00اعدادية بروانة للبناتاحيائيسجى محمد مكدر جاسم40751922422020039.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية بروانة للبناتاحيائيسراء طه عمر ندا40761922422020040.00

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية بروانة للبناتاحيائيسفانة عباس ريكان مشعان40771922422020041.00

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية بروانة للبناتاحيائيسندس باسل خليل صحن40781922422020043.00

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت620.0088.57اعدادية بروانة للبناتاحيائيضحى عادل محمود مجيد40791922422020048.00

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية بروانة للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد اللطيف جرخي40801922422020050.00
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية692.0098.86اعدادية بروانة للبناتاحيائيلينا قيس حسين غايب40811922422020052.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية بروانة للبناتاحيائيمروه فاخر محي عبد اللطيف40821922422020056.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية بروانة للبناتاحيائيمريم عبد االمير جسام محمد40831922422020057.00

كلية العلوم/جامعة االنبار668.0095.43اعدادية بروانة للبناتاحيائيمنار صالح عبد الحميد عزيز40841922422020059.00

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43اعدادية بروانة للبناتاحيائينسيبه حيدر هاشم احمد40851922422020063.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية بروانة للبناتاحيائينور صباح نوري عبد اللطيف40861922422020065.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية بروانة للبناتاحيائيهنادي داود علي نجم40871922422020067.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار431.0061.57ثانوية المعالي للبناتاحيائيأسماء عدنان محمد عبد40881922422021001.00

كلية العلوم/جامعة االنبار617.0088.14ثانوية المعالي للبناتاحيائيأمنة عز الدين عناد شاكر40891922422021002.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار481.0068.71ثانوية المعالي للبناتاحيائيآيه محسن جاجان عبد السالم40901922422021003.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار647.0092.43ثانوية المعالي للبناتاحيائيانتصار محمود عبد العزيز احمد40911922422021005.00

كلية العلوم/جامعة االنبار659.0094.14ثانوية المعالي للبناتاحيائيانهار قيس مشرف حمود40921922422021007.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار483.0069.00ثانوية المعالي للبناتاحيائيايه ثامر معيوف ذياب40931922422021011.00

كلية العلوم/جامعة االنبار624.0089.14ثانوية المعالي للبناتاحيائيايه محمد مهيدي صالح40941922422021012.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0063.86ثانوية المعالي للبناتاحيائيحنين رحيم ناصر عبد40951922422021014.00

كلية العلوم/جامعة االنبار619.0088.43ثانوية المعالي للبناتاحيائيداليا طارق مخلف حمد40961922422021016.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار467.0066.71ثانوية المعالي للبناتاحيائيربى نمير احمد شريف40971922422021018.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار586.0083.71ثانوية المعالي للبناتاحيائيزينب عالء راكع شكري40981922422021030.00

كلية العلوم/جامعة االنبار631.0090.14ثانوية المعالي للبناتاحيائيزينه عماد هزيم علي40991922422021033.00

كلية العلوم/جامعة االنبار638.0091.14ثانوية المعالي للبناتاحيائيساره عبد الباقي خاشع عبد الرزاق41001922422021034.00

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0062.14ثانوية المعالي للبناتاحيائيسيماء محمد بركات علي41011922422021039.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية المعالي للبناتاحيائيضحى عبد الكريم خيري عيسى41021922422021046.00

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0079.29ثانوية المعالي للبناتاحيائيفاطمه احمد مران مبارك41031922422021054.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار471.0067.29ثانوية المعالي للبناتاحيائيفرح احمد جاسم محمد41041922422021055.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار478.0068.29ثانوية المعالي للبناتاحيائيلينا ناجي خلف حسين41051922422021058.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار493.0070.43ثانوية المعالي للبناتاحيائيمروه ماجد عبد خضر41061922422021061.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار536.0076.57ثانوية المعالي للبناتاحيائيمروه ناجي خلف حسين41071922422021062.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار516.0073.71ثانوية المعالي للبناتاحيائيمريم محمود عوده جاسم41081922422021065.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة649.0092.71ثانوية المعالي للبناتاحيائيمالك موفق صالح جرو41091922422021066.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار542.0077.43ثانوية المعالي للبناتاحيائيميس عمر عبد السالم لطيف41101922422021067.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار510.0072.86ثانوية المعالي للبناتاحيائينرجس علي غازي ورشان41111922422021068.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار482.0068.86ثانوية المعالي للبناتاحيائينها ليث عيد احمد41121922422021069.00

كلية العلوم/جامعة االنبار574.0082.00ثانوية المعالي للبناتاحيائينور احمد اسماعيل فرحان41131922422021070.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية المعالي للبناتاحيائينور خلف مشعان فريح41141922422021072.00

كلية العلوم/جامعة االنبار634.0090.57ثانوية المعالي للبناتاحيائيهبه أحمد كريم خليفة41151922422021078.00

كلية العلوم/جامعة االنبار600.0085.71ثانوية المعالي للبناتاحيائيهجران صبار عبيد رهك41161922422021080.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار476.0068.00ثانوية المعالي للبناتاحيائيهند عماد الدين محمد فيحان41171922422021081.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار496.0070.86ثانوية المعالي للبناتاحيائييسر هاني شاكر محمود41181922422021082.00

كلية التمريض/جامعة تكريت686.0098.00ثانوية قريش للبناتاحيائياالء رائد دحام مطر41191922422022007.00

كلية العلوم/جامعة االنبار558.0079.71ثانوية قريش للبناتاحيائيايه عباس شهاب حمد41201922422022014.00
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قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية قريش للبناتاحيائيبراء خالد ناجي موسى41211922422022017.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار538.0076.86ثانوية قريش للبناتاحيائيتبارك محمد صالح شرموط41221922422022023.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار465.0066.43ثانوية قريش للبناتاحيائيرؤى محمد عبد القادر عبد الرحمن41231922422022029.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة437.0062.43ثانوية قريش للبناتاحيائيربيان حميد حمدان كطاع41241922422022030.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار573.0081.86ثانوية قريش للبناتاحيائيرقيه ابراهيم هالل سلمان41251922422022032.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار615.0087.86ثانوية قريش للبناتاحيائيرقيه مثنى علي عطا هللا41261922422022033.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار506.0072.29ثانوية قريش للبناتاحيائيزهراء طارق جبار علوان41271922422022036.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار506.0072.29ثانوية قريش للبناتاحيائيسجى صباح حمد مخلف41281922422022041.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية قريش للبناتاحيائيسجى عدنان محمد مخلف41291922422022042.00

كلية العلوم/جامعة االنبار581.0083.00ثانوية قريش للبناتاحيائيصفا حسين يوسف ابراهيم41301922422022049.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار459.0065.57ثانوية قريش للبناتاحيائيضحى صباح حمد مخلف41311922422022051.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية قريش للبناتاحيائيلينا احمد عبد السالم جسام41321922422022066.00

كلية العلوم/جامعة االنبار576.0082.29ثانوية قريش للبناتاحيائيلينه عباس شهاب حمد41331922422022067.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار532.0076.00ثانوية قريش للبناتاحيائيمريم مخلف مجبل حمد41341922422022069.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار435.0062.14ثانوية قريش للبناتاحيائينجاة هيثم محمد خلف41351922422022073.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة631.0090.14ثانوية قريش للبناتاحيائينور ابراهيم جلعوط عبد هللا41361922422022076.00

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0081.14ثانوية قريش للبناتاحيائيهبه وسام علي عبد41371922422022084.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار675.0096.43ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيأبرار عبد هللا محمد سلمان41381922422023001.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0063.43ثانوية االمام العادل للبناتاحيائياسماء اسعد فواز صباح41391922422023005.00

كلية العلوم/جامعة االنبار579.0082.71ثانوية االمام العادل للبناتاحيائياية مزاحم عزيز صبري41401922422023013.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0061.86ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيتبارك جمعة عبد الجبار فرج41411922422023016.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيتقى شامل كامل عساف41421922422023018.00

كلية العلوم/جامعة االنبار549.0078.43ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيحسناء مهند حمدان حسن41431922422023020.00

كلية العلوم/جامعة االنبار626.0089.43ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيرؤى محمد احمد خلف41441922422023026.00

كلية العلوم/جامعة االنبار593.0084.71ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيرسل عادل سعيد عبد هللا41451922422023030.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيريم رعد فجر فتيح41461922422023033.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار425.0060.71ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيزبيدة مظفر عبد الجبار عبد الجليل41471922422023034.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار533.0076.14ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيسارة وليد علي كريم41481922422023036.00

كلية العلوم/جامعة بغداد660.4494.35ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيطيبة عبد الجبار علي حسين41491922422023050.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيعائشة خلف محمد مخلف41501922422023053.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار508.0072.57ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيعائشة عراك مطر تايه41511922422023054.00

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيعبير نصرت عاصم نصرت41521922422023055.00

كلية العلوم/جامعة االنبار641.0091.57ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيمروة صالح عبد زين41531922422023060.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار524.0074.86ثانوية االمام العادل للبناتاحيائينور اياد حسيب نجم41541922422023067.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة432.0061.71ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيهالة قائد جدعان مخلف41551922422023069.00

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0081.14ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيهديل نصير حميد غدير41561922422023071.00

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية االمام العادل للبناتاحيائييقين احمد نعمان ثابت41571922422023075.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86ثانوية الرجاء للبناتاحيائياسماء مجيد حميد فياض41581922422024002.00

كلية العلوم/جامعة االنبار629.0089.86ثانوية الرجاء للبناتاحيائياكرام احمد اكرم رجب41591922422024004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار504.0072.00ثانوية الرجاء للبناتاحيائياالء صالح محيميد عطيه41601922422024005.00
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43ثانوية الرجاء للبناتاحيائيايه هيثم حميد مبارك41611922422024010.00

كلية العلوم/جامعة االنبار671.0095.86ثانوية الرجاء للبناتاحيائيبسمه عبد الخالق عبد الحليم محي41621922422024011.00

كلية العلوم/جامعة االنبار618.0088.29ثانوية الرجاء للبناتاحيائيتبارك رائد حسين احمد41631922422024012.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار588.0084.00ثانوية الرجاء للبناتاحيائيجنات محمد علي خلف41641922422024015.00

كلية العلوم/جامعة االنبار667.0095.29ثانوية الرجاء للبناتاحيائيدنيا عمار فاروق عبد الرحيم41651922422024021.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية الرجاء للبناتاحيائيرؤى رياض مديد عالوي41661922422024023.00

كلية العلوم/جامعة االنبار571.0081.57ثانوية الرجاء للبناتاحيائيرفل موفق شعبان صالح41671922422024027.00

كلية العلوم/جامعة االنبار611.0087.29ثانوية الرجاء للبناتاحيائيزينب ابراهيم خليل علي41681922422024033.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار491.0070.14ثانوية الرجاء للبناتاحيائيسجى سعد جوير اسود41691922422024036.00

كلية العلوم/جامعة االنبار582.0083.14ثانوية الرجاء للبناتاحيائيسجى عمر مطر عياش41701922422024037.00

كلية العلوم/جامعة االنبار674.0096.29ثانوية الرجاء للبناتاحيائيسجى يوسف عيسى ابراهيم41711922422024038.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار500.0071.43ثانوية الرجاء للبناتاحيائيسرى سعد عبد الحميد حسين41721922422024039.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0063.86ثانوية الرجاء للبناتاحيائيضحى نافع سويد علي41731922422024046.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار523.0074.71ثانوية الرجاء للبناتاحيائيطيبه احمد حروش سمير41741922422024047.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة647.0092.43ثانوية الرجاء للبناتاحيائيطيبه حسان مظفر خضير41751922422024048.00

كلية العلوم/جامعة االنبار592.0084.57ثانوية الرجاء للبناتاحيائيمأب ضياء عبد اللطيف رشيد41761922422024056.00

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت635.0090.71ثانوية الرجاء للبناتاحيائيمريم شاكر عبيد احمد41771922422024060.00

كلية العلوم/جامعة االنبار578.0082.57ثانوية الرجاء للبناتاحيائيمسرى واثق محمود محمد41781922422024061.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86ثانوية الرجاء للبناتاحيائيمكه حسن حسين اسحاق41791922422024062.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار533.0076.14ثانوية الرجاء للبناتاحيائيمالذ سعد جميل عبد الغني41801922422024063.00

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00ثانوية الرجاء للبناتاحيائيمنار اياد عايش محمد41811922422024065.00

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0079.29ثانوية الرجاء للبناتاحيائيمنار محمد هاشم حسين41821922422024066.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار482.0068.86ثانوية الرجاء للبناتاحيائينمارق معتز رمضان حسن41831922422024070.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43ثانوية الرجاء للبناتاحيائينور اسعد كامل جوده41841922422024071.00

كلية العلوم/جامعة االنبار554.0079.14ثانوية الرجاء للبناتاحيائينور الهدى قيس عبد الهادي عيسى41851922422024072.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة650.0092.86ثانوية الرجاء للبناتاحيائينور جاسم محمد حميد41861922422024074.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية الرجاء للبناتاحيائينور محمد عباس فرحان41871922422024076.00

كلية الطب/جامعة االنبار703.00100.43ثانوية الرجاء للبناتاحيائيهبه عماد محمد موسى41881922422024078.00

كلية العلوم/جامعة االنبار608.0086.86ثانوية الرجاء للبناتاحيائيورود علي عبد الرحمن حميد41891922422024081.00

كلية العلوم/جامعة االنبار570.0081.43ثانوية الرجاء للبناتاحيائيورود وسام عبد اسماعيل41901922422024082.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة574.0082.00ثانوية الرجاء للبناتاحيائييارا سامي صبري عواد41911922422024084.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار521.0074.43ثانوية الرجاء للبناتاحيائييقين احمد عواد ضاحي41921922422024085.00

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0080.86ثانوية الشموخ للبناتاحيائياسماء غني حسين علي41931922422025004.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار493.0070.43ثانوية الشموخ للبناتاحيائيايه عباس خلف وهيب41941922422025006.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار674.0096.29ثانوية الشموخ للبناتاحيائيتبارك احمد عبود كاظم41951922422025008.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار441.0063.00ثانوية الشموخ للبناتاحيائيتقى سعد رضوان محمد41961922422025010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار503.0071.86ثانوية الشموخ للبناتاحيائيرسل محمود شافي حسين41971922422025014.00

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71ثانوية الشموخ للبناتاحيائيسمر طارق مجيد شاحوذ41981922422025025.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الشموخ للبناتاحيائيطيبه محمد عناد عوده41991922422025028.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار492.0070.29ثانوية الشموخ للبناتاحيائيفاطمه مهدي خلف فرحان42001922422025034.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار601.0085.86ثانوية الشموخ للبناتاحيائيميسره عامر حسين علي42011922422025042.00

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0092.00ثانوية الشموخ للبناتاحيائينبأ حامد عمار عبد المجيد42021922422025044.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار455.0065.00ثانوية الشموخ للبناتاحيائينبأ عماد عايش محمد42031922422025045.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة619.0088.43ثانوية الشموخ للبناتاحيائينور احمد اسماعيل حسين42041922422025048.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية الشموخ للبناتاحيائيهاجر مدني حبيب محمد42051922422025049.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية الشموخ للبناتاحيائيهدى حامد زعير محمد42061922422025050.00

كلية العلوم/جامعة االنبار592.0084.57اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيابتسام حامد حسين علي42071922422026001.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة652.0093.14اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائياسراء جاسم كاظم حتلوف42081922422026003.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار528.0075.43اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيتبارك خالد هالل حمادي42091922422026019.00

كلية العلوم/جامعة االنبار642.0091.71اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيدعاء عبد القادر محمد عايد42101922422026020.00

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0078.71اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيدنيا جاسم محمد عبد العزيز42111922422026021.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيرحمه محمد هاشم حسن42121922422026023.00

كلية الطب/جامعة االنبار698.0099.71اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيزينب صادق فايز مرعب42131922422026031.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيزينه ياسر رجب حسين42141922422026035.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة443.0063.29اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيساره ياسر فرحان يحيى42151922422026037.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة633.0090.43اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيسجى شاكر عوده مرعب42161922422026038.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار499.0071.29اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيشمس نوري سعدون عبد هللا42171922422026042.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0064.86اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيصفا زياد سودان محمد42181922422026045.00

كلية العلوم/جامعة االنبار604.0086.29اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيضحى حليم خضر صالح42191922422026046.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة431.0061.57اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيعبير احمد عبد الكريم شريف42201922422026051.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار426.0060.86اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيفاطمه محمد حمد صالح42211922422026056.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0065.86اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيماريا ناجي حمد شالل42221922422026061.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار501.0071.57اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيماريا ناصر حسين علي42231922422026062.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار515.0073.57اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيمريم خميس حميد فريح42241922422026063.00

كلية الطب/جامعة االنبار700.00100.00اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائينبأ حاتم خلف حسين42251922422026070.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار535.0076.43اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائينسيبه خميس فياض حمادي42261922422026076.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار579.0082.71اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيوديان خالد علي عياش42271922422026081.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائياسراء نايف برع حمادي42281922422027002.00

كلية العلوم/جامعة االنبار594.0084.86اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائياسيل سعد جبار دحام42291922422027003.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار431.0061.57اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيايات مؤيد نافع اسعد42301922422027006.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيتبارك ماجد عبد ثميل42311922422027010.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار510.0072.86اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيرسل خميس عبد الجبار مطلك42321922422027012.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار527.0075.29اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيروان غزوان صليبي فريح42331922422027014.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار481.0068.71اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب احمد درع عبد42341922422027015.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار537.0076.71اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب عيسى سليمان داود42351922422027016.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار510.0072.86اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيسميرة خالد جدعان عباس42361922422027018.00

كلية التمريض/جامعة بغداد684.0097.71اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيشجن شريف رجب حمادي42371922422027019.00

كلية العلوم/جامعة االنبار680.0097.14اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيشهد حميد مخلف مطلك42381922422027021.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار519.0074.14اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينور ابراهيم خلف حمادي42391922422027031.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار446.0063.71اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينور ثائر حميد داود42401922422027032.00
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار645.0092.14اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينور مازن محمود مخلف42411922422027034.00

كلية العلوم/جامعة االنبار640.0091.43اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيهالة عماد برع عبد42421922422027037.00

كلية العلوم/جامعة االنبار650.0092.86اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيياسمين حكيم سليمان مشعان42431922422027042.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0065.14اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائييقين سبتي جمعة عباس42441922422027043.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية489.0069.86اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائييقين عبد السالم عبد الكريم رشيد42451922422027044.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار469.0067.00ثانوية الرمادي للبناتاحيائيابتسام عبد القادر حماد شهاب42461922422028001.00

كلية العلوم/جامعة االنبار565.0080.71ثانوية الرمادي للبناتاحيائياروى رائد شعالن محيسن42471922422028003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار487.0069.57ثانوية الرمادي للبناتاحيائياالء حسين علي سويد42481922422028006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0079.00ثانوية الرمادي للبناتاحيائيامنه علي حمد صالح42491922422028008.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار489.0069.86ثانوية الرمادي للبناتاحيائيايه سعدون عهد احمد42501922422028012.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار546.0078.00ثانوية الرمادي للبناتاحيائيرسل رمضان فاضل حمادي42511922422028021.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460.0065.71ثانوية الرمادي للبناتاحيائيزينه رقيب فؤاد حسن42521922422028030.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة429.0061.29ثانوية الرمادي للبناتاحيائيساره لؤي مجيد محسن42531922422028033.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة438.0062.57ثانوية الرمادي للبناتاحيائيعلياء عبد الرحمن عباس خلف42541922422028040.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية الرمادي للبناتاحيائيغفران عبد الناصر بديع نوري42551922422028041.00

كلية العلوم/جامعة االنبار630.0090.00ثانوية الرمادي للبناتاحيائيكفى سرور عبد المجيد عبد الحميد42561922422028044.00

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد641.0091.57ثانوية الرمادي للبناتاحيائيكوثر يوسف محمد جدوع42571922422028045.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية الرمادي للبناتاحيائيمريم بزيع هالل منادي42581922422028048.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار495.0070.71ثانوية الرمادي للبناتاحيائيمريم حامد نايل علي42591922422028050.00

كلية العلوم/جامعة االنبار579.0082.71ثانوية الرمادي للبناتاحيائيمها محمد ناجي فرحان42601922422028051.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار476.0068.00ثانوية الرمادي للبناتاحيائيهديل وسمي متعب بديوي42611922422028056.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0064.00ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتاحيائيزبيده طارق سامي حمودي42621922422029005.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى390.0055.71ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتاحيائيسجى عالء حسين علي42631922422029007.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة512.0073.14ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتاحيائيلينا فالح حماد جاسم42641922422029010.00

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57اعدادية العرفان للبناتاحيائيابرار شاكر حمد خاطر42651922422030001.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية العرفان للبناتاحيائياالء فوزي حمد شيحان42661922422030003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0064.00اعدادية العرفان للبناتاحيائيامال حميد خضر مصلح42671922422030004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0063.14اعدادية العرفان للبناتاحيائيايه ناجي محمد شريمط42681922422030008.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية العرفان للبناتاحيائيتبارك خلدون سامي محمد42691922422030010.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار426.0060.86اعدادية العرفان للبناتاحيائيحسناء مثنى حميد محمود42701922422030011.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار539.0077.00اعدادية العرفان للبناتاحيائيحنين صالح حطحوط حمش42711922422030012.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية العرفان للبناتاحيائيدعاء عبد الستار حمد نايل42721922422030014.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية العرفان للبناتاحيائيرؤى داود سليمان حمادي42731922422030017.00

كلية العلوم/جامعة االنبار609.0087.00اعدادية العرفان للبناتاحيائيرفل احمد عبود حسن42741922422030019.00

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0081.00اعدادية العرفان للبناتاحيائيرفل خالد فيحان مصلح42751922422030020.00

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0091.86اعدادية العرفان للبناتاحيائيزهراء قاسم عبد عيفان42761922422030022.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية العرفان للبناتاحيائيزهراء محمود عبد هللا علي42771922422030023.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة437.0062.43اعدادية العرفان للبناتاحيائيساره فالح تركي مصلح42781922422030026.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة614.0087.71اعدادية العرفان للبناتاحيائيصفا خالد فيحان مصلح42791922422030032.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة429.0061.29اعدادية العرفان للبناتاحيائيصفا هشام حميد علي42801922422030033.00
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية العرفان للبناتاحيائيطيبه ياسر مصلح نواف42811922422030036.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة652.0093.14اعدادية العرفان للبناتاحيائيعائشه عبد السالم محمد حسين42821922422030037.00

كلية التمريض/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية العرفان للبناتاحيائيمجده احمد ناجي صالح42831922422030042.00

كلية العلوم/جامعة االنبار570.0081.43اعدادية العرفان للبناتاحيائيمريم ناجي فليح حسن42841922422030044.00

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين662.0094.57اعدادية العرفان للبناتاحيائيمي عامر ابراهيم حايف42851922422030046.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى385.0055.00اعدادية العرفان للبناتاحيائيميس غازي خليفه عويد42861922422030047.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة651.0093.00اعدادية العرفان للبناتاحيائينبأ سعدي حميد نومان42871922422030048.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار477.0068.14اعدادية العرفان للبناتاحيائيهاله غفوري محمد عكاب42881922422030051.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية العرفان للبناتاحيائيهاله قيس سلمان محمد42891922422030052.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار474.0067.71ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيآمنه احمد مخلف حسين42901922422031002.00

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0068.43ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيأية قحطان عليوي معروف42911922422031003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478.0068.29ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائياروى مصطفى احمود سليمان42921922422031005.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار488.0069.71ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيايه شاكر محمود عبيد42931922422031008.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار492.0070.29ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيتبارك خليل نجم عبد هللا42941922422031009.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار472.0067.43ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزمن عامر رحيل عبد42951922422031020.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار466.0066.57ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزينب خليل عبد هللا عبطان42961922422031021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار477.0068.14ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزينه احمد عشيوي علوان42971922422031022.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة661.0094.43ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيطيبه طالب محمد مبارك42981922422031031.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيعائشه محمد دايح عبد42991922422031032.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة623.0089.00ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيغاده غانم عسل عبد43001922422031036.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة425.0060.71ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيفاطمه صباح كريم صالح43011922422031037.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيقبس عالء سامي عواد43021922422031039.00

كلية العلوم/جامعة االنبار597.0085.29ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيمفاز جمال عطا هللا جوير43031922422031042.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار540.0077.14ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيميالد اسماعيل علي عافص43041922422031044.00

كلية العلوم/جامعة االنبار594.0084.86ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائينمارق احمد علي سودان43051922422031046.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائينور احمد عبد فاضل43061922422031047.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى390.0055.71ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائينور الهدى صالح احمد محمد43071922422031049.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار472.0067.43ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائينور عبد الرحيم عبد هللا عالوي43081922422031051.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائينورس اسماعيل عبد حسن43091922422031052.00

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيهاجر سمير عبد فرحان43101922422031053.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيهبه توفيق شالل رجه43111922422031054.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة602.0086.00ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائييقين محمد نايف صالح43121922422031057.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيانفال محمد محمود محمد43131922422032004.00

كلية العلوم/جامعة االنبار599.0085.57ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيايه عماد حمد زيدان43141922422032006.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيخلود عبد الحميد عزاوي عليوي43151922422032012.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار564.0080.57ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيدعاء احمد عوده عبد الكريم43161922422032013.00

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيدعد يحيى عايش عبد اللطيف43171922422032015.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار528.0075.43ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيرؤى محمود يوسف صالح43181922422032016.00

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0095.71ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيرسل خالد ممدوح رحيم43191922422032017.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0064.14ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيروان فائز محمد توفيق43201922422032018.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار589.0084.14ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيزهراء احمد سعود جروان43211922422032020.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار561.0080.14ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيساره عادل عواد بديوي43221922422032022.00

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيساره عامر اسماعيل لطيف43231922422032023.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيسرور عماد طارق صالح43241922422032024.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار598.0085.43ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيصفا رافع جاسم محمد43251922422032028.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار694.0099.14ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيعائدون رافع دخيل عبد الحميد43261922422032031.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيغسق هيثم شاحوذ فرحان43271922422032032.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار425.0060.71ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيفاطمة ناصر صباح ابراهيم43281922422032034.00

كلية العلوم/جامعة االنبار572.0081.71ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائينبأ ناصر اسماعيل عادي43291922422032038.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار552.0078.86ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائينور ذاكر دويح خليفه43301922422032039.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائينور عامر اسماعيل لطيف43311922422032040.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار545.0077.86ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيهبه بركات متعب ذياب43321922422032043.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار494.0070.57ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيوداع محمد عمر مهيدي43331922422032045.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية قطر الندى للبناتاحيائياريج مروان غايب معجل43341922422033001.00

كلية العلوم/جامعة االنبار572.0081.71ثانوية قطر الندى للبناتاحيائياالء قفطان كافي عبد43351922422033004.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيرشا خلف صباح بردي43361922422033009.00

كلية العلوم/جامعة االنبار591.0084.43ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيسهاد عياده اعناد ضاحي43371922422033014.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار442.0063.14ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيسهير حسان حميد حمد43381922422033016.00

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0080.57ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيطيبه مامون قدوري جاسم43391922422033018.00

كلية العلوم/جامعة االنبار588.0084.00ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيغاده بهجت لفتان عبيد43401922422033020.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار432.0061.71ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيغفران فرات محسن عبد هللا43411922422033021.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار543.0077.57ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيفاطمة حسان حميد حمد43421922422033023.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0061.86ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيمريم عزيز بدوي صبار43431922422033024.00

كلية العلوم/جامعة االنبار580.0082.86ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيندى فالح خضير محمود43441922422033026.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار511.0073.00ثانوية قطر الندى للبناتاحيائينور حاتم جمعه تالي43451922422033027.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار424.0060.57ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيهاله افتيخان حميد حمد43461922422033028.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار566.0080.86ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائيآية نهاد مصلح حامد43471922422034002.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائياسراء عويد عربان صايل43481922422034004.00

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0080.57ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائياسيل خالد سرحان عبد43491922422034006.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار543.0077.57ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائيايناس سعدي سنوي سعد43501922422034007.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار547.0078.14ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائيغفران زياد صالح حامد43511922422034018.00

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0078.71ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائيمروة نمير عبد هللا عبد الجليل43521922422034019.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة603.0086.14ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائينجاة وليد عبد الكريم عبد الجليل43531922422034022.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار520.0074.29ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائينور اكرم مخلف حامد43541922422034023.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائيهبه هاني نجم ظاهر43551922422034025.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار544.0077.71ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائيهيام قحطان سويد حمد43561922422034026.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار502.0071.71ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائيوئام عمران سعيد طالع43571922422034027.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار528.0075.43ثانوية المعرفة للبناتاحيائياسراء مجيد محمد عبد43581922422036003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0065.14ثانوية المعرفة للبناتاحيائياسيل جاسم محمد طه43591922422036004.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار491.0070.14ثانوية المعرفة للبناتاحيائياسيل حميد خليفه حسين43601922422036005.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار636.0090.86ثانوية المعرفة للبناتاحيائيرجاء فؤاد خلف عبد هللا43611922422036008.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار500.0071.43ثانوية المعرفة للبناتاحيائيرسل علي جاسم حمادي43621922422036010.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار573.0081.86ثانوية المعرفة للبناتاحيائيرشا احمد مدب ابراهيم43631922422036011.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار695.0099.29ثانوية المعرفة للبناتاحيائيزينب حميد حماد حمد43641922422036015.00

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية المعرفة للبناتاحيائيزينب مجاهد مرضي مطلك43651922422036016.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة614.0087.71ثانوية المعرفة للبناتاحيائيساره خميس احمد عويد43661922422036017.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478.0068.29ثانوية المعرفة للبناتاحيائيشهد ثامر جمعه سعيد43671922422036021.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار530.0075.71ثانوية المعرفة للبناتاحيائيصابرين فؤاد خلف عبد هللا43681922422036026.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار521.0074.43ثانوية المعرفة للبناتاحيائيعبير مهدي هالل احمد43691922422036028.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار455.0065.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيغفران حسين مسعود عواد43701922422036029.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار473.0067.57ثانوية المعرفة للبناتاحيائيفاطمه حميد ساير رخيص43711922422036030.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار439.0062.71ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمريم غسان جمعه محمد43721922422036031.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار520.0074.29ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمالك ذياب عبيد طه43731922422036032.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار428.0061.14ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمنار خليل ابراهيم خلف43741922422036033.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار531.0075.86ثانوية المعرفة للبناتاحيائيورود عادل حامد مخلف43751922422036035.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار524.0074.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائياقبال محمد عبد هللا عبد43761922422037003.00

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0094.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايالف حاتم عبد هللا فاضل43771922422037009.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار521.0074.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايه عبد الحميد مخلف حماد43781922422037011.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.0099.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيجهاد ابراهيم حمد شهاب43791922422037018.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة664.0094.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرحمه عبد القادر اسماعيل صالح43801922422037023.00

كلية العلوم/جامعة االنبار587.0083.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرسل مثنى عبد الرزاق عباس43811922422037025.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة614.0087.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرغد شفيق عبيد جاسم43821922422037028.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة433.0061.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرغد عمر عزيز سليمان43831922422037029.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة627.0089.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرفعه كرجي زيدان خلف43841922422037030.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة701.00100.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرنا رافت غازي عبد43851922422037032.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيريام علي خلف ذياب43861922422037034.00

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب حقي اسماعيل عبد43871922422037038.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة423.0060.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينه سرور محمد محمود43881922422037041.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيساره سالم حمد شهاب43891922422037043.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة437.0062.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيشروق عبد الجبار احمد علي43901922422037047.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيصفا اسماعيل كاظم حمادي43911922422037051.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار539.0077.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيصفا عبد الجبار احمد علي43921922422037052.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة655.0093.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيصفا عبد السالم ابراهيم عبد43931922422037053.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار525.0075.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيطيبه هاشم محمد مجبل43941922422037057.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم قيس سامي اسود43951922422037075.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار440.0062.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم محمود حسن ناصر43961922422037076.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية509.0072.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيندى اسماعيل خميس محمد43971922422037081.00

كلية العلوم/جامعة االنبار592.0084.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور حميد زيدان خلف43981922422037086.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهوازن غازي غطاس غضبان43991922422037092.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة647.0092.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيورود حامد رشيد محمد44001922422037094.00
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار566.0080.86ثانوية العدل للبناتاحيائيأسماء عبد الكريم عفات علي44011922422038001.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية473.0067.57ثانوية العدل للبناتاحيائيآيه جبار فرج مسلم44021922422038002.00

كلية العلوم/جامعة االنبار608.0086.86ثانوية العدل للبناتاحيائيتبارك ابراهيم حافظ حسين44031922422038006.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار443.0063.29ثانوية العدل للبناتاحيائيتبارك اياد قيس سلمان44041922422038007.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار549.0078.43ثانوية العدل للبناتاحيائيحنان رعد عبد الرحيم زباله44051922422038008.00

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14ثانوية العدل للبناتاحيائيداليا اسامه عبد الرزاق وهيب44061922422038009.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار590.0084.29ثانوية العدل للبناتاحيائيدعاء نبيل خلف مطلك44071922422038010.00

كلية العلوم/جامعة االنبار662.0094.57ثانوية العدل للبناتاحيائيرابعه مساعد كريم عبد44081922422038011.00

كلية العلوم/جامعة االنبار619.0088.43ثانوية العدل للبناتاحيائيرند عبد الكريم صالح سبتي44091922422038015.00

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0078.71ثانوية العدل للبناتاحيائيزهراء مبدر خاشع جاسم44101922422038017.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية العدل للبناتاحيائيزينه عبد الكريم طالع عامر44111922422038020.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار490.0070.00ثانوية العدل للبناتاحيائيزينه واثق خلف منسي44121922422038021.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار579.0082.71ثانوية العدل للبناتاحيائيسجى بشار عبد الرزاق عبد هللا44131922422038022.00

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29ثانوية العدل للبناتاحيائيسميه باسل محمد غزاي44141922422038024.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار459.0065.57ثانوية العدل للبناتاحيائيشيماء حسان حميد سعيد44151922422038027.00

كلية الطب/جامعة االنبار697.0099.57ثانوية العدل للبناتاحيائيصفاء نزار فيصل محمد44161922422038028.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71ثانوية العدل للبناتاحيائيضحى ضياء عبيد صبر44171922422038029.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0065.57ثانوية العدل للبناتاحيائيعاليه غفير عطا هللا جاسم44181922422038032.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار511.0073.00ثانوية العدل للبناتاحيائيعال ظافر فراج مسلم44191922422038033.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار495.0070.71ثانوية العدل للبناتاحيائيعليه ظيزن كهالن علي44201922422038034.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار470.0067.14ثانوية العدل للبناتاحيائيغسق هشام زرعيد ساري44211922422038035.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار539.0077.00ثانوية العدل للبناتاحيائيغفران علي صادق عبد القهار44221922422038037.00

كلية العلوم/جامعة االنبار562.0080.29ثانوية العدل للبناتاحيائيفاطمه محمد جاسم محمد44231922422038038.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار477.0068.14ثانوية العدل للبناتاحيائيالرا مسير ختال شريمط44241922422038040.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار535.0076.43ثانوية العدل للبناتاحيائيمريم خلدون عايد خالد44251922422038043.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار422.0060.29ثانوية العدل للبناتاحيائيمهى حسين حمدي بطين44261922422038045.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار649.0092.71ثانوية العدل للبناتاحيائينهى عبد الجبار مجبل داود44271922422038046.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية العدل للبناتاحيائينور عامر سعدون محمد44281922422038047.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار525.0075.00اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائياثار حميد جمعه عبد هللا44291922422039001.00

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائياستبرق امجد عبد الكريم توفيق44301922422039002.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائياستبرق حسين علي متعب44311922422039003.00

كلية العلوم/جامعة االنبار578.0082.57اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائياسماء مهند عبد الرزاق محمد44321922422039007.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة632.0090.29اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيافنان اسماعيل محمد بديوي44331922422039008.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار544.0077.71اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيامنة فخري حمود مخلف44341922422039010.00

كلية العلوم/جامعة االنبار587.0083.86اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيامنه صدام حسين مهنا44351922422039013.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار485.0069.29اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيانفال عامر فاضل عبد44361922422039017.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيايات حسين علي فاضل44371922422039018.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0064.71اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيايه ياسين حديد عبد هللا44381922422039020.00

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0080.86اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيبراء مصطفى عبد عباس44391922422039022.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيتبارك حميد اسماعيل سلمان44401922422039023.00
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار500.0071.43اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيتبارك عبد الوهاب فاضل احمد44411922422039025.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار535.0076.43اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيتبارك لؤي عبد القيوم عبد هللا44421922422039026.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة437.0062.43اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيدعاء عماد موسى عبد هللا44431922422039033.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار502.0071.71اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيرحمه فالح محيسن علي44441922422039041.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار476.0068.00اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيرشا سالم احمد سرحان44451922422039043.00

كلية العلوم/جامعة االنبار575.0082.14اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيزينب عادل كامل احمد44461922422039056.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيزينه ابراهيم حمادي عباس44471922422039059.00

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0079.00اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيساره لطيف عواد مهدي44481922422039064.00

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية645.0092.14اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيساره محمد عدنان داود44491922422039065.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار509.0072.71اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيساره محيميد جاسم نصيف44501922422039066.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيسلوى كريم صبري كريم44511922422039072.00

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيشفاء محمود عبد هللا هاشم44521922422039074.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار494.0070.57اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيشهد ناهض فاضل يوسف44531922422039077.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار484.0069.14اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيشيماء ساري جمعه حمادي44541922422039078.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار472.0067.43اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيشيماء عبد الناصر عبد هللا عبد الرزاق44551922422039079.00

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيطيبه علي جاسم محمد44561922422039085.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة445.0063.57اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيعذراء محمود نايف محسن44571922422039089.00

كلية العلوم/جامعة االنبار596.0085.14اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيفاطمه احمد مكي صغير44581922422039096.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار424.0060.57اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيقبس عبد الحليم مطر عواد44591922422039102.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيلينه محمد عراك صالح44601922422039104.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار542.0077.43اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيماريا سالم احمد خلف44611922422039105.00

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيمريم شاكر فرحان عباس44621922422039109.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار503.0071.86اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيمريم عمار حاتم شكحان44631922422039111.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار524.0074.86اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيمريم مجيد حميد مهيدي44641922422039112.00

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيمريم محمد جاسم حمادي44651922422039113.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة626.0089.43اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيمريم محمد دحام حرحوش44661922422039114.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار602.0086.00اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيمريم محمود مضحي حسين44671922422039115.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار540.0077.14اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيمريم مالذ طه شافي44681922422039116.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيمها لطيف عواد مهدي44691922422039120.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0065.86اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيميس غالب عبد الرزاق احمد44701922422039121.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار429.0061.29اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيميسم احمد عباس دايح44711922422039122.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0063.86اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائينبأ جمال فرحان حلبوس44721922422039124.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة606.0086.57اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائينبأ حامد سعد حمد44731922422039125.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة637.0091.00اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائينور رائد علي حسين44741922422039130.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيهبة عبد العزيز سهيل حسين44751922422039134.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة653.0093.29اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيهدى محمد حسين حمد44761922422039138.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار509.0072.71اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيهدى محمد عباس فياض44771922422039139.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار573.0081.86اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيياسمين ياسين طه ياسين44781922422039141.00

كلية العلوم/جامعة االنبار580.0082.86اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائييقين خلف كاظم نصيف44791922422039142.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائييقين صالح داود سليمان44801922422039143.00
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة626.0089.43اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائييقين عبد الجليل خميس فاضل44811922422039144.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة638.0091.14ثانوية اليقظة للبناتاحيائيأريج أبراهيم سرحان صالح44821922422040001.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار516.0073.71ثانوية اليقظة للبناتاحيائيحفصه عمر طارق مرشد44831922422040009.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474.0067.71ثانوية اليقظة للبناتاحيائيحليمه عبد المجيد خضر وفيق44841922422040011.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزهراء مؤنس محمد محسن44851922422040014.00

كلية العلوم/جامعة االنبار599.0085.57ثانوية اليقظة للبناتاحيائيسرى نزار محمود رشيد44861922422040016.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية589.0084.14ثانوية اليقظة للبناتاحيائيسميه ساهر عدنان اسماعيل44871922422040018.00

كلية العلوم/جامعة االنبار644.0092.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيطيبه علي حسين ذنون44881922422040020.00

كلية العلوم/جامعة االنبار627.0089.57ثانوية اليقظة للبناتاحيائيعائشه بالل شكري شفيق44891922422040021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمروه ضرار عبد الرحمن يحيى44901922422040026.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية اليقظة للبناتاحيائيميمونه سامي عاصي حمد44911922422040028.00

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت529.0075.57ثانوية اليقظة للبناتاحيائينوره احمد محمد سعيد44921922422040030.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار502.0071.71ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيحياة لؤي عبد الحميد مرزوك44931922422041005.00

كلية العلوم/جامعة االنبار591.0084.43ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيرشا مشير عبد الكريم نصار44941922422041006.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار540.0077.14ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيزينب عماد صبار حجالن44951922422041008.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار457.0065.29ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيعائشه عدي محمد عبد هللا44961922422041011.00

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيفرح مناضل صالح عبد الغفور44971922422041013.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار463.0066.14ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيمريم كمال ابراهيم احمد44981922422041016.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار461.0065.86ثانوية سد حديثة للبناتاحيائينور سالم حمود جوير44991922422041019.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار583.0083.29ثانوية سد حديثة للبناتاحيائينور محمد راضي عبد العزيز45001922422041020.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيآسيا عبد الرحمن حسان سعود45011922422042001.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار497.0071.00اعدادية الحقالنية للبناتاحيائياغادير خالد اسماعيل جبير45021922422042005.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيانوار احمد نجم عبد هللا45031922422042009.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيبسمه حامد جاسم محمد45041922422042011.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار694.0099.14اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيبلسم حسيب سعد احمد45051922422042012.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيحفصه عمر علي خلف45061922422042016.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة650.0092.86اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيحنين دحام منفي محمود45071922422042018.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيحياة محمد فليح محسن45081922422042019.00

كلية التمريض/جامعة الموصل669.0095.57اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيختام خليل داود عايد45091922422042020.00

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيدعاء خالد رشيد منزل45101922422042023.00

كلية الطب/جامعة االنبار698.0099.71اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيرغد صهيب جاسم محمد45111922422042028.00

كلية الطب/جامعة تكريت701.00100.14اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيرغد عبد الجبار عبد الغني محمد45121922422042029.00

كلية العلوم/جامعة االنبار581.0083.00اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيرفاه جبار محبس عزيز45131922422042030.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيرفيده ياسر بدوي طعمه45141922422042033.00

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيرقية خالد رشيد منزل45151922422042034.00

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيرنا جمال محبس عزيز45161922422042035.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيزهراء رياض محمد حميد45171922422042039.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيزينه اسعد محمود سعود45181922422042042.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار658.0094.00اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيساره عماد محسن كردي45191922422042044.00

كلية الطب/جامعة االنبار705.00100.71اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيسفانة مجيد حسين علي45201922422042045.00
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(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية633.0090.43اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيسميه ناظر زبن مصلح45211922422042047.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار510.0072.86اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيسوسن هاشم محمود حسين45221922422042048.00

كلية التمريض/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيصفا رعد نوري ذهب45231922422042053.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة651.0093.00اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيطيبه مازن محمود رحيم45241922422042057.00

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيعائشه محمد صالح محمد45251922422042058.00

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيغفران رياض عبد الحميد جميل45261922422042061.00

كلية العلوم/جامعة االنبار589.0084.14اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيفاطمة وايل كسار سرحان45271922422042062.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحمن زكي صالح45281922422042063.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار666.0095.14اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيفرح حاتم عبد الرزاق حمد45291922422042064.00

كلية الطب/جامعة االنبار704.00100.57اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيمها فريح درج طلك45301922422042066.00

كلية العلوم/جامعة االنبار581.0083.00اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيموج منقذ عبد الكريم اسماعيل45311922422042067.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة626.0089.43اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيميس احمد عبد الباقي جمعة45321922422042068.00

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت638.0091.14اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيهاله ياس نزال حردان45331922422042078.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0065.57ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائياسراء محمود فاضل عساف45341922422044001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار462.0066.00ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيايه اكريم فاضل عساف45351922422044008.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار496.0070.86ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيحنين ثامر صبحي طه45361922422044015.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيحنين عدنان ملوكي عباس45371922422044016.00

كلية العلوم/جامعة االنبار653.0093.29ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيراويه رائد احمد كاظم45381922422044018.00

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية644.0092.00ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيرسل مهند جاسم محمد45391922422044022.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة426.0060.86ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيزينه بالل حسن عباس45401922422044028.00

كلية العلوم/جامعة االنبار654.0093.43ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيساره جمال حماد سمير45411922422044029.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار540.0077.14ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيسجى احمد سلطان عباس45421922422044031.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيسرور رافع عثمان عبد45431922422044032.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار578.0082.57ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيطيبة فراس عبد الرحيم محمد45441922422044041.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0063.57ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيطيبه محمد سالم داود45451922422044042.00

كلية العلوم/جامعة االنبار662.0094.57ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيعبير محمد عبد المحسن سطام45461922422044044.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة612.0087.43ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيلينا رفعت محيسن علي45471922422044050.00

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0078.71ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيمريم عماد صالح مهدي45481922422044053.00

كلية العلوم/جامعة االنبار674.0096.29ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيمريم قحطان عبد المجيد حمد45491922422044054.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار544.0077.71ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيهاله احمد شيبوب عبد هللا45501922422044060.00

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية632.0090.29ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيهبه جمال حماد سمير45511922422044061.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار488.0069.71ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائييقين محمد حاتم ابراهيم45521922422044065.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار526.0075.14ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائياسيل رافع احمد حسن45531922422045003.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار521.0074.43ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيسحر صالح ابراهيم احمد45541922422045008.00

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0091.71ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيشروق فيصل خليل محيسن45551922422045009.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار543.0077.57ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيصابرين طه فرحان صالح45561922422045010.00

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيصفا محمود علي حمادي45571922422045011.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451.0064.43ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيغسق محمد مخلف صالح45581922422045012.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0064.00ثانوية مؤتة للبناتاحيائيبسعاد غازي علي اسود45591922422046013.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار522.0074.57ثانوية مؤتة للبناتاحيائيرنا محمد مخلف فياض45601922422046024.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار674.0096.29ثانوية مؤتة للبناتاحيائيزهراء عمر حميد عبد هللا45611922422046025.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475.0067.86ثانوية مؤتة للبناتاحيائيفداء ثامر مخلف عنفوص45621922422046034.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0073.14ثانوية مؤتة للبناتاحيائينور الهدى صباح عبد هللا محيسن45631922422046037.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار506.0072.29ثانوية مؤتة للبناتاحيائينور هاتف عباس حنشل45641922422046038.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار430.0061.43ثانوية مؤتة للبناتاحيائيهبه وليد شالل فرحان45651922422046039.00

كلية العلوم/جامعة االنبار678.0096.86ثانوية االندلس للبناتاحيائيأيه علي هندي مطر45661922422047001.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار484.0069.14ثانوية االندلس للبناتاحيائيامل حامد حمادي جاسم45671922422047004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0063.86ثانوية االندلس للبناتاحيائيرسل محمد يوسف مجيد45681922422047013.00

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86ثانوية االندلس للبناتاحيائيزينه عالء صادق مخلف45691922422047019.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة422.0060.29ثانوية االندلس للبناتاحيائيسبأ ناظر عباس نايل45701922422047022.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474.0067.71ثانوية االندلس للبناتاحيائيطيبه كاظم جواد علي45711922422047029.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار477.0068.14ثانوية االندلس للبناتاحيائيمها عامر احميد احمد45721922422047034.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار476.0068.00ثانوية االندلس للبناتاحيائيندى خالد عبد الفتاح مجيد45731922422047037.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار511.0073.00ثانوية االندلس للبناتاحيائيوسن ابراهيم صبار مخلف45741922422047040.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار500.0071.43ثانوية هاجر للبناتاحيائيآيه صطام جاسم محمد45751922422048002.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار541.0077.29ثانوية هاجر للبناتاحيائيمنار عبد الحكيم جعاطه ناصر45761922422048005.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار544.0077.71ثانوية هاجر للبناتاحيائيوالء خالد ابراهيم حمود45771922422048007.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الخالدية للبناتاحيائياروى عمار عباس ضايع45781922422049005.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية الخالدية للبناتاحيائيايه ابراهيم حسين حمد45791922422049007.00

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية الخالدية للبناتاحيائيبان عبد الفتاح عيد عبطان45801922422049009.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية الخالدية للبناتاحيائيبلسم باسم حكيم جياد45811922422049010.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية الخالدية للبناتاحيائيتبارك وليد خالد عبد45821922422049011.00

كلية العلوم/جامعة االنبار654.0093.43اعدادية الخالدية للبناتاحيائيحال ثائر حلو حمد هللا45831922422049012.00

كلية العلوم/جامعة االنبار588.0084.00اعدادية الخالدية للبناتاحيائيرفل طارق خضير صوكر45841922422049015.00

كلية العلوم/جامعة االنبار603.0086.14اعدادية الخالدية للبناتاحيائيروان جمال حامد رشيد45851922422049017.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة454.0064.86اعدادية الخالدية للبناتاحيائيزهراء محمد مخلف بداع45861922422049019.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار538.0076.86اعدادية الخالدية للبناتاحيائيساره قاسم عبد مرموس45871922422049021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة432.0061.71اعدادية الخالدية للبناتاحيائيساره ماجد مخلف عبيد45881922422049022.00

كلية العلوم/جامعة االنبار660.0094.29اعدادية الخالدية للبناتاحيائيشهد طالب حمد بداع45891922422049029.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية الخالدية للبناتاحيائيصابرين عامر حامد درج45901922422049030.00

كلية العلوم/جامعة االنبار586.0083.71اعدادية الخالدية للبناتاحيائيطيبه فؤاد محمد غزوان45911922422049035.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة682.0097.43اعدادية الخالدية للبناتاحيائيعبير سعدون حماد عبد45921922422049037.00

كلية العلوم/جامعة االنبار635.0090.71اعدادية الخالدية للبناتاحيائيماريا حازم خلف محمد45931922422049041.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار503.0071.86اعدادية الخالدية للبناتاحيائيمريم محمد عبد ملحم45941922422049047.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار649.0092.71اعدادية الخالدية للبناتاحيائيياسمين ثائر حلو حمد هللا45951922422049053.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار493.0070.43اعدادية الخالدية للبناتاحيائييقين سعيد ابراهيم مطر45961922422049054.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0063.86ثانوية الرياحين للبناتاحيائياسماء مجيد حميد حماد45971922422050004.00

كلية العلوم/جامعة االنبار675.0096.43ثانوية الرياحين للبناتاحيائياسيا طه صايل مبارك45981922422050005.00

كلية العلوم/جامعة االنبار562.0080.29ثانوية الرياحين للبناتاحيائيامنة ستار جبار خلف45991922422050008.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة662.0094.57ثانوية الرياحين للبناتاحيائيبراء طه عبود محمد46001922422050014.00
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة674.0096.29ثانوية الرياحين للبناتاحيائيحنان نوري ابراهيم عبد46011922422050020.00

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71ثانوية الرياحين للبناتاحيائيرسل مظهر نجيب عبد هللا46021922422050024.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية الرياحين للبناتاحيائيرقيه محمد حاتم محمد46031922422050027.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار476.0068.00ثانوية الرياحين للبناتاحيائيرواء طه عبود محمد46041922422050029.00

كلية العلوم/جامعة االنبار589.0084.14ثانوية الرياحين للبناتاحيائيرونق حسن علي نويدس46051922422050030.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار508.0072.57ثانوية الرياحين للبناتاحيائيزهراء رائد شاكر عصفور46061922422050034.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار455.0065.00ثانوية الرياحين للبناتاحيائيسرى رائد احمد خلف46071922422050038.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار452.0064.57ثانوية الرياحين للبناتاحيائيسهاد محمد حمد مطلك46081922422050040.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار506.0072.29ثانوية الرياحين للبناتاحيائيسوالف محمد داود حسان46091922422050041.00

كلية العلوم/جامعة االنبار647.0092.43ثانوية الرياحين للبناتاحيائيشهد وليد حميد ابراهيم46101922422050043.00

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0081.14ثانوية الرياحين للبناتاحيائيشيماء يونس شكر محمود46111922422050047.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار523.0074.71ثانوية الرياحين للبناتاحيائيصفا احمد ابراهيم عليان46121922422050048.00

كلية الطب/جامعة االنبار699.0099.86ثانوية الرياحين للبناتاحيائيضحى حسين حمد مطر46131922422050049.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة664.0094.86ثانوية الرياحين للبناتاحيائيعائشه ستار جبار خلف46141922422050054.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار443.0063.29ثانوية الرياحين للبناتاحيائيفاطمه باسم خضير رشيد46151922422050056.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار472.0067.43ثانوية الرياحين للبناتاحيائيفاطمه غانم حسين علي46161922422050058.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار483.0069.00ثانوية الرياحين للبناتاحيائيمسار جاسم محمد محيسن46171922422050065.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار558.0079.71ثانوية الرياحين للبناتاحيائيموده عبد هللا علي عويد46181922422050069.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار547.0078.14ثانوية الرياحين للبناتاحيائينور ناجي اسماعيل رجب46191922422050074.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0063.43ثانوية الرياحين للبناتاحيائيهاجر حامد حاتم محمد46201922422050077.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية الحبانية للبناتاحيائيامنه خليل احمد عايد46211922422051001.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار431.0061.57ثانوية الحبانية للبناتاحيائيصابرين عليوي جابر عمر46221922422051010.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار482.0068.86ثانوية الحبانية للبناتاحيائيمريم ياسين احمد حميد46231922422051019.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار486.0069.43ثانوية الحبانية للبناتاحيائينبأ جاسم محمد عبد46241922422051021.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار482.0068.86ثانوية الحبانية للبناتاحيائيهاجر عبد السالم كاظم ماطر46251922422051023.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة658.0094.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيابتهال احمد مصلح شهاب46261922422052001.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار525.0075.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيابرار محمد شالل جبير46271922422052002.00

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0080.14اعدادية الفلوجة للبناتاحيائياسماء عبد الرحمن كريم نايل46281922422052007.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار489.0069.86اعدادية الفلوجة للبناتاحيائياميمة حاتم احمد جاسم46291922422052012.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475.0067.86اعدادية الفلوجة للبناتاحيائياميمه عامر علي حمد46301922422052013.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية الفلوجة للبناتاحيائياية خالد جاسم علي46311922422052017.00

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0091.29اعدادية الفلوجة للبناتاحيائياية عماد عبد القادر خليل46321922422052018.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيايمان اركان حميد كواد46331922422052020.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار474.0067.71اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيبصائر احمد صالح حمام46341922422052026.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيتبارك احمد عباس علي46351922422052027.00

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.0099.43اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيتبارك خليل ابراهيم نايل46361922422052028.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة468.0066.86اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيتبارك مجيد رشيد جاسم46371922422052030.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار548.0078.29اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيتبارك محمد محمود عزيز46381922422052031.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0065.43اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيحنين نوري هاشم عالوي46391922422052039.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار491.0070.14اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيدعاء احمد عبد هللا فرحان46401922422052043.00
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قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيدعاء نافع ناجي حمادي46411922422052045.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة603.0086.14اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيرشا عامر ابراهيم عبيد46421922422052050.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيرقيه جاسم محمد حسن46431922422052052.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة427.0061.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيزهراء حامد محسن مشوح46441922422052056.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيزينب احمد محمد جسام46451922422052060.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى490.0070.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيزينه احمد عبد الحميد فياض46461922422052064.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة462.0066.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيساره احمد طالب حمد46471922422052066.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيساره فرحان عالوي احمد46481922422052067.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيسجى سلمان داود سليمان46491922422052068.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار543.0077.57اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيسميه احمد عوض نجرس46501922422052071.00

كلية العلوم/جامعة االنبار588.0084.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيشهد احمد حسن كريم46511922422052074.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0062.71اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيضحى خضير محمود بدوي46521922422052081.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0064.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيطيبه مبدر جاسم حميد46531922422052083.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0065.57اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيطيبه محمد خميس ابراهيم46541922422052085.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة499.0071.29اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيعال عامر ناجي عفين46551922422052091.00

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيغسق خميس رديف داود46561922422052093.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيفاطمه حميد معارج حمادي46571922422052097.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0063.14اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد علي46581922422052100.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0064.29اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيفاطمه وليد عبد الحميد فرحان46591922422052103.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار513.0073.29اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيكوثر تركي محمود عزيز46601922422052106.00

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيلجين نهاد حسن جلوب46611922422052107.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار522.0074.57اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيمريم عادل منسي محمد46621922422052109.00

كلية العلوم/جامعة االنبار587.0083.86اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيمالك صالح عالوي حمادي46631922422052113.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار446.0063.71اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيميسون فوزي شريف مهدي46641922422052116.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة550.0078.57اعدادية الفلوجة للبناتاحيائينور وليد سالم نصار46651922422052119.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة641.0091.57اعدادية الفلوجة للبناتاحيائينورهان جاسم محمد غضيب46661922422052120.00

كلية التمريض/جامعة تكريت645.0092.14اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيهدى خالد محمد عبد46671922422052122.00

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى499.0071.29اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيورود احمد محمد فرحان46681922422052123.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة623.0089.00اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيابتهال صباح سالم هزاع46691922422053001.00

كلية العلوم/جامعة االنبار633.0090.43اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيازهار رياض رشيد هاشم46701922422053003.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة439.0062.71اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائياساور قاسم محمد حمد46711922422053004.00

كلية العلوم/جامعة االنبار666.0095.14اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائياستبرق سمير خليفه محان46721922422053006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار577.0082.43اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائياستبرق قاسم حسن على هللا46731922422053007.00

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائياسماء مصطفى جابر فياض46741922422053011.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة451.0064.43اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائياطياف محمد عواد مضعن46751922422053013.00

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى489.0069.86اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيافنان اسامه عبد هللا صالح46761922422053014.00

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائياماره ياسر لطيف فرج46771922422053019.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيامنه احمد فرحان عبد46781922422053020.00

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيانفال شاهين حسين كرحوت46791922422053021.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار546.0078.00اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيايات علي حامد عبد الفتاح46801922422053022.00

202 من 117صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 االنبار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار529.0075.57اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيايات وسام اسماعيل جاسم46811922422053023.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار538.0076.86اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيايالف ياسر لطيف فرج46821922422053024.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيايه احمد ابراهيم فياض46831922422053025.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار533.0076.14اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيايه جاسم حمودي حسن46841922422053026.00

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيايه حسين مرعي حسن46851922422053027.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيايه رؤوف ابراهيم جسام46861922422053028.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار510.0072.86اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيايه محمد حردان فياض46871922422053030.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة629.0089.86اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيايه ياسر كاظم محمد46881922422053032.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيايه ياسين حمد خلف46891922422053033.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار507.0072.43اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيبراء طه عدوان جسام46901922422053035.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة649.0092.71اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيبراق مجلس حمدي جاسم46911922422053037.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيتبارك باسم كريم ناصر46921922422053039.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار468.0066.86اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيتبارك كامل عبد ظاهر46931922422053041.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيجهاد عبد الرحمن محمد عبد هللا46941922422053045.00

كلية العلوم/جامعة االنبار572.0081.71اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيحنين حميد جاسم عبد هللا46951922422053046.00

كلية العلوم/جامعة االنبار592.0084.57اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيحنين غانم خير هللا فياض46961922422053049.00

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0080.43اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيحوراء فاضل محمود احمد46971922422053050.00

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيحياة ربيع علوان مهنا46981922422053051.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار590.0084.29اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيرانيا خالد خضير عطيه46991922422053060.00

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.0097.71اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيرتاج شاكر داود عبيد47001922422053063.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار539.0077.00اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيرحمه سعدي محمد عبد هللا47011922422053066.00

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيرحيق ابراهيم خلف صالح47021922422053068.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة439.0062.71اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيرفد سعد فهمي محمد47031922422053071.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار507.0072.43اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيرفل خميس نصيف جاسم47041922422053072.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة611.0087.29اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيرفل فراس يحيى اسماعيل47051922422053073.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيرفل محمود جاسم زيدان47061922422053074.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيرقيه انمار جميل نوري47071922422053075.00

كلية التمريض/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيرقيه علي حسين شهاب47081922422053076.00

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيرقيه قاسم محمد مضحي47091922422053077.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيرونق عبد السالم محمد عبد هللا47101922422053081.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار505.0072.14اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيزهراء عبد الستار حسين علي47111922422053090.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار515.0073.57اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيزينب حميد فرج عبد هللا47121922422053092.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيزينب كاظم محمد ذعار47131922422053093.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة646.0092.29اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيساره حامد حمادي علي47141922422053095.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيساره حسام محمد علي حسين47151922422053096.00

كلية العلوم/جامعة االنبار581.0083.00اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيسجى خليل ابراهيم جحالي47161922422053099.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة619.0088.43اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيسجى مجيد فاضل خلف47171922422053103.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيسميه ناظم شكر محمود47181922422053108.00

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين681.0097.29اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيشفاء علي محمد خلف47191922422053110.00

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيصفا فريد حسن فليح47201922422053117.00
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار538.0076.86اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيضحى سليمان حميد كريمان47211922422053120.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار458.0065.43اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيطيبه ثامر كامل معجل47221922422053123.00

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيطيبه عبد اللطيف محمد عبد هللا47231922422053125.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478.0068.29اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيطيبه عقيل شاكر كردي47241922422053126.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيطيبه محمد علي عبد47251922422053129.00

كلية العلوم/جامعة االنبار638.0091.14اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيعائشه رائد علي حمد47261922422053131.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيعائشه محمد ضاري صالح47271922422053133.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيعبير خالد عبد جاسم47281922422053134.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار500.0071.43اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيعبير عادل رشيد فارس47291922422053135.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيفاطمة سامي حمد مخيلف47301922422053142.00

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية647.0092.43اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيفاطمه حسن علي حسون47311922422053144.00

كلية العلوم/جامعة االنبار583.0083.29اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا دلف محمد47321922422053148.00

كلية التمريض/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيفاطمه عالء جدعان علي47331922422053149.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة701.00100.14اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيفاطمه نيسان خلف موسى47341922422053152.00

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0093.71اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيفاطمه يونس عبد حسين47351922422053154.00

كلية العلوم/جامعة االنبار606.0086.57اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيماريه ابراهيم عباس حسين47361922422053159.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيمروه حميد اسماعيل زيدان47371922422053160.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460.0065.71اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيمريم محمد مجيد عبد47381922422053167.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة521.0074.43اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيمسار فارس اسماعيل علي47391922422053170.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيمالك محمد محمد سعيد شكر47401922422053172.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة670.0095.71اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيمنار مؤيد ابراهيم ياس47411922422053174.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة613.0087.57اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيمنى خالد خلف عبد الرزاق47421922422053175.00

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية648.0092.57اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيمنى محمد دحام جسام47431922422053179.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة644.0092.00اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائينبأ ستار حماد مناجد47441922422053185.00

كلية التمريض/جامعة تكريت662.0094.57اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائينبأ محمود بديوي علوان47451922422053188.00

كلية العلوم/جامعة االنبار599.0085.57اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيندى وسام طه ياسين47461922422053195.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.0099.00اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائينسرين عمر جاسم عويد47471922422053196.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائينمارق عبد الناصر خليل ابراهيم47481922422053197.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار533.0076.14اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائينور الهدى عبد الرحمن حمدي جاسم47491922422053199.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائينور محمد فرج فياض47501922422053202.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة463.0066.14اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائينور محمود حسن علي47511922422053203.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة652.0093.14اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائينور منير هالل عبد47521922422053204.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائينور ناظم عبد الرزاق سعيد47531922422053205.00

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائينور هيثم احمد سرحان47541922422053206.00

كلية الطب/جامعة االنبار701.00100.14اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيهاجر سعيد عبد نصيف47551922422053210.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار498.0071.14اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيهاجر مرتضى حسن عبد العزيز47561922422053213.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار529.0075.57اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيهاله جاسم محمد منصور47571922422053215.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيهاله حسن ابراهيم مطلب47581922422053216.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيهاله عماد سعيد محمد47591922422053217.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيهبه خليل ابراهيم عواد47601922422053218.00
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة668.0095.43اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيهبه محمد علي هاشم47611922422053219.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيهدى صباح حسين علي47621922422053222.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة621.0088.71اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيهدى منذر يعكوب خليل47631922422053223.00

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد643.0091.86اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيهنادي حميد مدلول محمد47641922422053224.00

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية النهضة للبناتاحيائيابتهال حسن علي مصلح47651922422055001.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار524.0074.86اعدادية النهضة للبناتاحيائيافنان خليل فليح حسن47661922422055007.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار470.0067.14اعدادية النهضة للبناتاحيائيالزهراء ناجي عجمي حميد47671922422055009.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة612.0087.43اعدادية النهضة للبناتاحيائيامنه ناظم جاسم حمادي47681922422055012.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار541.0077.29اعدادية النهضة للبناتاحيائياميمه وسمي حماد متعب47691922422055013.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة640.0091.43اعدادية النهضة للبناتاحيائيايمان حسين علي فرحان47701922422055019.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار520.0074.29اعدادية النهضة للبناتاحيائيايه وليد محمد فليح47711922422055026.00

كلية طب االسنان/جامعة كركوك692.0098.86اعدادية النهضة للبناتاحيائيايه ياسر حسان حميد47721922422055027.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار523.0074.71اعدادية النهضة للبناتاحيائيتبارك لطيف ياسين محمود47731922422055034.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار694.0099.14اعدادية النهضة للبناتاحيائيتقى احمد عبد نايف47741922422055035.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار532.0076.00اعدادية النهضة للبناتاحيائيحنان محمد سبتي جمعه47751922422055038.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية النهضة للبناتاحيائيحنين عثمان محمد عبد هللا47761922422055039.00

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية النهضة للبناتاحيائيداليا باسل صبحي صالح47771922422055041.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة499.0071.29اعدادية النهضة للبناتاحيائيدالل حسين عيادة امين47781922422055043.00

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0081.14اعدادية النهضة للبناتاحيائيديار سعدون برهان سالم47791922422055047.00

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين672.0096.00اعدادية النهضة للبناتاحيائيرؤى حميد جاسم مهدي47801922422055048.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار534.0076.29اعدادية النهضة للبناتاحيائيرتاج نافع محمد رشيد47811922422055049.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة613.0087.57اعدادية النهضة للبناتاحيائيرسل احمد عباس ابراهيم47821922422055051.00

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية النهضة للبناتاحيائيرسل حمد شهاب حماد47831922422055052.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار526.0075.14اعدادية النهضة للبناتاحيائيريهام سمير فوزي علي47841922422055060.00

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0079.00اعدادية النهضة للبناتاحيائيزبيده خالد ابراهيم حميد47851922422055062.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية النهضة للبناتاحيائيزهراء عبد الستار جليل شعالن47861922422055065.00

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية النهضة للبناتاحيائيزينب محمد حاتم كامل47871922422055068.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة452.0064.57اعدادية النهضة للبناتاحيائيسناء عذاب فرحان عبد47881922422055079.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار601.0085.86اعدادية النهضة للبناتاحيائيشهد علي حسان طهمان47891922422055086.00

كلية العلوم/جامعة االنبار571.0081.57اعدادية النهضة للبناتاحيائيشيماء علي اسماعيل ميزر47901922422055089.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية النهضة للبناتاحيائيصبا عادل رسول حميد47911922422055091.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى541.0077.29اعدادية النهضة للبناتاحيائيصفا معروف عبد الكريم عبد الرزاق47921922422055092.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار535.0076.43اعدادية النهضة للبناتاحيائيصفيه عبد الخالق لطوفي مجحم47931922422055093.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية النهضة للبناتاحيائيطيبه عبد الكريم دويل حمد47941922422055098.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار473.0067.57اعدادية النهضة للبناتاحيائيطيف عبد هللا عبد محمد47951922422055103.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية النهضة للبناتاحيائيعائشه وسام خليفه عايد47961922422055104.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة648.0092.57اعدادية النهضة للبناتاحيائيغسق عمر علي عبد47971922422055107.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار532.0076.00اعدادية النهضة للبناتاحيائيفاطمه فالح فرحان حمود47981922422055113.00

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى620.0088.57اعدادية النهضة للبناتاحيائيفاطمه ناجي طالب شعالن47991922422055114.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة444.0063.43اعدادية النهضة للبناتاحيائيلقاء نصيف جاسم فرحان48001922422055120.00
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قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية النهضة للبناتاحيائيمريم فالح عبد فرحان48011922422055126.00

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43اعدادية النهضة للبناتاحيائيمنار رياض ياسين احمد48021922422055130.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية النهضة للبناتاحيائينبأ رواء حسين محمد48031922422055136.00

كلية العلوم/جامعة االنبار577.0082.43اعدادية النهضة للبناتاحيائينهاد عماد عبد الغني سلمان48041922422055141.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية628.0089.71اعدادية النهضة للبناتاحيائينور عبد الحكيم عبد الرزاق رجب48051922422055145.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار477.0068.14اعدادية النهضة للبناتاحيائيهاله احمد عطا هللا حسن48061922422055152.00

كلية العلوم/جامعة االنبار593.0084.71اعدادية النهضة للبناتاحيائيهبه هاشم عبيد ياسين48071922422055156.00

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.00100.00اعدادية النهضة للبناتاحيائيهجران حميد منزل عبطان48081922422055157.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة632.0090.29اعدادية النهضة للبناتاحيائيهديل سعدون عليوي عباس48091922422055158.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار490.0070.00ثانوية الحرية للبناتاحيائيايه ستار حميد شهاب48101922422056008.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار536.0076.57ثانوية الحرية للبناتاحيائيايه صباح حسن عبد48111922422056009.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0063.43ثانوية الحرية للبناتاحيائيريمان محمد مربيد فتيخان48121922422056018.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة610.0087.14ثانوية الحرية للبناتاحيائيساره باسم جاسم حمادي48131922422056023.00

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0079.00ثانوية الحرية للبناتاحيائيساره خضير جاسم حمادي48141922422056024.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة439.0062.71ثانوية الحرية للبناتاحيائيساره عبد الرحمن فياض عويد48151922422056027.00

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86ثانوية الحرية للبناتاحيائيغدران ناظم ياسين مصلح48161922422056036.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة436.0062.29ثانوية الحرية للبناتاحيائيغدق عمار ياسين حمدان48171922422056037.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار547.0078.14ثانوية الحرية للبناتاحيائيفاطمه صبار حميد عاكول48181922422056038.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار538.0076.86اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائياسماء عالء عبد الرزاق عبد المجيد48191922422057003.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائياماني محمد هادي طالل48201922422057005.00

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0095.57اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيايات صالح نوري دحام48211922422057010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار591.0084.43اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيايه عباس جمعه صجم48221922422057016.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة441.0063.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيايه عبد الحميد سالم احمد48231922422057017.00

كلية العلوم/جامعة االنبار589.0084.14اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيايه عبد القادر محمد عوده48241922422057018.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار492.0070.29اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيجيهان ابراهيم طالل عبد48251922422057031.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيحنين خالد عالوي مهنا48261922422057032.00

كلية التمريض/جامعة تكريت661.0094.43اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيرؤى انور عبد الكريم توفيق48271922422057042.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيرؤى كريم جاسم عباس48281922422057043.00

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيرؤى نصير هادي فتيخان48291922422057044.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة438.0062.57اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيرحمه سالم شبيب سليمان48301922422057046.00

كلية اآلداب/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيرزان عبد هللا محمد ملحم48311922422057047.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيرسل سعد جاسم محمد48321922422057049.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة512.0073.14اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيرسل سالم شبيب سليمان48331922422057050.00

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم509.0072.71اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيرسل سليم اسماعيل عطيه48341922422057051.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار484.0069.14اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيرقيه محمود حسن علي48351922422057056.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة629.0089.86اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيرويده عبد السالم عبود فرحان48361922422057058.00

كلية التمريض/جامعة ذي قار674.0096.29اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيريام مؤيد سعدي اسماعيل48371922422057059.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيزهراء رشيد مجيد هندي48381922422057062.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار690.0098.57اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيزينب زياد جاسم عبد48391922422057063.00

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية634.0090.57اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيساره ماجد احمد صايل48401922422057068.00
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة631.0090.14اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيسالي رياض عدنان سالم48411922422057070.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيسجى صباح نوري سند48421922422057073.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة621.0088.71اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيسكينه صادق خلف ايوب48431922422057077.00

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيشمس اوس عبد الهادي عبد المجيد48441922422057080.00

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيشهد اسماعيل عبد هللا حمادي48451922422057081.00

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيشهد عامر بدري صالح48461922422057084.00

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيصفا جمال مجبل عبد الهادي48471922422057086.00

كلية العلوم/جامعة االنبار571.0081.57اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيصفا خالد ابراهيم شكر48481922422057087.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة632.0090.29اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيصفا شهاب احمد فزع48491922422057088.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار478.0068.29اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيصفا عمر سامي فياض48501922422057090.00

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيصفا ناصر عبد الكريم علوان48511922422057091.00

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين658.0094.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيطيبه احمد كمال صالح48521922422057095.00

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيطيبه جمال عبد الحميد سمير48531922422057097.00

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت543.0077.57اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيطيبه حاتم محمد كودي48541922422057098.00

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0078.71اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيطيبه سعدون زبن صلبي48551922422057100.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيطيبه عبد المهيمن عبد االله ابراهيم48561922422057101.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيطيبه وليد فالح هادي48571922422057104.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيعائشه سعدون حديد فرحان48581922422057105.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيعائشه علي راشد عبد العزيز48591922422057106.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيعائشه عمار عبد الرزاق سلمان48601922422057107.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيعائشه هيثم حازم علي48611922422057109.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار515.0073.57اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيعبير ماجد هادي طالل48621922422057110.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيعطارد محمد خالد رشيد48631922422057111.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة621.0088.71اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيفرح ثامر عكله ذياب48641922422057118.00

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيفرح عمر فؤاد سلمان48651922422057120.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة703.00100.43اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيفريال عجيل رسول عبد هللا48661922422057122.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة630.0090.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيمتاب مصطفى زكي عبيد48671922422057126.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة435.0062.14اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيمريم باسم محمد حسين48681922422057127.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيمريم قاسم محمد فرحان48691922422057129.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيمسك بالل احمد شهاب48701922422057133.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيمالك طالب احمد حمادي48711922422057134.00

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية531.0075.86اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيمليكه محمد عبد الرزاق حمود48721922422057136.00

كلية العلوم/جامعة االنبار581.0083.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيمنار حسن علي حسن48731922422057137.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيمنال صالح محمد عبد48741922422057139.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيميان عامر ابراهيم جاسم48751922422057141.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيميسم يونس محمد مخلف48761922422057142.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة445.0063.57اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيميسون عبد القادر جبير صالح48771922422057143.00

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيميمونه احمد عبد هللا اصنيتان48781922422057144.00

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائينبأ سالم عبد هللا عبد48791922422057147.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة605.0086.43اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائينبأ قاسم محمد عطيوي48801922422057149.00
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قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائينبأ محمد جاسم محمد48811922422057150.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة699.0099.86اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائينبأ محمد حمد صالح48821922422057151.00

كلية العلوم/جامعة االنبار575.0082.14اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائينور الهدى عبد القادر محمد عوده48831922422057153.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار540.0077.14اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيهاجر عالء عبد طه48841922422057158.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة603.0086.14اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيهاجر محمد عبد اللطيف ابراهيم48851922422057159.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيهديل خضر صابر مهدي48861922422057162.00

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيوسن ثامر رحيم جليوي48871922422057164.00

كلية العلوم/جامعة االنبار589.0084.14اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيوقار ياسين حمدان سبتي48881922422057165.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة603.0086.14اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيياسمين نزار ناظم عبد الكريم48891922422057166.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيياسمين وضاح عبد القادر اسماعيل48901922422057167.00

كلية العلوم/جامعة االنبار573.0081.86اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائييقين محمد عبد الرزاق صالح48911922422057172.00

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين676.0096.57اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائييمامه عبد هللا خلف مهيدي48921922422057173.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الوثبة للبناتاحيائيآمنه عدنان رحال محمد48931922422058001.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار468.0066.86اعدادية الوثبة للبناتاحيائياسماء ماجد تركي هتيمي48941922422058007.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار526.0075.14اعدادية الوثبة للبناتاحيائيامال عبد الحق يوسف عبد الرزاق48951922422058008.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة648.0092.57اعدادية الوثبة للبناتاحيائياميمه فاضل ساجت عنزي48961922422058010.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار536.0076.57اعدادية الوثبة للبناتاحيائيايناس عياده مخلف نجم48971922422058012.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية الوثبة للبناتاحيائيايه عبد السالم عارف جاسم48981922422058015.00

كلية العلوم/جامعة االنبار582.0083.14اعدادية الوثبة للبناتاحيائيتقى حسين علي سعود48991922422058022.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الوثبة للبناتاحيائيداليا حاتم عجالن ضاحي49001922422058026.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية الوثبة للبناتاحيائيرحمه فاضل محمد فرحان49011922422058029.00

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43اعدادية الوثبة للبناتاحيائيرفاه نواف محل خلف49021922422058030.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار695.0099.29اعدادية الوثبة للبناتاحيائيزينه عبد السالم علي فاضل49031922422058035.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة631.0090.14اعدادية الوثبة للبناتاحيائيسجا صالح محمد خليفه49041922422058037.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار473.0067.57اعدادية الوثبة للبناتاحيائيسجى منذر احمد عطيه49051922422058038.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية الوثبة للبناتاحيائيسميه عبد الرحيم عبيد صالح49061922422058040.00

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية633.0090.43اعدادية الوثبة للبناتاحيائيشهد عبد هللا نايف عبد49071922422058046.00

كلية التمريض/جامعة تكريت656.0093.71اعدادية الوثبة للبناتاحيائيشهد فالح عناد ثامر49081922422058047.00

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0080.14اعدادية الوثبة للبناتاحيائيشيرين حمد عباس جلعوط49091922422058049.00

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية الوثبة للبناتاحيائيضحى محمود خاشع محمد49101922422058051.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة641.0091.57اعدادية الوثبة للبناتاحيائيعائشه مصطفى علي سعود49111922422058054.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار469.0067.00اعدادية الوثبة للبناتاحيائيفاطمة عمار علي احمد49121922422058058.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة656.0093.71اعدادية الوثبة للبناتاحيائيفردوس نيسان حسين سليمان49131922422058060.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة605.0086.43اعدادية الوثبة للبناتاحيائيقدس هاتف عبد الهادي اسود49141922422058062.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار557.0079.57اعدادية الوثبة للبناتاحيائيلمياء عبد هللا جاسم حسن49151922422058063.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار471.0067.29اعدادية الوثبة للبناتاحيائيمريم صباح نجم عبد49161922422058068.00

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0080.43اعدادية الوثبة للبناتاحيائيمريم مهند ابراهيم علوان49171922422058069.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة593.0084.71اعدادية الوثبة للبناتاحيائيميس محمد حسين عبد49181922422058072.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار549.0078.43اعدادية الوثبة للبناتاحيائيميسلون محمد خلف جراد49191922422058073.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار460.0065.71اعدادية الوثبة للبناتاحيائينبأ عباس صعب محمد49201922422058079.00
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14اعدادية الوثبة للبناتاحيائينور عادل حسني عبد49211922422058084.00

كلية العلوم/جامعة االنبار599.0085.57اعدادية الوثبة للبناتاحيائينورس سفيان عبد الرحيم مطر49221922422058085.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار465.0066.43اعدادية الوثبة للبناتاحيائييقين عباس جاسم محمد49231922422058091.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الوثبة للبناتاحيائييقين نبيل عذاب احميد49241922422058093.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء582.0083.14اعدادية األمل للبناتاحيائياثار رحمان سليمان حمد49251922422059001.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية األمل للبناتاحيائياريج خالد جسام حمادي49261922422059002.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار534.0076.29اعدادية األمل للبناتاحيائياستبرق حامد لوز عابد49271922422059003.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار602.0086.00اعدادية األمل للبناتاحيائياستبرق محمد احمد ناصر49281922422059005.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار543.0077.57اعدادية األمل للبناتاحيائياسراء عدنان طالب مهيدي49291922422059006.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية األمل للبناتاحيائياسراء ياسين محمود فرحان49301922422059008.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة647.0092.43اعدادية األمل للبناتاحيائياسماء ذاكر عبود مناجد49311922422059009.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة435.0062.14اعدادية األمل للبناتاحيائياسيل عبد خلف سلطان49321922422059010.00

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86اعدادية األمل للبناتاحيائياماني حميد شكر محمود49331922422059012.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة551.0078.71اعدادية األمل للبناتاحيائياماني فاضل كاظم عبيد49341922422059013.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار535.0076.43اعدادية األمل للبناتاحيائيامنه احمد فياض عايد49351922422059014.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية األمل للبناتاحيائيامنه صباح سالم كريم49361922422059015.00

كلية العلوم/جامعة االنبار576.0082.29اعدادية األمل للبناتاحيائيانتظار عبد السالم رجه عباس49371922422059017.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار486.0069.43اعدادية األمل للبناتاحيائيايمان حامد حمادي مهنا49381922422059021.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار542.0077.43اعدادية األمل للبناتاحيائيدنيا اياد خلف حمد49391922422059033.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية األمل للبناتاحيائيدينا حسن خليفه حسن49401922422059034.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة511.0073.00اعدادية األمل للبناتاحيائيرانيا شامل احمد عبد هللا49411922422059036.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار535.0076.43اعدادية األمل للبناتاحيائيرفل حامد ياسين محمد49421922422059041.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية األمل للبناتاحيائيرفل حماد درج عبيد49431922422059042.00

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية األمل للبناتاحيائيرفل محمد جسام حسن49441922422059043.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار532.0076.00اعدادية األمل للبناتاحيائيرونق حبيب شالل حمود49451922422059048.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار541.0077.29اعدادية األمل للبناتاحيائيريام اخضير عباس مصلح49461922422059050.00

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية األمل للبناتاحيائيريام خضير محمد عبد49471922422059051.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية األمل للبناتاحيائيزينب سالم عباس عبيد49481922422059055.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة617.0088.14اعدادية األمل للبناتاحيائيزينه داود سليمان ابراهيم49491922422059058.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية األمل للبناتاحيائيساره احمد صالح جاسم49501922422059061.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار534.0076.29اعدادية األمل للبناتاحيائيساره حسن خليفه حسن49511922422059062.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية األمل للبناتاحيائيساره قحطان ثابت صالح49521922422059064.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية األمل للبناتاحيائيسميه عبد الملك نوري خلف49531922422059071.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة453.0064.71اعدادية األمل للبناتاحيائيشيماء حسين حمود صالح49541922422059077.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية األمل للبناتاحيائيطيبه طارق عواد علي49551922422059082.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية األمل للبناتاحيائيغسق رياض يوسف عبد هللا49561922422059086.00

كلية العلوم/جامعة االنبار554.0079.14اعدادية األمل للبناتاحيائيغفران ثامر محمد نصيف49571922422059087.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار549.0078.43اعدادية األمل للبناتاحيائيغيداء مجيد حميد خابور49581922422059090.00

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية األمل للبناتاحيائيفاتن عبد السالم سليمان حمد49591922422059091.00

كلية العلوم/جامعة االنبار588.0084.00اعدادية األمل للبناتاحيائيفاطمه قحطان ثابت صالح49601922422059094.00
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كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة544.0077.71اعدادية األمل للبناتاحيائيفاطمه محمد خليل دهام49611922422059096.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0065.14اعدادية األمل للبناتاحيائيفاطمه محمد سلمان داود49621922422059097.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية األمل للبناتاحيائيمريم حمادي خلف عبد49631922422059102.00

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0095.57اعدادية األمل للبناتاحيائينبأ محمد سلمان رشيد49641922422059108.00

كلية العلوم/جامعة االنبار581.0083.00اعدادية األمل للبناتاحيائينبأ محمد صالح مهدي49651922422059109.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية األمل للبناتاحيائينبراس حمود صالح لطيف49661922422059110.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار432.0061.71اعدادية األمل للبناتاحيائينور اسماعيل حسن عبد49671922422059111.00

كلية التمريض/جامعة بغداد680.0097.14اعدادية األمل للبناتاحيائينور جمال حسين فياض49681922422059113.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار498.0071.14اعدادية األمل للبناتاحيائيهاله جمعه احمد عبد49691922422059117.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية األمل للبناتاحيائيهيام شاكر جاسم محمد49701922422059124.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة665.0095.00اعدادية األمل للبناتاحيائييسرى عمار ابراهيم عبد49711922422059125.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار548.0078.29اعدادية األمل للبناتاحيائييقين احمد حميد صلبي49721922422059126.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار546.0078.00اعدادية األمل للبناتاحيائييقين جيجان ابراهيم علي49731922422059127.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار517.0073.86اعدادية هيت للبناتاحيائيآيه رؤوف مزبان خلف49741922422060001.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة643.0091.86اعدادية هيت للبناتاحيائيابرار حيدر كامل جاسم49751922422060002.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار651.0093.00اعدادية هيت للبناتاحيائيابرار وجدي مخلف عبد القهار49761922422060004.00

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57اعدادية هيت للبناتاحيائياسراء سالم غفير رجب49771922422060009.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية هيت للبناتاحيائياسراء مالك حرير عبد49781922422060011.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار548.0078.29اعدادية هيت للبناتاحيائياسماء ستار جبير حمادي49791922422060012.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار469.0067.00اعدادية هيت للبناتاحيائياسماء علي خليل داود49801922422060013.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة626.0089.43اعدادية هيت للبناتاحيائيامنه اسعد خيري احمد49811922422060014.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار499.0071.29اعدادية هيت للبناتاحيائيامنه مصطفى جاسم شهاب49821922422060015.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار570.0081.43اعدادية هيت للبناتاحيائيانفال ابراهيم محمد سويد49831922422060016.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية هيت للبناتاحيائيايه بشار عبد الحميد محسن49841922422060017.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار668.0095.43اعدادية هيت للبناتاحيائيبينات قتيبه منصور عبد الكريم49851922422060019.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة625.0089.29اعدادية هيت للبناتاحيائيتمارة احمد اسماعيل بريذع49861922422060021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار465.0066.43اعدادية هيت للبناتاحيائيثريا اسكندر طه ياسين49871922422060024.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية هيت للبناتاحيائيحنين شهاب احمد جبير49881922422060026.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة659.0094.14اعدادية هيت للبناتاحيائيحنين ناصر عويد عمر49891922422060027.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية هيت للبناتاحيائيخنساء عبد الحافظ حسين علي49901922422060028.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة632.0090.29اعدادية هيت للبناتاحيائيخيرات رافع نعمان رحيم49911922422060029.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار470.0067.14اعدادية هيت للبناتاحيائيدينا سهيل ياسين عبد49921922422060033.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29اعدادية هيت للبناتاحيائيرحمه هيثم مزعل حماد49931922422060038.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار592.0084.57اعدادية هيت للبناتاحيائيرسل شهاب حمد برجس49941922422060039.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار595.0085.00اعدادية هيت للبناتاحيائيرغد صالح سالم شريف49951922422060042.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار593.0084.71اعدادية هيت للبناتاحيائيروعه سالم حميد عبد هللا49961922422060046.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478.0068.29اعدادية هيت للبناتاحيائيرويده باسم مهدي نعمان49971922422060048.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار533.0076.14اعدادية هيت للبناتاحيائيريا ذاكر شفيق مصلح49981922422060049.00

كلية العلوم/جامعة االنبار586.0083.71اعدادية هيت للبناتاحيائيريم وسام صبيح محسن49991922422060050.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية هيت للبناتاحيائيزينب رائد مطلوب سحاب50001922422060053.00

202 من 125صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 االنبار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار501.0071.57اعدادية هيت للبناتاحيائيسارة وليد خالد عبد الرحيم50011922422060055.00

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية هيت للبناتاحيائيساره احمد محمود ياسين50021922422060056.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة613.0087.57اعدادية هيت للبناتاحيائيسبأ رياض محمد عبد50031922422060058.00

كلية العلوم/جامعة االنبار610.0087.14اعدادية هيت للبناتاحيائيسرى نصيف خليفه محمود50041922422060060.00

كلية العلوم/جامعة االنبار625.0089.29اعدادية هيت للبناتاحيائيشذرات ياسين جمعه محمود50051922422060062.00

كلية الطب/جامعة االنبار706.00100.86اعدادية هيت للبناتاحيائيشذور عبد الحميد ابراهيم عبد50061922422060063.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية هيت للبناتاحيائيشمس شامل مصطفى احمد50071922422060065.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية هيت للبناتاحيائيشهد جاسم كريم حبيب50081922422060066.00

كلية العلوم/جامعة االنبار631.0090.14اعدادية هيت للبناتاحيائيصابرين زياد حميد محمد50091922422060068.00

كلية الطب/جامعة االنبار705.00100.71اعدادية هيت للبناتاحيائيصفا عبد القادر ابراهيم عبد50101922422060069.00

كلية العلوم/جامعة االنبار582.0083.14اعدادية هيت للبناتاحيائيضحى ليث شاكر ابراهيم50111922422060072.00

كلية التمريض/جامعة تكريت663.0094.71اعدادية هيت للبناتاحيائيطيبه خيري رشيد عطا هللا50121922422060075.00

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية هيت للبناتاحيائيعائشه زياد عبد الحميد يوسف50131922422060079.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار524.0074.86اعدادية هيت للبناتاحيائيعذراء صالح رحيم خنيفر50141922422060081.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار556.0079.43اعدادية هيت للبناتاحيائيغدير خالد عبد الرحمن محمد50151922422060084.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار528.0075.43اعدادية هيت للبناتاحيائيغفران ناظم جاسم محمد50161922422060086.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة474.0067.71اعدادية هيت للبناتاحيائيفاتن حميد صباح حردان50171922422060087.00

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية هيت للبناتاحيائيفاطمه عمر صالح فليح50181922422060089.00

كلية الطب/جامعة االنبار703.00100.43اعدادية هيت للبناتاحيائيفضيله حازم محمد جبير50191922422060091.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية هيت للبناتاحيائيقبس معاذ عبد الستار شعبان50201922422060092.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار651.0093.00اعدادية هيت للبناتاحيائيقنوت عقيل مبدر عبد الكريم50211922422060093.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار586.0083.71اعدادية هيت للبناتاحيائيكوثر شهاب حمد شهاب50221922422060094.00

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0095.57اعدادية هيت للبناتاحيائيلبنى عبد ربه اسماعيل حمد50231922422060095.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86اعدادية هيت للبناتاحيائيلجين سنان محمد سعيد مهيدي50241922422060096.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار653.0093.29اعدادية هيت للبناتاحيائيليلى علي حسن خليل50251922422060098.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية هيت للبناتاحيائيلينه صالح شريف خليل50261922422060099.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية هيت للبناتاحيائيماريه اكرم محي احمد50271922422060100.00

كلية الطب/جامعة االنبار703.00100.43اعدادية هيت للبناتاحيائيمروه عبد القادر ابراهيم عبد50281922422060103.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار612.0087.43اعدادية هيت للبناتاحيائيمروه عبد الكريم اسماعيل زعال50291922422060104.00

كلية الطب/جامعة االنبار705.00100.71اعدادية هيت للبناتاحيائينهى عادل فرحان صالح50301922422060110.00

كلية العلوم/جامعة االنبار687.0098.14اعدادية هيت للبناتاحيائينور حسان رؤوف حمد50311922422060111.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0065.86اعدادية هيت للبناتاحيائينور سامر عمر هندي50321922422060112.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار527.0075.29اعدادية هيت للبناتاحيائينور عبد القادر محمد حمادي50331922422060113.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار499.0071.29اعدادية هيت للبناتاحيائيهاجر عبد هللا جمعه عبد هللا50341922422060116.00

كلية الطب/جامعة االنبار698.0099.71اعدادية هيت للبناتاحيائيهاله سعد حبيب عكاب50351922422060119.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة633.0090.43اعدادية هيت للبناتاحيائيهند ذاكر محمود سبتي50361922422060123.00

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية هيت للبناتاحيائيوصال محمد عبود موسى50371922422060125.00

كلية العلوم/جامعة االنبار599.0085.57اعدادية هيت للبناتاحيائيوالء نوري محمد سعيد50381922422060126.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية هيت للبناتاحيائيياسمين ثائر اسماعيل كواد50391922422060127.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار537.0076.71اعدادية هيت للبناتاحيائيياسمين صالح الدين عبد الكريم عبد الجليل50401922422060128.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار567.0081.00اعدادية هيت للبناتاحيائيياسمين ياسر خضير رجب50411922422060129.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار598.0085.43اعدادية الشيماء للبناتاحيائيأستبرق محمد عبود خلف50421922422061001.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية الشيماء للبناتاحيائيآيه اسعد عبود حمد50431922422061006.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار526.0075.14اعدادية الشيماء للبناتاحيائيافراح علي رحيم جميل50441922422061010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار499.0071.29اعدادية الشيماء للبناتاحيائيبيداء اياد راضي عايش50451922422061014.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار483.0069.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيتبارك مشتاق علي ناصر50461922422061015.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية الشيماء للبناتاحيائيتبارك وليد خالد جمعه50471922422061016.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0064.71اعدادية الشيماء للبناتاحيائيجنان حميد بتال خلف50481922422061017.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار466.0066.57اعدادية الشيماء للبناتاحيائيحنين نجاح حمد حسين50491922422061019.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار500.0071.43اعدادية الشيماء للبناتاحيائيخوله محمود سليمان نكه50501922422061020.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة636.0090.86اعدادية الشيماء للبناتاحيائيرحمه محمد سليم داود50511922422061023.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيرحيل فوزي حنون عبطان50521922422061024.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار538.0076.86اعدادية الشيماء للبناتاحيائيرغد سعدون محسن علي50531922422061027.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار552.0078.86اعدادية الشيماء للبناتاحيائيرغدة عبد شتيوي مخلف50541922422061028.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار536.0076.57اعدادية الشيماء للبناتاحيائيرنا حسين عبد السالم محسن50551922422061029.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة430.0061.43اعدادية الشيماء للبناتاحيائيريام محمد اسماعيل عمير50561922422061030.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار672.0096.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب عناد مخلف مهبش50571922422061032.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0065.86اعدادية الشيماء للبناتاحيائيساره قمر منير فتني50581922422061034.00

كلية العلوم/جامعة االنبار622.0088.86اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسجى ثامر احمد صبار50591922422061035.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار515.0073.57اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسرور حمود خلف ادهام50601922422061036.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار473.0067.57اعدادية الشيماء للبناتاحيائيشهد سعدي علي سالم50611922422061038.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار588.0084.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيضحى محمد عبد اللطيف نزال50621922422061041.00

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71اعدادية الشيماء للبناتاحيائيعائشه عبد الجبار كامل عبد الرزاق50631922422061042.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار612.0087.43اعدادية الشيماء للبناتاحيائيغفران فيصل محمد ناذر عبد الرزاق50641922422061044.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0061.86اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه ثامر سليمان خلف50651922422061045.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار537.0076.71اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفرقان وليد خالد جمعه50661922422061048.00

كلية العلوم/جامعة االنبار680.0097.14اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمالك فارس مجيد حميد50671922422061051.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار474.0067.71اعدادية الشيماء للبناتاحيائيندى محمد عباس ابراهيم50681922422061056.00

كلية العلوم/جامعة االنبار582.0083.14اعدادية الشيماء للبناتاحيائينعمه ثاني مشعل علي50691922422061058.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار574.0082.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائينور احمد زناد حمد50701922422061059.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة626.0089.43اعدادية الشيماء للبناتاحيائينور الهدى زياد سليمان عبد الرحمن50711922422061060.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية الشيماء للبناتاحيائيهديل جاسر محمد بطاح50721922422061064.00

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0078.71اعدادية الروافد للبناتاحيائيآالء ياسين عبد هللا فرحان50731922422062001.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة673.0096.14اعدادية الروافد للبناتاحيائيآمال سعيد تركي مصلح50741922422062002.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار616.0088.00اعدادية الروافد للبناتاحيائيآمنه صفاء الدين عبد الرحمن عليوي50751922422062004.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية الروافد للبناتاحيائيأميمه هيثم يونس عنتر50761922422062005.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار496.0070.86اعدادية الروافد للبناتاحيائيآيات اكرم جاسم محمد50771922422062007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة440.0062.86اعدادية الروافد للبناتاحيائيآيه باسم ذنون سالم50781922422062009.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة443.0063.29اعدادية الروافد للبناتاحيائيآيه محمد ساجر فرهان50791922422062011.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الروافد للبناتاحيائيآيه مهند علي عبيد50801922422062012.00
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هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار548.0078.29اعدادية الروافد للبناتاحيائياروى عامر شريف معروف50811922422062014.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار580.0082.86اعدادية الروافد للبناتاحيائياسراء شيت انور هويدي50821922422062017.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.0099.00اعدادية الروافد للبناتاحيائياسيل منصور عبد الكريم محمود50831922422062018.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار681.0097.29اعدادية الروافد للبناتاحيائياالء غازي جدعان مطلك50841922422062020.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية الروافد للبناتاحيائيانفال لبيب احمد مخلف50851922422062021.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة612.0087.43اعدادية الروافد للبناتاحيائيايالف صبحي علي عبيد50861922422062023.00

كلية العلوم/جامعة االنبار588.0084.00اعدادية الروافد للبناتاحيائيآيالف وليد وحيد ورشان50871922422062024.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار516.0073.71اعدادية الروافد للبناتاحيائيايه احمد عبد القادر خريف50881922422062025.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار581.0083.00اعدادية الروافد للبناتاحيائيايه عمر شعالن تركي50891922422062026.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية الروافد للبناتاحيائيايه مظفر هاشم حمزه50901922422062027.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار549.0078.43اعدادية الروافد للبناتاحيائيأيه هيثم يونس عنتر50911922422062028.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0068.57اعدادية الروافد للبناتاحيائيبان حميد عبد هللا حمادي50921922422062030.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى372.0053.14اعدادية الروافد للبناتاحيائيبشرى وليد هويدي صالح50931922422062032.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار473.0067.57اعدادية الروافد للبناتاحيائيتبارك ثامر نوري عبد الكريم50941922422062035.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار545.0077.86اعدادية الروافد للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد سحاب50951922422062036.00

كلية التمريض/جامعة نينوى651.0093.00اعدادية الروافد للبناتاحيائيتبارك ياسر عبد الرسول ابراهيم50961922422062040.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار536.0076.57اعدادية الروافد للبناتاحيائيتقوى عبد الرحمن عواد حردان50971922422062041.00

كلية الطب/جامعة االنبار700.00100.00اعدادية الروافد للبناتاحيائيتقى قيس رزيك ابراهيم50981922422062043.00

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية الروافد للبناتاحيائيجويرية ياسر صبحي خليل50991922422062046.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار549.0078.43اعدادية الروافد للبناتاحيائيحنان احمد كاظم احمد51001922422062048.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية الروافد للبناتاحيائيحياة بشير يحيى غايب51011922422062049.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية الروافد للبناتاحيائيدينا سعيد خميس عبد هللا51021922422062051.00

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية685.0097.86اعدادية الروافد للبناتاحيائيرفل عماد سامي مهيدي51031922422062057.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار530.0075.71اعدادية الروافد للبناتاحيائيرنده رائد خيري ياسين51041922422062060.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار604.0086.29اعدادية الروافد للبناتاحيائيرنين حكمت عبد االله عبد الحميد51051922422062061.00

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين682.0097.43اعدادية الروافد للبناتاحيائيزهراء خالد عبد الرحمن جميل51061922422062062.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار493.0070.43اعدادية الروافد للبناتاحيائيزينب فالح شهاب حمد51071922422062066.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار563.0080.43اعدادية الروافد للبناتاحيائيزينب فيصل سعود عباس51081922422062067.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار631.0090.14اعدادية الروافد للبناتاحيائيزينه خالد عز الدين ابراهيم51091922422062068.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة620.0088.57اعدادية الروافد للبناتاحيائيساره شامل كامل محمد51101922422062070.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار690.0098.57اعدادية الروافد للبناتاحيائيساره عمر عبد الرزاق صالح51111922422062071.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار485.0069.29اعدادية الروافد للبناتاحيائيسجى عدنان نجيب عاشور51121922422062074.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار564.0080.57اعدادية الروافد للبناتاحيائيسجى ماجد جاسم محمد51131922422062075.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية الروافد للبناتاحيائيسجى محمد خيري محمد51141922422062076.00

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية الروافد للبناتاحيائيسجى مصطفى خليل ابراهيم51151922422062077.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية الروافد للبناتاحيائيسرى محمد محمود ابراهيم51161922422062079.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار581.0083.00اعدادية الروافد للبناتاحيائيسوزان عبد السالم يوسف زايد51171922422062081.00

كلية العلوم/جامعة االنبار594.0084.86اعدادية الروافد للبناتاحيائيشذى عايد سعد حمد51181922422062082.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية الروافد للبناتاحيائيشمس رباح سالم شريف51191922422062083.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار613.0087.57اعدادية الروافد للبناتاحيائيشهد مؤيد علي فليح51201922422062085.00
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قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية الروافد للبناتاحيائيشهالء مجيد جمعه احمد51211922422062086.00

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0080.43اعدادية الروافد للبناتاحيائيصابرين كريم سلمان رشيد51221922422062087.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار537.0076.71اعدادية الروافد للبناتاحيائيضحى جمال عبد العزيز حسين51231922422062088.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار674.0096.29اعدادية الروافد للبناتاحيائيضحى جمال هويدي صالح51241922422062089.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار539.0077.00اعدادية الروافد للبناتاحيائيغاده ضياء فخري محمود51251922422062093.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار677.0096.71اعدادية الروافد للبناتاحيائيلجين خالد امين سعيد51261922422062097.00

كلية العلوم/جامعة االنبار580.0082.86اعدادية الروافد للبناتاحيائيماريه جهاد خليل عبد الرحمن51271922422062098.00

كلية العلوم/جامعة االنبار605.0086.43اعدادية الروافد للبناتاحيائيمريم عماد عبد القادر ربيع51281922422062100.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة631.0090.14اعدادية الروافد للبناتاحيائيمريم عماد عبد الواحد علي51291922422062101.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار660.0094.29اعدادية الروافد للبناتاحيائيمسره محمد غازي مغامس51301922422062104.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار536.0076.57اعدادية الروافد للبناتاحيائيمنى صبحي جميل محمد51311922422062108.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار481.0068.71اعدادية الروافد للبناتاحيائيمياده ابراهيم خميس مريمح51321922422062109.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار644.0092.00اعدادية الروافد للبناتاحيائيمياده غسان سعيد عليوي51331922422062110.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار599.0085.57اعدادية الروافد للبناتاحيائيميار بشار صالح اسعد51341922422062111.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار440.0062.86اعدادية الروافد للبناتاحيائيميساء عبد الستار شعبان احمد51351922422062112.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية الروافد للبناتاحيائيميالد غسان سعيد عليوي51361922422062113.00

كلية العلوم/جامعة االنبار599.0085.57اعدادية الروافد للبناتاحيائينبأ رعد الطيف حسن51371922422062114.00

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية الروافد للبناتاحيائيندى احمد ردام غزال51381922422062116.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار523.0074.71اعدادية الروافد للبناتاحيائينهى محمد صالح عويد51391922422062118.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474.0067.71اعدادية الروافد للبناتاحيائينور الهدى عبد هللا عبد الهادي عبد القهار51401922422062120.00

كلية الطب/جامعة االنبار698.0099.71اعدادية الروافد للبناتاحيائينور حامد فارس محمود51411922422062122.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة668.0095.43اعدادية الروافد للبناتاحيائينور عبد الرحمن طه حامد51421922422062123.00

كلية الطب/جامعة االنبار697.0099.57اعدادية الروافد للبناتاحيائينور محمد تين احمد51431922422062125.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار596.0085.14اعدادية الروافد للبناتاحيائينور محمد ناذر عبد هللا51441922422062126.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة635.0090.71اعدادية الروافد للبناتاحيائينور مخلص محمد سالم51451922422062127.00

كلية العلوم/جامعة االنبار606.0086.57اعدادية الروافد للبناتاحيائينوره خضر ابراهيم سالم51461922422062128.00

كلية العلوم/جامعة االنبار620.0088.57اعدادية الروافد للبناتاحيائيهبة هيثم هادي محمود51471922422062129.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة494.0070.57اعدادية الروافد للبناتاحيائيهنادي فراس فاضل اسماعيل51481922422062131.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار428.0061.14اعدادية الروافد للبناتاحيائيهند حماد خلف مهبش51491922422062132.00

كلية العلوم/جامعة االنبار593.0084.71اعدادية الروافد للبناتاحيائيهند هادي مشعان ربيع51501922422062133.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار599.0085.57اعدادية الروافد للبناتاحيائيوديان محمد فرج حمادي51511922422062134.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار690.0098.57اعدادية الروافد للبناتاحيائيوسن محمد عبد الصمد جاسم51521922422062135.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة633.0090.43اعدادية الروافد للبناتاحيائيوفاء وليد سليمان نجرس51531922422062136.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار594.0084.86اعدادية الروافد للبناتاحيائييقين عبد الحميد ناصر حسين51541922422062138.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار477.0068.14اعدادية حديثة للبناتاحيائيالهام عبد الكريم فياض غافل51551922422063006.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية حديثة للبناتاحيائيايام رياض جاسم محمد51561922422063008.00

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43اعدادية حديثة للبناتاحيائيايه خضير حمد ياسين51571922422063009.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار535.0076.43اعدادية حديثة للبناتاحيائيايه مؤيد عبد اللطيف حسين51581922422063010.00

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0081.14اعدادية حديثة للبناتاحيائيتقى اكرم ابراهيم وهيب51591922422063012.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية حديثة للبناتاحيائيثريا قيصر فرج غضيب51601922422063014.00
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(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.86اعدادية حديثة للبناتاحيائيحال ابراهيم عبد حسين51611922422063016.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية حديثة للبناتاحيائيحنان سالم عبد هللا علي51621922422063017.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار590.0084.29اعدادية حديثة للبناتاحيائيرغده رافد حامد رشيد51631922422063020.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار600.0085.71اعدادية حديثة للبناتاحيائيزمزم غياث خيري محمد51641922422063023.00

كلية الطب/جامعة االنبار704.00100.57اعدادية حديثة للبناتاحيائيزهراء جبار حسن عثمان51651922422063024.00

كلية العلوم/جامعة االنبار601.0085.86اعدادية حديثة للبناتاحيائيزهراء عمار رافع ابراهيم51661922422063025.00

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين653.0093.29اعدادية حديثة للبناتاحيائيزهراء مراد سويد عرموش51671922422063026.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0073.14اعدادية حديثة للبناتاحيائيزينه سعد عبد المجيد عبد هللا51681922422063027.00

كلية التمريض/جامعة نينوى656.0093.71اعدادية حديثة للبناتاحيائيساره مجاهد رشيد فيصل51691922422063028.00

كلية التمريض/جامعة نينوى649.0092.71اعدادية حديثة للبناتاحيائيسناء قاسم فريح عجور51701922422063030.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار571.0081.57اعدادية حديثة للبناتاحيائيشيماء مثنى زين الدين محمود51711922422063032.00

كلية العلوم/جامعة االنبار552.0078.86اعدادية حديثة للبناتاحيائيعائشه سعيد نوري احمد51721922422063034.00

كلية العلوم/جامعة االنبار598.0085.43اعدادية حديثة للبناتاحيائيعال عادل عبد الجبار محمود51731922422063035.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة654.0093.43اعدادية حديثة للبناتاحيائيغسق عبد هللا نواف علي51741922422063036.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة612.0087.43اعدادية حديثة للبناتاحيائيفردوس جمال سلمان محمد51751922422063041.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار535.0076.43اعدادية حديثة للبناتاحيائيمريم صالح محمد حردان51761922422063044.00

كلية العلوم/جامعة االنبار599.0085.57اعدادية حديثة للبناتاحيائيمريم عارف خليفه اسود51771922422063045.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة635.0090.71اعدادية حديثة للبناتاحيائيمريم عمر جاسم محمد51781922422063046.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية حديثة للبناتاحيائيمريم فراس محمد ياسين51791922422063047.00

كلية العلوم/جامعة االنبار585.0083.57اعدادية حديثة للبناتاحيائيمريم مروان عبد هللا سرحان51801922422063048.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار695.0099.29اعدادية حديثة للبناتاحيائينضال صالح محمد حردان51811922422063053.00

كلية العلوم/جامعة النهرين592.0084.57اعدادية حديثة للبناتاحيائينور بشير مناور حمادي51821922422063054.00

كلية العلوم/جامعة االنبار576.0082.29اعدادية حديثة للبناتاحيائينور وليد شاكر محمد51831922422063056.00

كلية العلوم/جامعة االنبار671.0095.86اعدادية حديثة للبناتاحيائيهبه علي بردان عبد51841922422063059.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار452.0064.57اعدادية حديثة للبناتاحيائيود علي حمد ثابت51851922422063060.00

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت561.0080.14اعدادية حديثة للبناتاحيائيوقار حكيم صكار نجم51861922422063062.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86اعدادية حديثة للبناتاحيائييقين وليد فرج وهيب51871922422063063.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0066.71ثانوية عنه للبناتاحيائيآالء عالء جواد علي51881922422064001.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة642.0091.71ثانوية عنه للبناتاحيائيآمنه رباح ثامر سعود51891922422064002.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار589.0084.14ثانوية عنه للبناتاحيائيآمنه ياسر عبد جابر51901922422064003.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29ثانوية عنه للبناتاحيائيأيناس حذيفه جاسم محمد صادق51911922422064004.00

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين687.0098.14ثانوية عنه للبناتاحيائيآيه محمد قاسم حبيب51921922422064005.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار681.0097.29ثانوية عنه للبناتاحيائياسراء عبد الصمد هاشم حامد51931922422064006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار609.0087.00ثانوية عنه للبناتاحيائياسراء نهاد سامي صالح51941922422064007.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة505.0072.14ثانوية عنه للبناتاحيائيتبارك امير صافي مجيد51951922422064010.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار495.0070.71ثانوية عنه للبناتاحيائيتبارك فرحان مدهم حمود51961922422064011.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57ثانوية عنه للبناتاحيائيحميده طريف حبيب جاسم51971922422064013.00

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00ثانوية عنه للبناتاحيائيرسل نعمان هشام عبد القادر51981922422064016.00

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29ثانوية عنه للبناتاحيائيريام يوسف بكر عبد الهادي51991922422064017.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار504.0072.00ثانوية عنه للبناتاحيائيريم تقي طه عبد الغفور52001922422064018.00
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قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل657.0093.86ثانوية عنه للبناتاحيائيريم ماهر نايف عزاوي52011922422064019.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية عنه للبناتاحيائيزينب احمد محمود احمد52021922422064020.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية عنه للبناتاحيائيزينب ليث قاسم محمد52031922422064021.00

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين679.0097.00ثانوية عنه للبناتاحيائيزينه سعد رجب عبد هللا52041922422064022.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار629.0089.86ثانوية عنه للبناتاحيائيساره هاتف عبد هللا سعود52051922422064024.00

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71ثانوية عنه للبناتاحيائيشمس معاذ عبد القهار داود52061922422064025.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة646.0092.29ثانوية عنه للبناتاحيائيفاطمه عدي بهجت شافي52071922422064030.00

كلية العلوم/جامعة االنبار583.0083.29ثانوية عنه للبناتاحيائيمروه قحطان عطا هللا فهد52081922422064033.00

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0078.00ثانوية عنه للبناتاحيائيميمونه مصعب عبد العزيز محمود52091922422064036.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية عنه للبناتاحيائينبأ سعدون لطيف عماش52101922422064037.00

كلية الطب/جامعة االنبار698.0099.71ثانوية عنه للبناتاحيائينسرين مازن خالص عبد الرحمن52111922422064038.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة656.0093.71ثانوية عنه للبناتاحيائيهبه بشير نوري اسماعيل52121922422064041.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية عنه للبناتاحيائيهبه كمال حسين جابر52131922422064042.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة637.0091.00ثانوية عنه للبناتاحيائيهنادي سفيان اسعد شالل52141922422064043.00

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية696.0099.43ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائياريج عقيل شحاذه فتحي52151922422065003.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار507.0072.43ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائياسراء محمد بدر محمود52161922422065004.00

كلية العلوم/جامعة االنبار582.0083.14ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيبشرى وجيه عويد داود52171922422065010.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيتبارك ثائر جعفر صادق52181922422065011.00

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت653.0093.29ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيتبارك خالد عبد الرحيم اسماعيل52191922422065012.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار657.0093.86ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيحنين مجيد صبري ياسين52201922422065015.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيدينا احمد مطر زعين52211922422065017.00

كلية العلوم/جامعة االنبار613.0087.57ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيرانيه عبد الرزاق منير اسماعيل52221922422065019.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة617.0088.14ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيرحمه فيصل عبد الفتاح عسكر52231922422065021.00

كلية التمريض/جامعة تلعفر635.0090.71ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيرسل نزار مولود عبد اللطيف52241922422065022.00

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.0097.57ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيرهف قصي قاسم شفيق52251922422065024.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار507.0072.43ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيريم صفاء احمد موسى52261922422065026.00

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيزبيده رافت سامي حسين52271922422065027.00

كلية التمريض/جامعة تلعفر633.0090.43ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيسجى محمد علي حسن52281922422065028.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة661.0094.43ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيسميه عبد هللا داود سليمان52291922422065029.00

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيضحى براء وجيه خليل52301922422065031.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة632.0090.29ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيضحى عدنان ثابت محمد52311922422065032.00

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين669.0095.57ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيعائشه خالد حميد جوهان52321922422065035.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيعبير عبد الجبار شعبان صالح52331922422065036.00

كلية العلوم/جامعة االنبار579.0082.71ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيفاطمه كمال مهنا ذياب52341922422065039.00

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0078.14ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيمالك عمار صبار جمعه52351922422065041.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار521.0074.43ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيميقات سفيان خير هللا عران52361922422065042.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة664.0094.86ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائينور عبد هللا داود سليمان52371922422065043.00

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية620.0088.57ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائينور مقداد حسني موسى52381922422065044.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0073.43ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيهاجر بالل راسم محمد52391922422065046.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار522.0074.57ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيهاله احسان عطا هللا فهد52401922422065047.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار670.0095.71ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيأبرار جبار حمد عطيه52411922422066001.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار501.0071.57ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيآمنه عبد الباسط محمود حمادي52421922422066002.00

كلية العلوم/جامعة االنبار605.0086.43ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائياسراء طه ياسين صالح52431922422066007.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار484.0069.14ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائياالء قيس ابراهيم حسن52441922422066011.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيامال جمال محمد مهيدي52451922422066012.00

كلية العلوم/جامعة االنبار569.0081.29ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيانسام نجم سمير مهيدي52461922422066015.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار549.0078.43ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيايالف عماد عباس خلف52471922422066019.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيدعاء كريم احمد صالح52481922422066025.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار501.0071.57ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيرؤى محمود محمد صلبي52491922422066026.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار443.0063.29ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيرقيه محمد محسن علوان52501922422066028.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0066.71ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيزمزم خلف عبود محمد52511922422066029.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار528.0075.43ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيزهراء شاكر عيد صالح52521922422066031.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيزينب محمد عبد جاسم52531922422066034.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار489.0069.86ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيزينب نزهان محمد زيدان52541922422066035.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار534.0076.29ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيسفانه حرج سالم احمد52551922422066038.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيشهد اكرم حاتم حمادي52561922422066039.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيضحى رائد غزاي مخلف52571922422066042.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار528.0075.43ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيطيبه حميد حمد عبود52581922422066045.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيفاطمه جبار صالح سعيد52591922422066049.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار460.0065.71ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيفاطمه علي ثلج كواك52601922422066050.00

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0078.57ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيمروة فائز رشيد حزم52611922422066052.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار545.0077.86ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيمريم شاكر حماد عبد52621922422066053.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار495.0070.71ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائينبأ كريم نعيم حمد52631922422066055.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائينجاة سالم عيد زيدان52641922422066056.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيهاجر عدي ابراهيم خليل52651922422066061.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار538.0076.86ثانوية الصفا للبناتاحيائيرسل عبد الجبار عباس هراط52661922422067003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475.0067.86ثانوية الصفا للبناتاحيائيرغد خالد محمد عجيل52671922422067004.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة622.0088.86ثانوية الصفا للبناتاحيائيهاجر عبد الستار عطيه محسن52681922422067007.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0063.86ثانوية الصفا للبناتاحيائيوفاء حميد شكر محمود52691922422067008.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار695.0099.29اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيامنه نهاد عمر عبد52701922422068008.00

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيايات مجيد حميد حسن52711922422068011.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيبهاء محمود حسن عواد52721922422068015.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار544.0077.71اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيرفل احمد زيدان خلف52731922422068025.00

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيزينب محمد محمود عباس52741922422068032.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيسجى علي عبد هللا حسين52751922422068036.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار538.0076.86اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيشهد شاكر محمد مانع52761922422068041.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار483.0069.00اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيشيرين قيصر اسماعيل مبارك52771922422068042.00

كلية العلوم/جامعة االنبار658.0094.00اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيطيبه عبد السالم درج فارس52781922422068044.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار516.0073.71اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل حميد حسين52791922422068045.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار503.0071.86اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيفاطمه ياسر داود ذهب52801922422068046.00
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كلية التمريض/جامعة تكريت676.0096.57اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائينبأ نعيم محمد موسى52811922422068054.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائينور الهدى خليل عفين كحيص52821922422068055.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار614.0087.71اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيهبه احمد حمد صلبي52831922422068061.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار537.0076.71اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيورود جبير اسود خلف52841922422068064.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0064.14اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائييقين يحيى صبار عبيد52851922422068065.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة432.0061.71ثانوية النابغه الذبياني للبناتاحيائياحالم حميد خليفه حمادي52861922422069002.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474.0067.71ثانوية النابغه الذبياني للبناتاحيائياعتزاز علي محمد كاهي52871922422069003.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة653.0093.29ثانوية النابغه الذبياني للبناتاحيائيامل حسين عليوي ناصر52881922422069004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار544.0077.71ثانوية النابغه الذبياني للبناتاحيائيايمان محمد حسن سعيد52891922422069006.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة518.0074.00ثانوية النابغه الذبياني للبناتاحيائيرؤى مبدر عراك دايح52901922422069009.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار443.0063.29ثانوية النابغه الذبياني للبناتاحيائيزهراء محمود عبد جراد52911922422069012.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة441.0063.00ثانوية النابغه الذبياني للبناتاحيائيساره احمد حسين صالح52921922422069013.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار487.0069.57ثانوية النابغه الذبياني للبناتاحيائيسهام علي غزيوي مياح52931922422069016.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار493.0070.43ثانوية النابغه الذبياني للبناتاحيائيعائشه محمد ابراهيم فزع52941922422069019.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار553.0079.00ثانوية النابغه الذبياني للبناتاحيائيوالء محمد فياض جاسم52951922422069038.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة608.0086.86ثانوية النابغه الذبياني للبناتاحيائييقين عناد محمد راشد52961922422069040.00

كلية الطب/جامعة االنبار702.00100.29ثانوية المقاصد للبناتاحيائياروى عامر محمد خلف52971922422070001.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار514.0073.43ثانوية المقاصد للبناتاحيائياطياف ماهر رمضان عسل52981922422070003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار504.0072.00ثانوية المقاصد للبناتاحيائيانوار وليد عبد اللطيف عبيد52991922422070005.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار449.0064.14ثانوية المقاصد للبناتاحيائيبان عباس محمود خليفه53001922422070008.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية المقاصد للبناتاحيائيتبارك كمال فوزي سليمان53011922422070010.00

كلية العلوم/جامعة االنبار660.0094.29ثانوية المقاصد للبناتاحيائيتيسير طه حمد خلف53021922422070012.00

كلية العلوم/جامعة االنبار574.0082.00ثانوية المقاصد للبناتاحيائيجنان رعد كريم عامر53031922422070013.00

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين685.0097.86ثانوية المقاصد للبناتاحيائيحوراء حامد دلف احمد53041922422070015.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة653.0093.29ثانوية المقاصد للبناتاحيائيدعاء محمد رشيد فرحان53051922422070018.00

كلية العلوم/جامعة االنبار657.0093.86ثانوية المقاصد للبناتاحيائيرؤى فؤاد جمعه محمد53061922422070019.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة606.0086.57ثانوية المقاصد للبناتاحيائيرفل رائد داود سليمان53071922422070022.00

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0080.57ثانوية المقاصد للبناتاحيائيرواسي كمال فوزي سليمان53081922422070026.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية المقاصد للبناتاحيائيريم عمر محمد حسين53091922422070028.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0065.86ثانوية المقاصد للبناتاحيائيزهراء رشيد محمد خضر53101922422070030.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.0099.00ثانوية المقاصد للبناتاحيائيزينب محمد دايح مطر53111922422070031.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار621.0088.71ثانوية المقاصد للبناتاحيائيسجى سالم بردي عبد هللا53121922422070033.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية المقاصد للبناتاحيائيصبا اسكندر عالوي بوال53131922422070037.00

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية المقاصد للبناتاحيائيفرح جمعه احمد عيد53141922422070042.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار433.0061.86ثانوية المقاصد للبناتاحيائيمريم عبد اللطيف حكمت يوسف53151922422070045.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار487.0069.57ثانوية المقاصد للبناتاحيائيمريم نيسان عالوي حميد53161922422070048.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية المقاصد للبناتاحيائيميالد حامد حمد حمود53171922422070051.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار509.0072.71ثانوية المقاصد للبناتاحيائينبأ سعد خميس هملوش53181922422070052.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0068.57ثانوية المقاصد للبناتاحيائينبأ قاسم محمد هادي53191922422070053.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار587.0083.86ثانوية المقاصد للبناتاحيائينور انور ناجي شالل53201922422070058.00
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هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار541.0077.29ثانوية المقاصد للبناتاحيائينور فاضل عباس عبيد53211922422070060.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار429.0061.29ثانوية المقاصد للبناتاحيائينور نومان كركش سالم53221922422070062.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار664.0094.86ثانوية المقاصد للبناتاحيائيهبه حامد دلف احمد53231922422070063.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار658.0094.00ثانوية زيد بن حارثه للبناتاحيائيأثار بشير محمد كركز53241922422071001.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة656.0093.71ثانوية زيد بن حارثه للبناتاحيائيأمل مجيد عالوي عزيز53251922422071002.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة652.0093.14ثانوية زيد بن حارثه للبناتاحيائياسيل خير هللا حماد عبد53261922422071004.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة423.0060.43ثانوية زيد بن حارثه للبناتاحيائيشهد محمد زبار عبد53271922422071009.00

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0080.43ثانوية زيد بن حارثه للبناتاحيائيمالك عبد صالح سعود53281922422071012.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار486.0069.43ثانوية الكواكب للبناتاحيائيانفال احمد فياض احمد53291922422072005.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29ثانوية الكواكب للبناتاحيائيحنين حازم ياسين حسين53301922422072008.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة616.0088.00ثانوية الكواكب للبناتاحيائيحواء جمال عبد حمادي53311922422072009.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار466.0066.57ثانوية الكواكب للبناتاحيائيخيريه عبد هللا احمد علي53321922422072010.00

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0095.71ثانوية الكواكب للبناتاحيائيرسل ثائر جاسم محمد53331922422072011.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية الكواكب للبناتاحيائيرقيه اسامه سعيد حسن53341922422072012.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار494.0070.57ثانوية الكواكب للبناتاحيائيرقيه مدني مصلح فهد53351922422072014.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة554.0079.14ثانوية الكواكب للبناتاحيائيسبا حسن غازي علي53361922422072019.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار507.0072.43ثانوية الكواكب للبناتاحيائيسجى سالم محمود مخلف53371922422072020.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة514.0073.43ثانوية الكواكب للبناتاحيائيسمر ابراهيم شاكر سحاب53381922422072021.00

كلية العلوم/جامعة االنبار620.0088.57ثانوية الكواكب للبناتاحيائيسميره ياسر خاشع جاسم53391922422072022.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار517.0073.86ثانوية الكواكب للبناتاحيائيطيبه صالح خلف حمادي53401922422072028.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار482.0068.86ثانوية الكواكب للبناتاحيائيعائشه مسهر حمود نده53411922422072031.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية الكواكب للبناتاحيائيغسق عبد الرحمن فهمي عبد القهار53421922422072033.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية الكواكب للبناتاحيائيمريم فرحان سلمان محمود53431922422072038.00

كلية العلوم/جامعة االنبار574.0082.00ثانوية الكواكب للبناتاحيائيمنار زياد عبد هللا حمد53441922422072040.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار510.0072.86ثانوية الكواكب للبناتاحيائيمها قحطان حسين محمد53451922422072042.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار519.0074.14ثانوية الكواكب للبناتاحيائينور عماد حسن صبح53461922422072043.00

كلية العلوم/جامعة االنبار554.0079.14ثانوية االقصى للبناتاحيائيايمان محمد وسمي صالح53471922422073004.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار524.0074.86ثانوية االقصى للبناتاحيائيديانا طارق عبد هللا ختال53481922422073009.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار463.0066.14ثانوية االقصى للبناتاحيائينبأ مزهر نواف محمد53491922422073013.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية االمالي للبناتاحيائيابتسام ياسر محمد خلف53501922422075001.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار484.0069.14ثانوية االمالي للبناتاحيائياالء حسين خلف محمد53511922422075004.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار529.0075.57ثانوية االمالي للبناتاحيائيايالف جمال عبد خلف53521922422075006.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار499.0071.29ثانوية االمالي للبناتاحيائيبتول هاني نجم محمد53531922422075008.00

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية االمالي للبناتاحيائيحال عبد سويد مشوح53541922422075009.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار452.0064.57ثانوية االمالي للبناتاحيائيحياة بيان محمد كطه53551922422075011.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86ثانوية االمالي للبناتاحيائيخديجه صداع ناجي مطني53561922422075012.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار455.0065.00ثانوية االمالي للبناتاحيائيدعاء حمود عواد كردي53571922422075013.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار508.0072.57ثانوية االمالي للبناتاحيائيرتيبه ايمن دلي عيسى53581922422075017.00

كلية العلوم/جامعة االنبار614.0087.71ثانوية االمالي للبناتاحيائيرغد عالوي مروح منادي53591922422075018.00

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0060.57ثانوية االمالي للبناتاحيائيرقيه احمد خيري عبد53601922422075019.00
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة612.0087.43ثانوية االمالي للبناتاحيائيرهف شاكر حمدي اسود53611922422075020.00

كلية العلوم/جامعة االنبار575.0082.14ثانوية االمالي للبناتاحيائيرهف صفاء حمود محمد53621922422075021.00

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86ثانوية االمالي للبناتاحيائيرهف عبد الرزاق اسود حسين53631922422075022.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار556.0079.43ثانوية االمالي للبناتاحيائيرهف محمد مهيدي حسين53641922422075023.00

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.71ثانوية االمالي للبناتاحيائيزينب عدنان حميد بدوي53651922422075028.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية االمالي للبناتاحيائيساره عبد هللا عكله عبد53661922422075030.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة431.0061.57ثانوية االمالي للبناتاحيائيسجى حمد جباره بشو53671922422075032.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار515.0073.57ثانوية االمالي للبناتاحيائيسعاد عبد سويد مشوح53681922422075033.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار446.0063.71ثانوية االمالي للبناتاحيائيسماهر جاسم ابراهيم علي53691922422075034.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار461.0065.86ثانوية االمالي للبناتاحيائيسهى سماح اسود حسين53701922422075037.00

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية632.0090.29ثانوية االمالي للبناتاحيائيشيماء احمد خيري عبد53711922422075041.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية االمالي للبناتاحيائيضحى جاسم ابراهيم علي53721922422075043.00

كلية العلوم/جامعة االنبار625.0089.29ثانوية االمالي للبناتاحيائيضحى عايد ابراهيم حنادي53731922422075044.00

كلية العلوم/جامعة االنبار617.0088.14ثانوية االمالي للبناتاحيائيعطاء عبد اللطيف خيري عبد53741922422075046.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.0099.00ثانوية االمالي للبناتاحيائيغاده عبد بردان اسود53751922422075047.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار500.0071.43ثانوية االمالي للبناتاحيائيغفران مطلوب مخلف عيسى53761922422075048.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار446.0063.71ثانوية االمالي للبناتاحيائيفاتن وليد فواز عواد53771922422075049.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة624.0089.14ثانوية االمالي للبناتاحيائيفاطمه بركان حمد علي53781922422075050.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار519.0074.14ثانوية االمالي للبناتاحيائيالرا محمد غريب فياض53791922422075051.00

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0078.57ثانوية االمالي للبناتاحيائيماري فاروق كطه سليمان53801922422075053.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار520.0074.29ثانوية االمالي للبناتاحيائيمياسه صدام ناجي مطني53811922422075054.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار440.0062.86ثانوية االمالي للبناتاحيائينبأ احمد جاسم محمد53821922422075057.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار466.0066.57ثانوية االمالي للبناتاحيائينضال محمد رشيد محمد53831922422075058.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية االمالي للبناتاحيائيهدى سوادي خميس خليفه53841922422075063.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43ثانوية االمالي للبناتاحيائيوداد عماد حسين علوان53851922422075066.00

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29ثانوية االمالي للبناتاحيائييقين عبد الجبار مفلح علي53861922422075068.00

كلية العلوم/جامعة االنبار621.0088.71ثانوية اليقين للبناتاحيائيأروى عماد كرجي راشد53871922422076002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار461.0065.86ثانوية اليقين للبناتاحيائيألهام محمد عبد عرفي53881922422076003.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار681.0097.29ثانوية اليقين للبناتاحيائياستبرق احمد حسن علي53891922422076005.00

كلية العلوم/جامعة االنبار616.0088.00ثانوية اليقين للبناتاحيائيايمان حماد محمد عوده53901922422076009.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار433.0061.86ثانوية اليقين للبناتاحيائيايه ضياء مزهر جهاد53911922422076010.00

كلية العلوم/جامعة االنبار569.0081.29ثانوية اليقين للبناتاحيائيايه فالح داود علي53921922422076012.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار470.0067.14ثانوية اليقين للبناتاحيائيتبارك محمد علي خلف53931922422076016.00

كلية العلوم/جامعة االنبار571.0081.57ثانوية اليقين للبناتاحيائيحنان حسين علي جسام53941922422076022.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار524.0074.86ثانوية اليقين للبناتاحيائيرؤى محمد يوسف لطيف53951922422076024.00

كلية التمريض/جامعة تكريت658.0094.00ثانوية اليقين للبناتاحيائيرنا ابراهيم حمد شرموط53961922422076030.00

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0095.71ثانوية اليقين للبناتاحيائيرونق عصام عواد جاسم53971922422076031.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار498.0071.14ثانوية اليقين للبناتاحيائيزينب احمد كردي شيحان53981922422076034.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار602.0086.00ثانوية اليقين للبناتاحيائيزينب ضياء حامد تركي53991922422076035.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29ثانوية اليقين للبناتاحيائيزينه ابراهيم خلف عوده54001922422076037.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار633.0090.43ثانوية اليقين للبناتاحيائيزينه نهاد احميد مخلف54011922422076038.00

كلية العلوم/جامعة االنبار637.0091.00ثانوية اليقين للبناتاحيائيشهد كريم خلف دحام54021922422076046.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية اليقين للبناتاحيائيطيبه احمد جاسم مخلف54031922422076050.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0066.71ثانوية اليقين للبناتاحيائيطيبه سامي عوده حمادي54041922422076052.00

كلية العلوم/جامعة االنبار636.0090.86ثانوية اليقين للبناتاحيائيعبير بشار حميد عبيد54051922422076053.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار436.0062.29ثانوية اليقين للبناتاحيائيعذراء جمال طالب سطام54061922422076055.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار491.0070.14ثانوية اليقين للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا حميد صالح54071922422076058.00

كلية العلوم/جامعة االنبار575.0082.14ثانوية اليقين للبناتاحيائيفاطمه عالء محمود يوسف54081922422076059.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86ثانوية اليقين للبناتاحيائيمروه جياد احمد رزيج54091922422076066.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار499.0071.29ثانوية اليقين للبناتاحيائيمروه خالد طالب جهاد54101922422076067.00

كلية العلوم/جامعة االنبار580.0082.86ثانوية اليقين للبناتاحيائيمريم عالوي حسين عبد54111922422076069.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار668.0095.43ثانوية اليقين للبناتاحيائيمالك عمر حمد غضبان54121922422076073.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية اليقين للبناتاحيائيمينا حميد شهاب حمد54131922422076074.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار570.0081.43ثانوية اليقين للبناتاحيائينبأ حميد محمد عرموط54141922422076075.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة615.0087.86ثانوية اليقين للبناتاحيائينسرين دلف عواد جاسم54151922422076078.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار522.0074.57ثانوية اليقين للبناتاحيائينور الهدى اسماعيل عبد الغفور دحام54161922422076079.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0064.71ثانوية اليقين للبناتاحيائينور محمد مطر جرو54171922422076085.00

كلية العلوم/جامعة االنبار615.0087.86ثانوية اليقين للبناتاحيائيهبه خالد زعيتر خلف54181922422076088.00

كلية العلوم/جامعة االنبار643.0091.86ثانوية اليقين للبناتاحيائيهبه دريد محمد حمد54191922422076089.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار501.0071.57ثانوية اليقين للبناتاحيائييقين مظهر مشعل فيحان54201922422076095.00

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.9696.14ثانوية المتميزات في االنباراحيائياسراء عبد الحكيم عبد الكريم مرعي54211922422077001.00

كلية العلوم/جامعة االنبار643.3291.90ثانوية المتميزات في االنباراحيائيمريم ناصر حسين علي54221922422077003.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار497.0071.00ثانوية الرحاب للبناتاحيائيافراح عبد حمد علي54231922422078005.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار565.0080.71ثانوية الرحاب للبناتاحيائياالء عواد عزيز خلف54241922422078006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار610.0087.14ثانوية الرحاب للبناتاحيائيتبارك عبد الرحمن علي عمار54251922422078014.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار463.0066.14ثانوية الرحاب للبناتاحيائيتبارك عبد الوهاب حمدي نخيالن54261922422078015.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية الرحاب للبناتاحيائيتسنيم مطر خليف صالح54271922422078016.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار480.0068.57ثانوية الرحاب للبناتاحيائيحنين مخلف محمد خليف54281922422078019.00

كلية العلوم/جامعة االنبار573.0081.86ثانوية الرحاب للبناتاحيائيدعاء سمسم خشمان بخيت54291922422078020.00

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية الرحاب للبناتاحيائيدالل ناجي عجيل عبد54301922422078021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية الرحاب للبناتاحيائيرغد عنتر جمعه محمد54311922422078025.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار516.0073.71ثانوية الرحاب للبناتاحيائيرقيه صبحي شرقي عباس54321922422078026.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0063.14ثانوية الرحاب للبناتاحيائيرنده سعدي محمد علي54331922422078028.00

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة472.0067.43ثانوية الرحاب للبناتاحيائيرهف مالك غربي خليفه54341922422078030.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00ثانوية الرحاب للبناتاحيائيروضه حسين شاهر علي54351922422078032.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار455.0065.00ثانوية الرحاب للبناتاحيائيسهى مسعود جبار نجم54361922422078040.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية الرحاب للبناتاحيائيسوزان تحسين عبد هللا محيسن54371922422078041.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار531.0075.86ثانوية الرحاب للبناتاحيائيشذى مخلف حسن عجاج54381922422078042.00

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية592.0084.57ثانوية الرحاب للبناتاحيائيعبير غريب جبير عبد هللا54391922422078046.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار548.0078.29ثانوية الرحاب للبناتاحيائيعال حمدان ملوح اسعد54401922422078048.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار550.0078.57ثانوية الرحاب للبناتاحيائيمالك ايمن حميد مجول54411922422078051.00

كلية العلوم/جامعة االنبار573.0081.86ثانوية الرحاب للبناتاحيائيميس مهيدي صالح خاير54421922422078053.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار545.0077.86ثانوية الرحاب للبناتاحيائينبأ مصطفى كمال خضر54431922422078056.00

كلية الطب/جامعة االنبار706.00100.86ثانوية الرحاب للبناتاحيائينور أسعد عبد خلف54441922422078057.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك634.0090.57ثانوية الرحاب للبناتاحيائيهبه انيس حمد خلف54451922422078059.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية الرحاب للبناتاحيائيهديل محمد حسين خليفه54461922422078061.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار554.0079.14ثانوية الرحاب للبناتاحيائيهناء عواد عزيز خلف54471922422078063.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار557.0079.57ثانوية الرحاب للبناتاحيائيوزيره ابراهيم حمود جبير54481922422078065.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار462.0066.00ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيآيه رائد محي منصور54491922422081003.00

كلية العلوم/جامعة االنبار599.0085.57ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيأيه عبد السالم حمد حماد54501922422081005.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار543.0077.57ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيابتسام فجر ناصر حسين54511922422081006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار613.0087.57ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيابرار جميل عيد سعيد54521922422081009.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار479.0068.43ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيابرار خالد داود حسان54531922422081010.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار695.0099.29ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائياسن غانم جواد علي54541922422081013.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار496.0070.86ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيأطياب صالح مهدي صالح54551922422081014.00

كلية الطب/جامعة االنبار699.0099.86ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائياالء عدنان عبد هللا بردان54561922422081018.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار522.0074.57ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيامنه رشيد حامد رشيد54571922422081021.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة682.0097.43ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيايات محمود علي محمد54581922422081022.00

كلية الطب/جامعة االنبار701.00100.14ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيايناس حسين خليفه عبيد54591922422081023.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار498.0071.14ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيايه اثير هذال خليفه54601922422081025.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة619.0088.43ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيايه رياض ريكان برع54611922422081028.00

كلية الطب/جامعة االنبار698.0099.71ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيايه محمد علي مخيلف54621922422081030.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار673.0096.14ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيايه هيثم علي عبد هللا54631922422081031.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة622.0088.86ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيتبارك عادل حمد خلف54641922422081034.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة437.0062.43ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيتبارك عدنان حسين فهد54651922422081035.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار547.0078.14ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيتبارك محمد عبد هللا شحاذه54661922422081036.00

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0080.14ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيتبارك مشتاق طالب مخلف54671922422081037.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار517.0073.86ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيتبارك نهاد محمد حامد54681922422081039.00

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيتمارا علي عبد هللا عليوي54691922422081041.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيحنين احمد حمود خضير54701922422081042.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيحياة حميد دلف عبد العزيز54711922422081043.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار512.0073.14ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيدعاء عدنان حسين فهد54721922422081044.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة477.0068.14ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيديانا قيس ابراهيم فهد54731922422081047.00

كلية العلوم/جامعة االنبار600.0085.71ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيدينا عدنان كامل ساجر54741922422081049.00

كلية التمريض/جامعة ميسان664.0094.86ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيرسل اياد خلف خربيط54751922422081057.00

كلية العلوم/جامعة االنبار576.0082.29ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيرسل مجيد عالوي عزيز54761922422081063.00

كلية الطب/جامعة االنبار697.0099.57ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيرفيده احمد عبد هللا محمود54771922422081065.00

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى628.0089.71ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيرقيه عادل اسماعيل رجب54781922422081067.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة660.0094.29ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيرونق عامر ناجي محمود54791922422081070.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيريم فرات حامد صبار54801922422081073.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار583.0083.29ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيزبيده رياض نوري فريح54811922422081074.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار655.0093.57ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيزينب عبد شاحوذ حمادي54821922422081077.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة670.0095.71ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيزينب محمد عذيب عبد هللا54831922422081078.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار695.0099.29ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيزينب نبيل حسن ناصر54841922422081079.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار635.0090.71ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيزينب نهاد محمد عبود54851922422081080.00

كلية الطب/جامعة االنبار697.0099.57ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيزينه نافع محمد جلوي54861922422081081.00

كلية التمريض/جامعة بغداد676.0096.57ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيساره قاسم خليل ابراهيم54871922422081084.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار564.0080.57ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيسبأ اديب جاسم محمد54881922422081085.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار545.0077.86ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيسبأ محمد نصار جفال54891922422081086.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0063.43ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيسبأ هيثم نصيف جاسم54901922422081087.00

كلية العلوم/جامعة االنبار621.0088.71ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيسجى حميد بتال خلف54911922422081088.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى690.0098.57ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيسجى سمير جسام مخلف54921922422081089.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة622.0088.86ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيسراج صبر مانع صبر54931922422081090.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيسرى ناظم محمد خليفه54941922422081091.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار526.0075.14ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيسميره جاسم محمد سلمان54951922422081092.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيسميه طالب عبد صالح54961922422081093.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار509.0072.71ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيشفاء طالب عبد صالح54971922422081096.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة665.0095.00ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيشيرين خليل ابراهيم فهد54981922422081100.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0065.86ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيشيماء باسم رمضان سليمان54991922422081101.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيصابرين اسماعيل حبيب مصلح55001922422081102.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار492.0070.29ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيعائشه اسماعيل مسعف جياد55011922422081110.00

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيعائشه بدري جالل حمد55021922422081111.00

كلية العلوم/جامعة االنبار631.0090.14ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيعائشه سالم عفات عوده55031922422081112.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة605.0086.43ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيعائشه ضياء محمد دحيو55041922422081113.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيعائشه عبد الرزاق هالل هجيج55051922422081114.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيغسق كامل عبد هللا خلف55061922422081116.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار434.0062.00ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيغسق محمود محمد محمود55071922422081117.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيغفران محمد شاكر عبود55081922422081118.00

كلية العلوم/جامعة االنبار671.0095.86ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيفاطمة عدنان فاضل صالح55091922422081119.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيفرح سالم سويد كردي55101922422081121.00

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيكوثر هيثم جعوان محمد55111922422081123.00

كلية العلوم/جامعة االنبار614.0087.71ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمروه مؤيد خلف محسن55121922422081126.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمريم فيصل غازي حمودي55131922422081128.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار540.0077.14ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمريم محمد احمد ضاحي55141922422081129.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0068.57ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمريم مظهر سرحان حايف55151922422081130.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمالك انور ابراهيم فهد55161922422081131.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمالك حاتم مطشر راضي55171922422081132.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار596.0085.14ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمالك عيد صالح محمد55181922422081133.00

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمالك مصطفى شالل عبيد55191922422081134.00

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمنى فتيخان حسين علي55201922422081136.00
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار489.0069.86ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمها عامر عبد هللا ساهي55211922422081137.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمياده حسن عبد هللا عفتان55221922422081138.00

كلية التمريض/جامعة بغداد684.0097.71ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيناديه سعد مشحن عيفان55231922422081141.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينبأ خالد ابراهيم حميد55241922422081144.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينبأ عباس فاضل عبد55251922422081145.00

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينبأ عقيل شبيب خربيط55261922422081146.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار663.0094.71ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينبأ مؤيد جاسم محمد55271922422081147.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار465.0066.43ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينبأ يونس احميد احمد55281922422081150.00

كلية العلوم/جامعة االنبار572.0081.71ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينسرين بهجت حردان سليمان55291922422081151.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار563.0080.43ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينهى محمد فرحان عبد55301922422081153.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار482.0068.86ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينور الهدى محمد حسن سرحان55311922422081154.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيهاجر عبد الرحمن مطر طالب55321922422081160.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة657.0093.86ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيهاجر محمد عبد هللا خلف55331922422081162.00

كلية التمريض/جامعة ميسان667.0095.29ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيهاله اياد خلف خربيط55341922422081163.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار690.0098.57ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيهند خميس فرج خلف55351922422081165.00

كلية الطب/جامعة االنبار704.00100.57ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيورود هاني شاكر علي55361922422081166.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار545.0077.86ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيياسمين عامر خلف مرزوك55371922422081167.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة500.0071.43ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائييقين احمد حمود خضير55381922422081168.00

كلية العلوم/جامعة االنبار636.0090.86ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائييقين شبيب خربيط عويد55391922422081170.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائييقين صباح كراخ حسين55401922422081171.00

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0078.71ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيامنية مؤيد حميد رشيد55411922422082003.00

كلية العلوم/جامعة االنبار601.0085.86ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيايات سالم عنيد جهاد55421922422082005.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار559.0079.86ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيايمان مولود وهيب عيدان55431922422082008.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة604.0086.29ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيايه صدام كاظم سحاب55441922422082009.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار446.0063.71ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيتبارك عبد الستار وسمي عبد55451922422082011.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0065.86ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيتهاني حامد هاشم سجل55461922422082012.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار546.0078.00ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيرقيه احمد حمد فرحان55471922422082018.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة437.0062.43ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيزهراء احمد هاشم سجل55481922422082019.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار431.0061.57ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيسجى باسم احمد مسهل55491922422082020.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار551.0078.71ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيسرى حامد رشيد مظهور55501922422082021.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيسرى فرحان عويد فرحان55511922422082022.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيسفانه سعيد كنوش حمود55521922422082023.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيسماح صالح خلف بردي55531922422082024.00

كلية العلوم/جامعة االنبار571.0081.57ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيسميه محمد عواد حمد55541922422082025.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار477.0068.14ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيشيماء احمد هاشم سجل55551922422082026.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار524.0074.86ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيطيبه اسعد عباس عبد55561922422082027.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية469.0067.00ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيفرح محمود جسام عبد هللا55571922422082029.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار519.0074.14ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيكوثر رسول اسماعيل محمود55581922422082030.00

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيلينا عالء حميد رشيد55591922422082031.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة426.0060.86ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائينضال عبد الرحمن محمد فرحان55601922422082037.00
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار443.0063.29ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائينور جمال فرعون جراد55611922422082038.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار477.0068.14ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيهاجر عثمان عالوي سجل55621922422082041.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيهدى خميس سريح جاسم55631922422082044.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار546.0078.00ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائييمامه مزهر دهام فاضل55641922422082048.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار532.0076.00اعدادية التسامح للبناتاحيائياسيل عواد خلف الياسين55651922422085002.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية التسامح للبناتاحيائياشواق خميس حمود عدوان55661922422085003.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية التسامح للبناتاحيائيامنه عبد حمود عدوان55671922422085006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار625.0089.29اعدادية التسامح للبناتاحيائيايالف سعيد صياح بتال55681922422085007.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية التسامح للبناتاحيائيجميله ميثاق سويد فاضل55691922422085010.00

كلية العلوم/جامعة االنبار596.0085.14اعدادية التسامح للبناتاحيائيخديجة حميد عبد هللا جهف55701922422085011.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار466.0066.57اعدادية التسامح للبناتاحيائيرانيا ناصر صباح بتال55711922422085012.00

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.86اعدادية التسامح للبناتاحيائيشيرين حميد جراد عليوي55721922422085018.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار441.0063.00اعدادية التسامح للبناتاحيائيمريم عبد المجيد ريكان صكر55731922422085023.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار437.0062.43اعدادية التسامح للبناتاحيائيمنار محمد شايش ابراهيم55741922422085024.00

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0080.14اعدادية التسامح للبناتاحيائينبأ عباس فاضل سويد55751922422085026.00

كلية العلوم/جامعة االنبار611.0087.29اعدادية التسامح للبناتاحيائييازي فاضل سويد محمد55761922422085029.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار554.0079.14ثانوية العبور للبناتاحيائياحالم عدنان عنزي علي55771922422086001.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار447.0063.86ثانوية العبور للبناتاحيائياريج عبد خليف طرفه55781922422086002.00

كلية التمريض/جامعة الموصل681.0097.29ثانوية العبور للبناتاحيائياستبرق محمد عبد سهيل55791922422086004.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية العبور للبناتاحيائيافتخار صباح عبد حمدان55801922422086006.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار476.0068.00ثانوية العبور للبناتاحيائيايه محمد حسين طحير55811922422086013.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار497.0071.00ثانوية العبور للبناتاحيائيحنان عبد جدوع عبد هللا55821922422086014.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية العبور للبناتاحيائيسجى حماد شارع محمد55831922422086024.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية العبور للبناتاحيائيسلوى ماهر خضر جاسم55841922422086029.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية العبور للبناتاحيائيشروق برزان مخلف شالل55851922422086033.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار465.0066.43ثانوية العبور للبناتاحيائيعبير محمود احمد سعيد55861922422086035.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية العبور للبناتاحيائيعهد عبد خلف عبد هللا55871922422086037.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار500.0071.43ثانوية العبور للبناتاحيائيمنتهى محمد محيسن معيوف55881922422086043.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار536.0076.57ثانوية العبور للبناتاحيائيمها زيدان خلف صالح55891922422086045.00

كلية العلوم/جامعة االنبار570.0081.43ثانوية العبور للبناتاحيائيميسون عبد الستار سعيد عطيه55901922422086046.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار508.0072.57ثانوية العبور للبناتاحيائيهدى صباح خليفه شالل55911922422086050.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية العبور للبناتاحيائيهيام عامر جلعوط جاسم55921922422086055.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى482.0068.86ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائياسماء محمد احمد ابراهيم55931922422087002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة447.0063.86ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيايه حقي اسماعيل طريد55941922422087006.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة629.0089.86ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيبراء صباح حسن فرحان55951922422087009.00

كلية العلوم/جامعة االنبار580.0082.86ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيتبارك كريم محمد فرحان55961922422087010.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار563.0080.43ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيرسل سعدي جاسم حمود55971922422087020.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة474.0067.71ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيزينه محمد مطلب عبد55981922422087031.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار526.0075.14ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيسجى تركي محمد عبد55991922422087035.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار559.0079.86ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيشهالء عبيد عبد هللا روكان56001922422087040.00
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار580.0082.86ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيشيرين قيصر علي مطني56011922422087041.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار471.0067.29ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيشيماء يوسف حمد فرحان56021922422087043.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيضحى بشير محمد فرحان56031922422087045.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0063.86ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيعبير ناجح حماد علي56041922422087051.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيعذراء كرجي رسول محمود56051922422087052.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة428.0061.14ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيغصون محمد سليمان محمد56061922422087053.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة432.0061.71ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيغفران بشير شهاب احمد56071922422087054.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار503.0071.86ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيفاطمه انور صبحي حمود56081922422087056.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0063.57ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيفاطمه يوسف حميد محل56091922422087060.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار535.0076.43ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيكوثر عبد الكريم ذياب سرحان56101922422087063.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478.0068.29ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيلقاء انور صبحي حمود56111922422087064.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة610.0087.14ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيمريم منعم حسين مشعان56121922422087068.00

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0080.86ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائينور ضياء هادي صالح56131922422087073.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة627.0089.57ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائينور يوسف حمد عباس56141922422087075.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائينيران ربيع مطني عباس56151922422087077.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار582.0083.14ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيوديان ربيع مطني عباس56161922422087080.00

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد591.0084.43ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيياسمين محمد علي فرحان56171922422087084.00

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0078.14ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائييقين سامي تركي سكران56181922422087085.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0068.57اعدادية االنفال للبناتاحيائياسماء محمود نوري جياد56191922422089006.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار535.0076.43اعدادية االنفال للبناتاحيائياالء دحام سرحان جاسم56201922422089011.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة614.0087.71اعدادية االنفال للبناتاحيائيامل عباس عبيد زيدان56211922422089012.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0064.14اعدادية االنفال للبناتاحيائيايالف حكمت محمد عباس56221922422089024.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة432.0061.71اعدادية االنفال للبناتاحيائيتماره نافع محمد حسين56231922422089043.00

كلية العلوم/جامعة االنبار627.0089.57اعدادية االنفال للبناتاحيائيرانيه طالب مسربت علي56241922422089052.00

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0079.00اعدادية االنفال للبناتاحيائيزينه فرحان محسن فرحان56251922422089078.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار552.0078.86اعدادية االنفال للبناتاحيائيساره قاسم حمود فليح56261922422089081.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار472.0067.43اعدادية االنفال للبناتاحيائيسبا حامد محمد عبد الحميد56271922422089088.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية االنفال للبناتاحيائيشهد احمد محمد حسين56281922422089105.00

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0081.00اعدادية االنفال للبناتاحيائيشهد حامد عباس فرحان56291922422089106.00

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية االنفال للبناتاحيائيعائشه ابراهيم علي فارس56301922422089122.00

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية االنفال للبناتاحيائيمروة قيصر حماد عبد56311922422089149.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة632.0090.29اعدادية االنفال للبناتاحيائيمريم حسين حبيب مرهون56321922422089154.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار522.0074.57اعدادية االنفال للبناتاحيائينبأ سعدي احمد علي56331922422089170.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار543.0077.57اعدادية االنفال للبناتاحيائينصره نصيف جاسم محمد56341922422089171.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار506.0072.29اعدادية االنفال للبناتاحيائيهدى حميد عبد هللا مهيدي56351922422089190.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار464.0066.29اعدادية االنفال للبناتاحيائيهديل عادل احمد عوده56361922422089191.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة680.0097.14اعدادية االنفال للبناتاحيائيهند حامد فرج عبيد56371922422089192.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474.0067.71اعدادية االنفال للبناتاحيائيورقاء رافع محمد حسين56381922422089196.00

كلية العلوم/جامعة االنبار574.0082.00اعدادية االنفال للبناتاحيائيوسن خميس عبد جراح56391922422089197.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الطموح للبناتاحيائيامل محمد احمد صالح56401922422090002.00
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار521.0074.43ثانوية الطموح للبناتاحيائيثناء عبد الرحمن محل صالح56411922422090003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0066.71ثانوية الطموح للبناتاحيائيرحاب مجيد عبد الجبار عبد هللا56421922422090005.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار509.0072.71ثانوية الطموح للبناتاحيائيشفاء طلب خلف فرحان56431922422090007.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية الطموح للبناتاحيائيشهد حمد عادي علي56441922422090008.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار466.0066.57ثانوية الطموح للبناتاحيائيفاطمة عدنان علي حديد56451922422090012.00

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية الطموح للبناتاحيائينور محسن علي عباس56461922422090014.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار547.0078.14ثانوية الطموح للبناتاحيائيهدى هادي عالوي حسن56471922422090015.00

كلية العلوم/جامعة االنبار569.0081.29اعدادية الروابط للبناتاحيائياستبرق محمود حسين ثويني56481922422092001.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0064.00اعدادية الروابط للبناتاحيائيامنه قصي جمعه حسن56491922422092007.00

كلية التمريض/جامعة تكريت645.0092.14اعدادية الروابط للبناتاحيائيايات سعيد خالد صالح56501922422092010.00

كلية العلوم/جامعة االنبار573.0081.86اعدادية الروابط للبناتاحيائيتبارك محمد حامد مخلف56511922422092019.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار651.0093.00اعدادية الروابط للبناتاحيائيتبارك ياسين احمد حسين56521922422092020.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار492.0070.29اعدادية الروابط للبناتاحيائيختام صالح حمود جوير56531922422092024.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة439.0062.71اعدادية الروابط للبناتاحيائيدموع رواء سهيل كسوب56541922422092028.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار495.0070.71اعدادية الروابط للبناتاحيائيرغد حمد عادي علي56551922422092036.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة618.0088.29اعدادية الروابط للبناتاحيائيرواء سالم جوهر حامد56561922422092040.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة456.0065.14اعدادية الروابط للبناتاحيائيزمن صدام حسين محمد56571922422092043.00

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية الروابط للبناتاحيائيزينب سعد احمد جوير56581922422092046.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار497.0071.00اعدادية الروابط للبناتاحيائيزينب كريم علي شالل56591922422092047.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار473.0067.57اعدادية الروابط للبناتاحيائيساره محمد عبد هللا حمادي56601922422092050.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43اعدادية الروابط للبناتاحيائيسبأ ياس خضير عباس56611922422092052.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة425.0060.71اعدادية الروابط للبناتاحيائيسميه سامي محمد فياض56621922422092058.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء568.0081.14اعدادية الروابط للبناتاحيائيصابرين هشام محسن تركي56631922422092067.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة632.0090.29اعدادية الروابط للبناتاحيائيصفيه باسم حمود عفتان56641922422092069.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة618.0088.29اعدادية الروابط للبناتاحيائيطيبه فاضل عباس سعود56651922422092072.00

كلية العلوم/جامعة االنبار582.0083.14اعدادية الروابط للبناتاحيائيعائشه اياد محمد جاسم56661922422092073.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة607.0086.71اعدادية الروابط للبناتاحيائيغفران اياد خلف عبد هللا56671922422092078.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار464.0066.29اعدادية الروابط للبناتاحيائيغفران رعد محمد ابراهيم56681922422092079.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار464.0066.29اعدادية الروابط للبناتاحيائيفاطمه اياد حسين عباس56691922422092084.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة473.0067.57اعدادية الروابط للبناتاحيائيفاطمه ياسين حايف محمد56701922422092087.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة427.0061.00اعدادية الروابط للبناتاحيائيمروه عامر جاسم عليوي56711922422092093.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة612.0087.43اعدادية الروابط للبناتاحيائيمريم فاضل عباس سعود56721922422092099.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار533.0076.14اعدادية الروابط للبناتاحيائيمريم فالح بهلول فياض56731922422092100.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0064.00اعدادية الروابط للبناتاحيائيمريم محمود فرحان دير56741922422092103.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار434.0062.00اعدادية الروابط للبناتاحيائينبأ قصي عبد الخالق مهدي56751922422092110.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة432.0061.71اعدادية الروابط للبناتاحيائينغم نعيم محمد عباس56761922422092111.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة610.0087.14اعدادية الروابط للبناتاحيائينهى علي محمد غانم56771922422092112.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة625.0089.29اعدادية الروابط للبناتاحيائينور عماد رشيد محمد56781922422092116.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار529.0075.57اعدادية الروابط للبناتاحيائينور قحطان عدنان محمد56791922422092117.00

كلية العلوم/جامعة االنبار574.0082.00اعدادية الروابط للبناتاحيائينوره قيس حسين حميد56801922422092118.00
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية الروابط للبناتاحيائيهاجر عبد هللا عطيه محمد56811922422092121.00

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29اعدادية الروابط للبناتاحيائيهدى عدنان خضير فرحان56821922422092127.00

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية الروابط للبناتاحيائيورود جمال ناجي طراد56831922422092131.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة476.0068.00اعدادية الروابط للبناتاحيائيياسمين محمود هويان حسين56841922422092138.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار547.0078.14ثانوية الصديق للبناتاحيائيايه صباح عباس جاسم56851922422093003.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة660.0094.29ثانوية الرافدين للبناتاحيائياسراء يوسف فزع حماد56861922422097002.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43ثانوية الرافدين للبناتاحيائياسيل رافع صبار فريح56871922422097003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0066.14ثانوية الرافدين للبناتاحيائيسحر فؤاد خلف محمد56881922422097016.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة556.0079.43ثانوية الرافدين للبناتاحيائيفاطمه محمد عالوي حمد56891922422097024.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار482.0068.86ثانوية الرافدين للبناتاحيائينور فؤاد حميد حمد56901922422097033.00

كلية العلوم/جامعة االنبار651.0093.00ثانوية الرافدين للبناتاحيائييقين خميس هيجل حماد56911922422097037.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار456.0065.14ثانوية سمية للبناتاحيائيجنان جمعه خلف عبد56921922422098006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار552.0078.86ثانوية سمية للبناتاحيائيماريا جمعه رشيد عياده56931922422098018.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار567.0081.00ثانوية سمية للبناتاحيائيمريم عمر صالح حماد56941922422098019.00

كلية العلوم/جامعة االنبار575.0082.14ثانوية سمية للبناتاحيائيهبه اركان فدعم طلب56951922422098024.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار528.0075.43ثانوية النور للبناتاحيائياسيل سالم عطيوي صالح56961922422100003.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار479.0068.43ثانوية النور للبناتاحيائياالء محمود نايل سالم56971922422100004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار519.0074.14ثانوية النور للبناتاحيائيامنه غازي محمد عبد56981922422100005.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى387.0055.29ثانوية النور للبناتاحيائياميره حامد ضاحي كوخ56991922422100007.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475.0067.86ثانوية النور للبناتاحيائيحنين حسين علي دخيل57001922422100008.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار501.0071.57ثانوية النور للبناتاحيائيحنين خليل ابراهيم مطر57011922422100009.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار509.0072.71ثانوية النور للبناتاحيائيرفل خلدون ابراهيم حمادي57021922422100011.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار488.0069.71ثانوية النور للبناتاحيائيرقيه حامد جبير خليفه57031922422100012.00

كلية العلوم/جامعة االنبار569.0081.29ثانوية النور للبناتاحيائيرنين لؤي خالد حبش57041922422100013.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار533.0076.14ثانوية النور للبناتاحيائيريم حسن سويد سلمان57051922422100014.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية النور للبناتاحيائيزينه حميد كريشان شالل57061922422100016.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار544.0077.71ثانوية النور للبناتاحيائيضحى اياد صبار مطر57071922422100023.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة603.0086.14ثانوية النور للبناتاحيائيميار مهند عبد الخالق خليفه57081922422100026.00

كلية العلوم/جامعة االنبار584.0083.43ثانوية النور للبناتاحيائينبأ خالد مخلف طراد57091922422100027.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية الزبير بن العوام للبناتاحيائياسماء ناجي خليفه نطاح57101922422101002.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار468.0066.86ثانوية الزبير بن العوام للبناتاحيائيحنين خالد هاشم محمد57111922422101008.00

كلية العلوم/جامعة االنبار603.0086.14ثانوية الزبير بن العوام للبناتاحيائيدنيا عمر عبد حمادي57121922422101009.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار430.0061.43ثانوية الزبير بن العوام للبناتاحيائيرسل محمد حسن علي57131922422101010.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0063.43ثانوية الزبير بن العوام للبناتاحيائيزينه جمال حسن علي57141922422101012.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار549.0078.43ثانوية الزبير بن العوام للبناتاحيائيساره فؤاد علي مصلح57151922422101014.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار539.0077.00ثانوية الزبير بن العوام للبناتاحيائيمروه احميد خليفه نزال57161922422101018.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار508.0072.57ثانوية الزبير بن العوام للبناتاحيائيميناء عمر احمد نايف57171922422101020.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار581.0083.00ثانوية الزبير بن العوام للبناتاحيائينغم فؤاد علي مصلح57181922422101021.00

كلية العلوم/جامعة االنبار613.0087.57ثانوية الزبير بن العوام للبناتاحيائيهيام كريم فرحان مخلف57191922422101022.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار484.0069.14ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيتبارك جسام محمد راشد57201922422103003.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار652.0093.14ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيدعاء احمد عبد هللا عواد57211922422103005.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار690.0098.57ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيرقية احمد علي فياض57221922422103006.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار526.0075.14ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيزينب مجيد محمد عجيل57231922422103008.00

كلية العلوم/جامعة االنبار653.0093.29ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيطيبه شالل فرحان احمد57241922422103011.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيطيبه فالح حسن محمد57251922422103012.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيمنار زياد خلف حمد57261922422103021.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار423.0060.43ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيناديه حميد علي شرتوح57271922422103023.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى488.0069.71ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائينبأ علي صالح صايل57281922422103024.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية الوفاء للبناتاحيائيايمان عامر صالح جاسم57291922422104008.00

كلية العلوم/جامعة االنبار562.0080.29ثانوية الوفاء للبناتاحيائيتقى صادق خليفه درج57301922422104014.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار486.0069.43ثانوية الوفاء للبناتاحيائيحربيه احمد زيدان خلف57311922422104015.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار424.0060.57ثانوية الوفاء للبناتاحيائيطيبه مصطفى رزاق محيسن57321922422104033.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار479.0068.43ثانوية الوفاء للبناتاحيائيفاطمه جمعه عبد الجبار مهدي57331922422104038.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية الوفاء للبناتاحيائيمنار عامر صالح جاسم57341922422104043.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار458.0065.43ثانوية الوفاء للبناتاحيائيمنار ناظم جواد خليفه57351922422104044.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار527.0075.29ثانوية الوفاء للبناتاحيائيمواهب حكيم شعير عبد57361922422104046.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار558.0079.71ثانوية الوفاء للبناتاحيائيموده واثق علي زيدان57371922422104047.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار430.0061.43ثانوية الوفاء للبناتاحيائيهاجر منذر عبود رشيد57381922422104056.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار521.0074.43ثانوية االفنان للبناتاحيائيايه مثنى عادل مصلح57391922422105003.00

كلية العلوم/جامعة االنبار615.0087.86ثانوية االفنان للبناتاحيائيتقى فاضل اسماعيل خليفة57401922422105006.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار485.0069.29ثانوية االفنان للبناتاحيائيشروق ثامر صبار مهوس57411922422105014.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43ثانوية االفنان للبناتاحيائيفاطمه شاكر محمود خلف57421922422105020.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار571.0081.57ثانوية االفنان للبناتاحيائيمريم فؤاد بداع عبد57431922422105021.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار431.0061.57ثانوية االفنان للبناتاحيائيناديه لؤي مسجت عزيز57441922422105025.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار524.0074.86ثانوية االفنان للبناتاحيائينورس وليد عيد مرعي57451922422105029.00

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0080.14ثانوية االفنان للبناتاحيائيهاجر ناجي اسماعيل خليفة57461922422105030.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار528.0075.43ثانوية الشفق للبناتاحيائيأيه ريكان عبد فياض57471922422106003.00

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0095.86ثانوية الشفق للبناتاحيائيحسناء عطا هللا مشوح سالمه57481922422106015.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية الشفق للبناتاحيائيحنين خميس كريم حماد57491922422106016.00

كلية العلوم/جامعة االنبار582.0083.14ثانوية الشفق للبناتاحيائيدعاء قاسم فواز محمد57501922422106018.00

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0080.57ثانوية الشفق للبناتاحيائيرسل عادل محمد سعيد ناصر57511922422106022.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار566.0080.86ثانوية الشفق للبناتاحيائيرسل علي حسين عبد57521922422106023.00

كلية العلوم/جامعة االنبار643.0091.86ثانوية الشفق للبناتاحيائيروان عبد الحميد عوده جاسم57531922422106025.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0065.57ثانوية الشفق للبناتاحيائيسجى عدنان عبد محمد57541922422106033.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار457.0065.29ثانوية الشفق للبناتاحيائيسجى نعمان عبد الجبار عبد اللطيف57551922422106035.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار487.0069.57ثانوية الشفق للبناتاحيائيشهد سعد الحج عجاج57561922422106037.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار457.0065.29ثانوية الشفق للبناتاحيائيشيرين قيس كامل شهاب57571922422106039.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0063.57ثانوية الشفق للبناتاحيائيضحى احمد محمد خلف57581922422106042.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية الشفق للبناتاحيائيعذراء اسعد صالح عكله57591922422106046.00

كلية العلوم/جامعة االنبار607.0086.71ثانوية الشفق للبناتاحيائيفاطمه اسعد منصور عبد اللطيف57601922422106048.00
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هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار539.0077.00ثانوية الشفق للبناتاحيائيفاطمه ربيع علي عدوان57611922422106049.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار597.0085.29ثانوية الشفق للبناتاحيائيفرح عبد القهار محمد لطيف57621922422106050.00

كلية العلوم/جامعة االنبار625.0089.29ثانوية الشفق للبناتاحيائيقسمه حميد عبد المحسن مشعل57631922422106051.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية الشفق للبناتاحيائيلمى رائد محمد طه57641922422106052.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار515.0073.57ثانوية الشفق للبناتاحيائيميس محمد خالد سعود57651922422106057.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار439.0062.71ثانوية الشفق للبناتاحيائينغم محمد خالد سعود57661922422106062.00

كلية العلوم/جامعة االنبار601.0085.86ثانوية الشفق للبناتاحيائيهبه محمد الطيف خلف57671922422106067.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة621.0088.71ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيابتهال سليمان خلف حسين57681922422107001.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائياسماء عبد هللا لطيف رمل57691922422107002.00

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية633.0090.43ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائياالء دهمان اسود صالح57701922422107003.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة610.0087.14ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيامنه صالح عوض هالل57711922422107005.00

كلية العلوم/جامعة االنبار573.0081.86ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيبلقاء محمد عبد سويد57721922422107008.00

كلية العلوم/جامعة االنبار582.0083.14ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيحنين عفر جزاع موسى57731922422107010.00

قسم التربية الخاصة-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل494.0070.57ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيرؤى كردي خلف فندي57741922422107012.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيريام حمود خلف علي57751922422107016.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيزينب عطيه رميح صالح57761922422107018.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيسرى احمود محمد العمر57771922422107019.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار470.0067.14ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيظالل عماد حميدي عبد57781922422107023.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيعهد عطيه رجه رمل57791922422107025.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار479.0068.43ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيماريا مخلف مهيدي صالح57801922422107029.00

كلية العلوم/جامعة االنبار589.0084.14ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيمروه عدنان رمضان عبد57811922422107030.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيمالك قاسم محمد عطا هللا57821922422107031.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيمنى احمود محمد العمر57831922422107033.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار643.0091.86ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائينور خلدون حمود خليفة57841922422107034.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيهناء سعود حميد غربي57851922422107035.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار615.0087.86ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيوفاء عبد هللا لطيف رمل57861922422107040.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار470.0067.14ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيياسمين عفر جزاع موسى57871922422107041.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة450.0064.29ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائياالء محمد جياد مصلح57881922422108003.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائياماني صباح رشيد جاسم57891922422108004.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة427.0061.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيطيبه طه حسين علي57901922422108009.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة630.0090.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيعذراء حكيم حسين علي57911922422108010.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43اعدادية الياقوت للبناتاحيائيارتقاء جبار سالم هزاع57921922422109001.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة700.00100.00اعدادية الياقوت للبناتاحيائياروى حمد محمد صالح57931922422109002.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار487.0069.57اعدادية الياقوت للبناتاحيائياالء عدنان احمد سمير57941922422109005.00

كلية العلوم/جامعة بابل602.0086.00اعدادية الياقوت للبناتاحيائيامنه جمال طلحه عبد الجبار57951922422109008.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار451.0064.43اعدادية الياقوت للبناتاحيائيايه سمير حمد عبد57961922422109011.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة432.0061.71اعدادية الياقوت للبناتاحيائيايه نمير عبد العزيز عباس57971922422109015.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار508.0072.57اعدادية الياقوت للبناتاحيائيحفصه مهند عبد مولود57981922422109021.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار552.0078.86اعدادية الياقوت للبناتاحيائيحنين رياض ياسين محمود57991922422109022.00

كلية التمريض/جامعة الموصل665.0095.00اعدادية الياقوت للبناتاحيائيدنيا سامي فياض عبود58001922422109027.00
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كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية الياقوت للبناتاحيائيديما محمد خليفة عايد58011922422109028.00

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم630.0090.00اعدادية الياقوت للبناتاحيائيرحمه علي حسين جاسم58021922422109031.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية الياقوت للبناتاحيائيرقيه حسام عواد حردان58031922422109034.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار510.0072.86اعدادية الياقوت للبناتاحيائيرقيه صبحي محمد مشوح58041922422109035.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار518.0074.00اعدادية الياقوت للبناتاحيائيرقيه مولود حامد ابراهيم58051922422109037.00

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86اعدادية الياقوت للبناتاحيائيزهراء حامد عبد هللا احمد58061922422109044.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار525.0075.00اعدادية الياقوت للبناتاحيائيزينه احمد عبد القادر فرج58071922422109048.00

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية الياقوت للبناتاحيائيشروق سعد احمد كياص58081922422109052.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار504.0072.00اعدادية الياقوت للبناتاحيائيشهد اياد خلف جاسم58091922422109053.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية الياقوت للبناتاحيائيصابرين مهند عبد الحميد عبد الجبار58101922422109056.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية الياقوت للبناتاحيائيعذراء يحيى نايف جراح58111922422109061.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة604.0086.29اعدادية الياقوت للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد السالم سلمان58121922422109065.00

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية الياقوت للبناتاحيائيماجده ثائر كامل جاسم58131922422109071.00

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00اعدادية الياقوت للبناتاحيائيماريا نسائم عصام كاظم58141922422109072.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة449.0064.14اعدادية الياقوت للبناتاحيائيمريم طالل صالح حمود58151922422109076.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية505.0072.14اعدادية الياقوت للبناتاحيائيميس خالد محمد ابراهيم58161922422109084.00

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0076.57اعدادية الياقوت للبناتاحيائينبأ عادل عباس صالح58171922422109090.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية الياقوت للبناتاحيائييقين احمد حنشل مدب58181922422109105.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة605.0086.43اعدادية الياقوت للبناتاحيائييقين اياد سالم رديني58191922422109106.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية منارة عنه للبناتاحيائياغادير واثق مدلول رغيان58201922422110003.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار531.0075.86ثانوية منارة عنه للبناتاحيائياكرام جالل عبود خليل58211922422110004.00

كلية العلوم/جامعة االنبار601.0085.86ثانوية منارة عنه للبناتاحيائياالء اسامه مجيد قدو58221922422110005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار478.0068.29ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيايثار سفيان زبار جوهان58231922422110006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار595.0085.00ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيجنات فالح حسن جابر58241922422110011.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار547.0078.14ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيدنيا عامر مهدي صالح58251922422110014.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيرند ادهم جاسم محمد58261922422110016.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار551.0078.71ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيروعه جميل عبد الواحد سعود58271922422110017.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار496.0070.86ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيزهراء سلمان عبد الغفور سعيد58281922422110018.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار464.0066.29ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيسرى محمد اسماعيل خليل58291922422110020.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار559.0079.86ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيشام نافع مخلف عبد اللطيف58301922422110023.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة643.0091.86ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيشهد وليد خالد محمود58311922422110024.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار539.0077.00ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيطيبه مصطفى صفاء عبد العزيز58321922422110027.00

كلية طب االسنان/جامعة بغداد698.0099.71ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيفاطمه منذر عيد اسماعيل58331922422110031.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيمروه عبد الخالق حسن مهدي58341922422110034.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيميقات عدنان عبد الهادي يوسف58351922422110038.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة648.0092.57ثانوية منارة عنه للبناتاحيائينسك عبد الرحمن ايوب عبد هللا58361922422110039.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار521.0074.43ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيهبه فائق عبد الرحمن عسكر58371922422110041.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار611.0087.29ثانوية سلمان الفارسياحيائيابرار احمد حمد سليمان58381922422113001.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار485.0069.29ثانوية سلمان الفارسياحيائياقبال شاحوذ عالوي حنشل58391922422113002.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0064.14ثانوية سلمان الفارسياحيائياماني رحيم حمودي حسوني58401922422113003.00
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كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43ثانوية سلمان الفارسياحيائيايه خالد فرحان حسون58411922422113008.00

كلية العلوم/جامعة االنبار645.0092.14ثانوية سلمان الفارسياحيائيبراء سعدون علي احمد58421922422113009.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة452.0064.57ثانوية سلمان الفارسياحيائيتبارك محمد عشيوي علوان58431922422113010.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية سلمان الفارسياحيائيعائشه حيدر حميد عبد58441922422113016.00

كلية الطب/جامعة تكريت698.0099.71ثانوية سلمان الفارسياحيائيفرقان قاسم محمد مهنا58451922422113018.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية سلمان الفارسياحيائيمنار عبد خلف عبيد58461922422113019.00

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية631.0090.14ثانوية سلمان الفارسياحيائينهاد راغب خالد عبد هللا58471922422113026.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار543.0077.57ثانوية سلمان الفارسياحيائينور صدام حسين مخلف58481922422113027.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار490.0070.00ثانوية سلمان الفارسياحيائيهبه سامي عساف جياد58491922422113029.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية بردى للبناتاحيائياية عمر حمد عبد58501922422114001.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار490.0070.00ثانوية بردى للبناتاحيائيغفران صدام جياد صالح58511922422114005.00

كلية التربية/جامعة سامراء518.0074.00ثانوية بردى للبناتاحيائينور الهدى صادق جاسم كردي58521922422114007.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار694.0099.14ثانوية بردى للبناتاحيائيهاجر صادق جاسم كردي58531922422114008.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43ثانوية بردى للبناتاحيائيهيام وليد اسماعيل خليل58541922422114009.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار499.0071.29ثانوية البدور للبناتاحيائيابرار عمار حكمت سليمان58551922422119001.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار494.0070.57ثانوية البدور للبناتاحيائياخالص محمود تركي زعيان58561922422119002.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية البدور للبناتاحيائيافراح خضير عباس غافل58571922422119004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار498.0071.14ثانوية البدور للبناتاحيائيهدى ياسين احمد عرسان58581922422119031.00

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية الوطن للبناتاحيائيزينب حسين رجب محمد58591922422120005.00

كلية العلوم/جامعة االنبار585.0083.57ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيبشرى صباح جاسم محمد58601922422121004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار528.0075.43ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيرسل مؤيد محسن محمد58611922422121011.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار564.0080.57ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيرفاء خالد حكمت حنوش58621922422121012.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيزينب صباح محمد خضير58631922422121014.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة649.0092.71ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيزينة طالب عبد خلف58641922422121017.00

كلية العلوم/جامعة االنبار602.0086.00ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيفاطمة محمد مزعل محمد58651922422121028.00

كلية العلوم/جامعة االنبار607.0086.71ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيمريم مشتاق طالب حمادي58661922422121037.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيمنتهى معجل حمودي حنوش58671922422121038.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة646.0092.29ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيمنى حميد مهدي كاهي58681922422121039.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار486.0069.43ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائينجاة عدنان خلف محمد58691922422121041.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة439.0062.71ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيهجران عادل جواد خلف58701922422121047.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة609.0087.00ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيهدى نواف حميد نايف58711922422121048.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائياالء حمود ابراهيم عناد58721922422123002.00

كلية العلوم/جامعة االنبار593.0084.71ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيبتول نعمه نايف شيحان58731922422123005.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار465.0066.43ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيجنان مجيد محمد حسين58741922422123006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار595.0085.00ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيساره رشيد نايف شيحان58751922422123008.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار485.0069.29ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيشذى بركات محيسن عالوي58761922422123009.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار489.0069.86ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيشفاء راشد عبود محمد58771922422123010.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة617.0088.14ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيشفاء صالح عالوي احمد58781922422123011.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0063.43ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيشيماء فيصل عليوي عبيد58791922422123012.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار499.0071.29ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيطيبه خميس راشد عبود58801922422123014.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار601.0085.86ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيطيبه ياسين عبود محمد58811922422123015.00

كلية العلوم/جامعة االنبار612.0087.43ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه عبد معسر صحن58821922422123017.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار505.0072.14ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه ماجد حمد علوان58831922422123018.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار504.0072.00ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيمريم فليح محمود حمد58841922422123019.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة437.0062.43ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيمريم قاسم احميد سلمان58851922422123020.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار551.0078.71ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيميمونه حسين حميد بديوي58861922422123021.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيوسن خميس راشد عبود58871922422123022.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة430.0061.43ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائييقين عبد هللا ياس خضير58881922422123023.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار504.0072.00ثانوية السويس للبناتاحيائيايه احمد حسين عبد58891922422124005.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية السويس للبناتاحيائيبتول فاضل خلوي عباس58901922422124007.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460.0065.71ثانوية السويس للبناتاحيائيبراء جمال صالح حسين58911922422124008.00

كلية العلوم/جامعة االنبار569.0081.29ثانوية السويس للبناتاحيائيبنين رزاق جلوب خلف58921922422124010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة446.0063.71ثانوية السويس للبناتاحيائيتقى حميد عيسى عبد58931922422124011.00

كلية اللغات/جامعة بغداد577.0082.43ثانوية السويس للبناتاحيائيرحاب سعد حمد زغير58941922422124014.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار492.0070.29ثانوية السويس للبناتاحيائيريم خالد خلف جاسم58951922422124017.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار583.0083.29ثانوية السويس للبناتاحيائيفاطمه احمد يوسف عبد58961922422124021.00

كلية العلوم/جامعة االنبار572.0081.71ثانوية السويس للبناتاحيائيلقاء فزع مخلف عبد58971922422124024.00

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0095.71ثانوية السويس للبناتاحيائيمروه اياد محمد طعان58981922422124026.00

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية السويس للبناتاحيائيميس محمود عبد هللا عبد58991922422124029.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0064.29ثانوية السويس للبناتاحيائييقين زبن ابراهيم علي59001922422124038.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة627.0089.57ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائيسميه اسماعيل عبد مرزوك59011922422125011.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار525.0075.00ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائيفردوس ياسين هالل مجول59021922422125016.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار496.0070.86ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائيهيا اسماعيل عبد مرزوك59031922422125021.00

كلية العلوم/جامعة االنبار585.0083.57ثانوية الشمس للبناتاحيائياروى ابراهيم اسماعيل اسود59041922422126002.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار437.0062.43ثانوية الشمس للبناتاحيائيالحان رعد جاسم محمد59051922422126011.00

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43ثانوية الشمس للبناتاحيائياميمه محمد صالح مخلف59061922422126012.00

كلية التمريض/جامعة تكريت683.0097.57ثانوية الشمس للبناتاحيائياية عليوي سالمه صالح59071922422126018.00

كلية العلوم/جامعة االنبار608.0086.86ثانوية الشمس للبناتاحيائيبدور حميد عاتي مرعي59081922422126019.00

كلية العلوم/جامعة االنبار602.0086.00ثانوية الشمس للبناتاحيائيبرهان رعد صمهير خلف59091922422126021.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار545.0077.86ثانوية الشمس للبناتاحيائيتبارك صدام عبود ناهي59101922422126022.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار501.0071.57ثانوية الشمس للبناتاحيائيتبارك مشرف فرحان منصور59111922422126023.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية الشمس للبناتاحيائيحنان مصدف فرحان عبيد59121922422126024.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار538.0076.86ثانوية الشمس للبناتاحيائيزهراء شعبان خلف محمد59131922422126039.00

كلية العلوم/جامعة االنبار591.0084.43ثانوية الشمس للبناتاحيائيزينه جاسم محمد خليفه59141922422126040.00

كلية العلوم/جامعة االنبار618.0088.29ثانوية الشمس للبناتاحيائيسجى ثامر مشرف جاسم59151922422126042.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0063.43ثانوية الشمس للبناتاحيائيسجى سعد عبد سليم59161922422126043.00

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0089.14ثانوية الشمس للبناتاحيائيسماح أنور جاسم حسين59171922422126047.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية الشمس للبناتاحيائيسوزان عالوي خلف محمد59181922422126049.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار527.0075.29ثانوية الشمس للبناتاحيائيضحى عبد الستار محل نايف59191922422126053.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة679.0097.00ثانوية الشمس للبناتاحيائيطيبه جاسم محمد خليفه59201922422126055.00

202 من 148صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 االنبار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار522.0074.57ثانوية الشمس للبناتاحيائيعائشه كمال حمود ضاحي59211922422126056.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار472.0067.43ثانوية الشمس للبناتاحيائيالرا فوزي محل منفي59221922422126059.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة621.0088.71ثانوية الشمس للبناتاحيائيماريا اسماعيل خليفه نواف59231922422126060.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية الشمس للبناتاحيائينور شاكر محمد عبد هللا59241922422126065.00

كلية العلوم/جامعة االنبار620.0088.57ثانوية الشمس للبناتاحيائيهبه خالد عبد احمد59251922422126067.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة660.0094.29ثانوية الشمس للبناتاحيائيهبه عماد رافع عرموش59261922422126068.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار577.0082.43ثانوية الشمس للبناتاحيائيهدى صالح اكريم فرحان59271922422126070.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية الشمس للبناتاحيائيهدى عبد صالح مخلف59281922422126071.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار530.0075.71ثانوية الشمس للبناتاحيائيهويده خالد عيدان جلوي59291922422126072.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار600.0085.71ثانوية الشمس للبناتاحيائيهيام حماد فنوص ظاهر59301922422126073.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار452.0064.57ثانوية الشمس للبناتاحيائيهيام عايد مخلف فحيمي59311922422126074.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية الشمس للبناتاحيائيوسن مهدي صالح حسين59321922422126076.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار486.0069.43ثانوية الشمس للبناتاحيائيوصال عبيد سمير ذياب59331922422126077.00

كلية العلوم/جامعة االنبار644.0092.00ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائياريج عادل عمر اطليب59341922422127002.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائياسيل فاضل سويد ظاهر59351922422127003.00

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين679.0097.00ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائيانفال تيسير رمضان عبد المجيد59361922422127004.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار487.0069.57ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائياية سعيد نجم رويلي59371922422127005.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة631.0090.14ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائيرسل حمودي حسن علي59381922422127008.00

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0089.71ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائيشيماء عدنان حميد احمد59391922422127018.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار542.0077.43ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائيلمى عادل عبد الواحد محيسن59401922422127020.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة432.0061.71ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائيمنى مخلف مرعيد جاسم59411922422127021.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة647.0092.43ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائينبأ عبد الرحمن سعيد محمود59421922422127023.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائيهاجر ليث برزان خلف59431922422127024.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار602.0086.00ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائيهبه اياد شهاب احمد59441922422127025.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار493.0070.43ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائيهدى حسين علي عبد الحميد59451922422127026.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار469.0067.00ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائييقين شكر محمود عبد59461922422127027.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار522.0074.57ثانوية الزهراء للبناتاحيائياسيل عبد القهار فليح حسن59471922422130001.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار577.0082.43ثانوية الزهراء للبناتاحيائياالء عمر فتيح حسين59481922422130003.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار540.0077.14ثانوية الزهراء للبناتاحيائيجنات اسامه حسن مصطفى59491922422130009.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة428.0061.14ثانوية الزهراء للبناتاحيائيحنين ابراهيم حسين حمادي59501922422130010.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار548.0078.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائيدالل مؤيد حسين علي59511922422130012.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار700.00100.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيدينا معمر بهاء خزعل59521922422130013.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0065.43ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزمن عبد الباسط ذياب فهد59531922422130015.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب وحيد هاشم عاكف59541922422130017.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار483.0069.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيسحر هاني هاشم عبد الحميد59551922422130020.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية الزهراء للبناتاحيائيسهى اياد شهاب احمد59561922422130021.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار519.0074.14ثانوية الزهراء للبناتاحيائيشهالء كامل توفيق محمد سعيد59571922422130022.00

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86ثانوية الزهراء للبناتاحيائيشيماء كامل توفيق محمد سعيد59581922422130023.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية الزهراء للبناتاحيائيصفا زهير مزعل ثابت59591922422130024.00

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0093.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائيغصون رائد عبد المحسن جميل59601922422130030.00
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هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار559.0079.86ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه وليد حمدي عبد السالم59611922422130033.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار513.0073.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائيلمى سفيان سعد عبد الجبار59621922422130035.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار452.0064.57ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمريم عمار غباش محمد59631922422130037.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار472.0067.43ثانوية الزهراء للبناتاحيائينسيبه علي جاسم محمد59641922422130039.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائيهديل عبد القهار فليح حسن59651922422130042.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار469.0067.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيوداد خليل ابراهيم اسماعيل59661922422130043.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيايه جاسم حمادي ماش59671922422132003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار487.0069.57ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيايمان عالء عويد عبد59681922422132004.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار497.0071.00ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيايمان قاسم حمادي ماش59691922422132005.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0064.71ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيتبارك محمد عباس صالح59701922422132008.00

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيرافله جاسم محمد احمد59711922422132016.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة609.0087.00ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيزينب جاسم محمد فياض59721922422132026.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار522.0074.57ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيسجى سعيد محمد حرفوش59731922422132029.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيسهى صالح عراك صالح59741922422132033.00

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0070.86ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيشهد شاكر ابراهيم شهاب59751922422132034.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار476.0068.00ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيشيماء علي جاسم علي59761922422132035.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار477.0068.14ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيضحى عبد مزعل جياد59771922422132037.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار474.0067.71ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيطيبه رسول اسود مركب59781922422132039.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا مزعل جياد59791922422132045.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة637.0091.00ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائينور حامد عباس محيميد59801922422132059.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار527.0075.29ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائينور رجب حمود عالوي59811922422132061.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة624.0089.14ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيهبه محمد محيسن عداي59821922422132065.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائييقين عادل يوسف عواد59831922422132070.00

كلية العلوم/جامعة االنبار685.0097.86ثانوية االدريسي للبناتاحيائيامنه عدنان زيدان مهيدي59841922422133001.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار485.0069.29ثانوية االدريسي للبناتاحيائيايات باسم عواد فيحان59851922422133003.00

كلية العلوم/جامعة االنبار663.0094.71ثانوية االدريسي للبناتاحيائيبتول صالح حميد جواد59861922422133004.00

كلية العلوم/جامعة االنبار680.0097.14ثانوية االدريسي للبناتاحيائيزينب صالح حميد جواد59871922422133007.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار540.0077.14ثانوية االدريسي للبناتاحيائينظام عامر محارب سويدان59881922422133012.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار547.0078.14ثانوية االدريسي للبناتاحيائيوجدان ستار مخلف عباس59891922422133015.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار473.0067.57ثانوية شعاع المعرفة للبناتاحيائيفاطمه نوري علي مخلف59901922422134008.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة628.0089.71ثانوية شعاع المعرفة للبناتاحيائييقين اياد شالل حامد59911922422134012.00

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0095.29ثانوية الظاهر للبناتاحيائيتبارك عماد عبد محمد59921922422135005.00

كلية التمريض/جامعة تكريت686.0098.00ثانوية الظاهر للبناتاحيائيضحى مجيد مسعر ساجر59931922422135007.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار430.0061.43ثانوية الظاهر للبناتاحيائيمالك رائد جدوع مخلف59941922422135010.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار522.0074.57ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيامنه عادل خلف نجم59951922422136003.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار656.0093.71ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيايات عامر خضير عايض59961922422136005.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة639.0091.29ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيرحمه ثامر خضير عايض59971922422136008.00

كلية العلوم/جامعة االنبار613.0087.57ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيرغد سالم محمود عبد الجبار59981922422136010.00

كلية العلوم/جامعة االنبار633.0090.43ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيريمان طالل غازي حبيب59991922422136013.00

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0084.57ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيشمس عالء خليل معروف60001922422136015.00
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار491.0070.14ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيشهد عمر ياسين احمد60011922422136016.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0063.14ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيضحى عبد السالم محمد سالم60021922422136018.00

كلية العلوم/جامعة بغداد659.0094.14ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيمالك اياد خلف احمد60031922422136020.00

كلية العلوم/جامعة االنبار645.0092.14ثانوية حارسة القران للبناتاحيائينور احمد موفق جبر60041922422136022.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيهاله مال هللا احمد ياسين60051922422136025.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار457.0065.29ثانوية عاتكة بنت عبد المطلب للبناتاحيائيبشرى نافع رميز عبود60061922422141002.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار539.0077.00ثانوية عاتكة بنت عبد المطلب للبناتاحيائيمنتهى نافع رميز عبود60071922422141006.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478.0068.29ثانوية زبيدة للبناتاحيائيمروج خميس فيصل حريش60081922422142010.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة616.0088.00ثانوية زبيدة للبناتاحيائيميالد خميس فيصل حريش60091922422142012.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار564.0080.57ثانوية زبيدة للبناتاحيائييقين محمد طريد مخيلف60101922422142015.00

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية572.0081.71ثانوية ام البنين للبناتاحيائيسناريا احمد صالح حمادي60111922422146003.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار553.0079.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه عدنان محمد حمد60121922422146007.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار532.0076.00ثانوية قرطبة للبناتاحيائيتبارك محمد عبد هللا مطر60131922422147002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار479.0068.43ثانوية قرطبة للبناتاحيائيرسل سعد عبد جزاع60141922422147003.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43ثانوية قرطبة للبناتاحيائيريم خالد جدعان خلف60151922422147004.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار518.0074.00ثانوية قرطبة للبناتاحيائيزمن جميل جوير فرحان60161922422147005.00

كلية العلوم/جامعة االنبار571.0081.57ثانوية قرطبة للبناتاحيائيساره خضر عواد هندي60171922422147008.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار527.0075.29ثانوية قرطبة للبناتاحيائيعال حسين عبد جزاع60181922422147009.00

كلية العلوم/جامعة االنبار598.0085.43ثانوية قرطبة للبناتاحيائينور عبد حمد غافل60191922422147010.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار639.0091.29ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيأمل مجيد مطر رمل60201922424001001.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار446.0063.71ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيامنة مؤيد ياسين طه60211922424001010.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار521.0074.43ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيايه حماد شاهر فرحان60221922424001015.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.9699.14ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيايه عمر زهير حبيب60231922424001016.00

كلية العلوم/جامعة االنبار578.0082.57ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيايه محمد محيسن كليب60241922424001017.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار535.0076.43ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيبدور كنعان عبد الكريم داود60251922424001018.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار665.0095.00ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الرحيم عبد الهادي سالم60261922424001021.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار535.0076.43ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد السميع خلف عبد60271922424001022.00

كلية التمريض/جامعة كركوك666.0095.14ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيدعاء اسماعيل محمود هاشم60281922424001026.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار492.0070.29ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيدعاء جاسم محمد مخيلف60291922424001027.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيرغد همام سعد هللا رفاعي60301922424001034.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب رعد منعم سلمان60311922424001042.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة430.0061.43ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيسبأ باسم عبد العزيز حمد60321922424001048.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة613.0087.57ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيسرى خضير عباس حسين60331922424001053.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار650.0092.86ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيشهد شاكر عثمان حسن60341922424001059.00

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيشهد هيثم عبد الرزاق عليوي60351922424001062.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى537.0076.71ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيطيبه عبد الرسول عبود احمد60361922424001067.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار511.9673.14ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيظفر رافد محمد يوسف60371922424001068.00

كلية اللغات/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيعهود عدنان خلف صياح60381922424001069.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة508.0072.57ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمه ساطع فخري شاكر60391922424001074.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار679.0097.00ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيمريم خليل ابراهيم داود60401922424001079.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار659.0094.14ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الزراق زعين حميد60411922424001080.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار695.1299.30ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيمريم عماد نيسان عنيزي60421922424001081.00

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية675.0096.43ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيمسك محمد منعم عاكول60431922424001084.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيمالك صبيح خلف جاسم60441922424001088.00

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيمنى مجيد مطر رمل60451922424001090.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى686.6498.09ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيمها عصام هاني محمد60461922424001091.00

كلية التمريض/جامعة الموصل662.0094.57ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائينور الهدى طه سليمان مخلف60471922424001096.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.3695.91ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائينور سعدي نوري عنيزي60481922424001098.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار539.0077.00ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيهجران مازن محمود مخلف60491922424001100.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار651.5293.07ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيهيا غالب احمد عبد الرزاق60501922424001104.00

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0080.14ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائييقين أنمار هادي حماد60511922424001106.00

كلية العلوم/جامعة االنبار562.0080.29ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمه عماش عواد فرحان60521922424001110.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار488.0069.71ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيتسنيم وائل فتيان فتحي60531922424002004.00

كلية العلوم/جامعة االنبار585.0083.57ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيتهاني محمد عبيد حسين60541922424002005.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة668.0095.43ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيجوري عماد حسن حميد60551922424002006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار609.0087.00ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيحنين طارق محمود زباله60561922424002007.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيحنين غيث راشد مجيد60571922424002008.00

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0078.57ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيرانيا رائد حمد عبد هللا60581922424002011.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار539.0077.00ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيرواسي جمال رحيم فتحي60591922424002012.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة639.0091.29ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيريم باسم صبحي عبد العزيز60601922424002013.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار626.0089.43ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الرزاق شدهان ابراهيم60611922424002014.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار440.0062.86ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيزينه احمد حمزه علي60621922424002015.00

كلية العلوم/جامعة االنبار614.0087.71ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيطيبه نصيف جاسم محمد60631922424002019.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيقبس عبود محمود مصطفى60641922424002021.00

كلية الطب/جامعة االنبار702.00100.29ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيالرا عماد حسن خلف60651922424002022.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيمروه زياد محسن علي60661922424002023.00

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0080.57ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائينبا عبار حمد نواف60671922424002024.00

كلية العلوم/جامعة االنبار631.0090.14ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيابرار مازن عبد القادر ثابت60681922424003002.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار631.0090.14ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائياستبرق احمد وديع حسين60691922424003003.00

كلية العلوم/جامعة االنبار626.0089.43ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيافنان رياض عباس عبد الجبار60701922424003008.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار501.0071.57ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيامنه طارق محمد مطلك60711922424003013.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.3698.48ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيايات مؤيد كردي عمار60721922424003015.00

كلية العلوم/جامعة االنبار655.4093.63ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيايمان علي عبد هللا فرحان60731922424003019.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار498.0071.14ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيايه حامد خالد كافش60741922424003021.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار488.0069.71ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيايه زيدان ربيع مرداس60751922424003022.00

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0079.57ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيايه عبد الباسط جاسم محمد60761922424003024.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيايه عبد الرحمن حمدي شافي60771922424003025.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيايه عماد جاسم محمد60781922424003026.00

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيبشرى نافع علي عبود60791922424003030.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار449.0064.14ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيبينه احمد فاضل علي60801922424003031.00

202 من 152صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 االنبار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار549.0078.43ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد عباس امين60811922424003032.00

كلية العلوم/جامعة االنبار577.0082.43ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيتبارك فوزي حميد جراد60821922424003037.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار579.0082.71ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد شاهر فرحان60831922424003039.00

كلية العلوم/جامعة االنبار671.2895.90ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيتقى محمد خضر عبد الجليل60841922424003042.00

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيجنات فالح محمد زغير60851922424003043.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار574.0082.00ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيداليا ستار صبري كريم60861922424003051.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيدنيا مظفر محمود شاكر60871922424003055.00

كلية العلوم/جامعة االنبار580.0082.86ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيديمه عدنان حميد عوسج60881922424003057.00

كلية العلوم/جامعة االنبار634.0090.57ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيدينا عمر محمد حسين60891922424003060.00

كلية الطب/جامعة االنبار701.00100.14ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيراضين جاسر محمد جميل60901922424003061.00

كلية العلوم/جامعة االنبار608.0086.86ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيرسل شاكر محمد طه60911922424003064.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار551.0078.71ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيرفل علي فرحان ضايع60921922424003066.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار646.2892.33ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيروز فراس محمد فرحان60931922424003071.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار544.0077.71ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيريام صبار علي ذير60941922424003074.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار698.0099.71ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيزهراء مروان خليل حمود60951922424003076.00

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.0096.86ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيزينب حارث كامل بنيه60961922424003077.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار533.0076.14ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيزينب صالح عبد الوهاب حمادي60971922424003078.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.2098.17ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الرحمن سرهيد خلف60981922424003079.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0092.86ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيزينب مفيد اسماعيل علي60991922424003082.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيزينه عدي طارق منفي61001922424003083.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة608.0086.86ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيساره قاسم محل حمود61011922424003086.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار481.0068.71ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيساره قحطان عدنان عويد61021922424003087.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار695.0099.29ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيسالي فاروق فواز ضاحي61031922424003089.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيسبا سالم ضايع جريان61041922424003090.00

كلية العلوم/جامعة االنبار608.0086.86ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيسبا هيثم محمود عماش61051922424003092.00

كلية الطب/جامعة االنبار707.76101.11ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيسراء عليم جالل طربيل61061922424003093.00

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء504.0072.00ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيسكينه محمد سلمان داود61071922424003094.00

كلية الطب/جامعة االنبار701.84100.26ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيشمس فاضل ياس خضير61081922424003097.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار602.0086.00ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيشمس نوري ياسين حسين61091922424003098.00

كلية العلوم/جامعة االنبار651.0093.00ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيشهد امجد حامد مراد61101922424003099.00

كلية التمريض/جامعة بابل672.0096.00ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيشهد ماجد شيحان عبد61111922424003102.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيصفا احمد حمد خلف61121922424003104.00

كلية التمريض/جامعة تكريت658.7694.11ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيضحى كامل خليل مطلك61131922424003105.00

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيضحى نجم عبد هللا هالل61141922424003107.00

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل558.0079.71ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيطيبه عبد المجيد عبد هللا مطر61151922424003112.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار500.0071.43ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيطيبه عالء عسكر عبود61161922424003113.00

كلية الطب/جامعة االنبار708.00101.14ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيطيبه عمار عكله ركين61171922424003114.00

كلية الطب/جامعة االنبار699.7699.97ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيعائشه حامد عبد الكريم سويدان61181922424003117.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار662.0094.57ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيعائشه عارف عبد هللا عبد61191922424003119.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار610.0087.14ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيعائشه مفيد اسماعيل علي61201922424003120.00
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار502.0071.71ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيفاطمه عارف عبد هللا عبد61211922424003125.00

كلية التمريض/جامعة تكريت665.0095.00ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيفرحه وليد حمد حمود61221922424003129.00

كلية العلوم/جامعة االنبار596.8885.27ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيفرقان احمد عبد المنعم حسن61231922424003130.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0063.57ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيفرقان عماد رشيد حمدي61241922424003131.00

كلية العلوم/جامعة االنبار603.0086.14ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيلينا ياسر عبد الواحد حميد61251922424003136.00

كلية العلوم/جامعة االنبار552.0078.86ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيمريم احمد صبار ربيع61261922424003138.00

كلية العلوم/جامعة االنبار623.0089.00ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيمريم جمعه عمار حمد61271922424003141.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة650.0092.86ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيمريم محمد اسماعيل عطا هللا61281922424003145.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار620.0088.57ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيمنة هللا مجهد مخلف رثيع61291922424003150.00

كلية العلوم/جامعة االنبار684.0097.71ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيميس خالد زعيتر خلف61301922424003151.00

كلية الطب/جامعة االنبار702.28100.33ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائينادين خالد سلمان عبد61311922424003152.00

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0081.14ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائينبأ مالك حميد جراد61321922424003156.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0063.14ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائينبأ محمد خضر عبد61331922424003157.00

كلية العلوم/جامعة االنبار593.0084.71ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائينور شاكر محمود احمد61341922424003163.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار653.6493.38ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيهاجر عماد خميس حمد61351922424003169.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.8498.26ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيهاجر مجيد عبد الكريم الفي61361922424003170.00

كلية العلوم/جامعة االنبار584.0083.43ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيهاله كيالن سعدي عبد الرزاق61371922424003171.00

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء643.0091.86ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيهدى معاذ يوسف عبد الهادي61381922424003172.00

كلية العلوم/جامعة االنبار613.0087.57ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيهديل عامر حمود عليوي61391922424003173.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار629.0089.86ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيهند شامل دوالب ابراهيم61401922424003174.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار461.0065.86ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائييسرى نافع صباح جبير61411922424003179.00

كلية العلوم/جامعة االنبار636.0090.86ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيخديجه محمد عبد هللا هالل61421922424004004.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار504.0072.00ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيندى احمد عبد تركي61431922424004012.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائييقين حميد شاكر عبد61441922424004015.00

كلية العلوم/جامعة االنبار585.0083.57ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيايات نعمه مطر محمد61451922424005004.00

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم526.0075.14ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيبراء علي اسماعيل عليوي61461922424005006.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء566.0080.86ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيرجاء كامل محمد عباس61471922424005013.00

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية563.0080.43ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد فاضل خلف61481922424005017.00

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية540.0077.14ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيغفران زياد عبد شوكه61491922424005027.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار486.0069.43ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائييقين حميد محمد عبود61501922424005040.00

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيأيناس ماجد علي هويدي61511922424006003.00

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0080.14ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيآيه ناطق جاسم محمد61521922424006005.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار690.0098.57ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيآية وجدي حمدي عبد الجبار61531922424006006.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار523.0074.71ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيأيه يونس عواد محمد61541922424006007.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار535.0076.43ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيانفال ربيع صالح مطلك61551922424006012.00

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيايمان محمد عبد اللطيف حمد61561922424006013.00

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيبان علي محمود عبد الغني61571922424006014.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار473.0067.57ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيثناء منير عبد هللا صالح61581922424006019.00

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين678.0096.86ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيجهينه اكرم سعيد عبد المنعم61591922424006023.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيحنين ذاكر نعمان حميد61601922424006024.00
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كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين670.0095.71ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيحنين رافت عامر فليح61611922424006025.00

كلية اللغات/جامعة بغداد591.0084.43ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيحنين مفيد سويد احمد61621922424006026.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار536.0076.57ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيخنساء صالح سالم مصلح61631922424006027.00

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية541.0077.29ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيدعاء خالد جاسم محمد61641922424006030.00

كلية العلوم/جامعة االنبار598.0085.43ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيدعاء خيري صالح حرج61651922424006031.00

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيدينا صهيب عبد القادر سعيد61661922424006034.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة673.0096.14ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيربى نمير ياس علي61671922424006035.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار577.0082.43ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيرغد صدام هاشم عبد العزيز61681922424006039.00

كلية طب الكندي/جامعة بغداد706.00100.86ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيرقيه سجال حسن محمد61691922424006043.00

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيروان خيري بردان علي61701922424006044.00

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيريم عبد السالم سعيد عبد اللطيف61711922424006045.00

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية550.0078.57ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيريم ماجد علي هويدي61721922424006046.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة617.0088.14ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيزهراء هاشم عبد المجيد معجل61731922424006047.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة642.0091.71ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الوهاب عواد سليمان61741922424006049.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيزينب علي نجم عبد هللا61751922424006050.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار666.0095.14ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيزينب مفيد محمد حسين61761922424006051.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار508.0072.57ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيزينب نبيل بندر جميل61771922424006052.00

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0081.00ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيسبا نصير هادي حمد61781922424006053.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار535.0076.43ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيسرى عارف مشعان احمد61791922424006055.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيسهر قاسم محمد رحيم61801922424006058.00

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيشهد خضر سعيد صالح61811922424006061.00

كلية التمريض/جامعة الموصل680.0097.14ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيشهد ياسر يوسف عبد61821922424006062.00

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى644.0092.00ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيشيماء رسلي فاضل مجيد61831922424006064.00

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية512.0073.14ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيشيماء صادق امين صالح61841922424006065.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيشيماء عيفان بيرم عبد القادر61851922424006066.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيشيماء فؤاد عواد هالل61861922424006067.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيصدا ساطع شهاب احمد61871922424006069.00

كلية الطب/جامعة االنبار701.00100.14ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيصفا فؤاد خميس علي61881922424006071.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيطيف اقدام عبد القادر خير هللا61891922424006075.00

كلية الطب/جامعة االنبار702.00100.29ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيعائشه عبد الرحمن سعيد صالح61901922424006078.00

كلية الطب/جامعة االنبار700.00100.00ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيعابده خيري صالح فارس61911922424006081.00

كلية التمريض/جامعة تكريت649.0092.71ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيعال موفق سالم عبد المجيد61921922424006082.00

كلية الطب/جامعة االنبار697.0099.57ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيفاطمة خير هللا رحيم علي61931922424006084.00

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا عايد محمود61941922424006085.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار684.0097.71ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيقمر مولود طالب خلف61951922424006088.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار486.0069.43ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيكحيلة مهند ياسين عبد هللا61961922424006089.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيكوثر شكري نوري جبير61971922424006090.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار665.0095.00ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيمآب امجد عبد الواحد عبد الجليل61981922424006091.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيمريم عبد القادر هاني توفيق61991922424006093.00

كلية الطب/جامعة االنبار705.00100.71ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيميسون عبد الصمد عبيد ياسين62001922424006097.00
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قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيميالن عداي رافع عبد السالم62011922424006098.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513.0073.29ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائينبأ عمر عبد العزيز حميد62021922424006099.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائينبأ فؤاد شطيب عبد الحكيم62031922424006100.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار542.0077.43ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائينبأ مولود عواد محمد62041922424006101.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار524.0074.86ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائينبا نذير عبد هللا محمد سعيد62051922424006102.00

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائينور احمد عبد الواحد عبد الجليل62061922424006104.00

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.0098.86ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائينور سمير برزان ندا62071922424006105.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار690.0098.57ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيهاجر سمير عباس شطب62081922424006109.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار694.0099.14ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيهبه عامر زين الدين محمود62091922424006111.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيهدى حسن محمود اسماعيل62101922424006112.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0062.71ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيهديل امجد بردان عطيه62111922424006113.00

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد533.0076.14ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيوئام بهاء حامد طالب62121922424006114.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار694.0099.14ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائييمامه حسين علي السليمان62131922424006116.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة433.0061.86ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتاحيائياسراء طارق صبار صالح62141922424007001.00

كلية التمريض/جامعة تكريت656.0093.71ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتاحيائيايه عبد الستار حميد جديع62151922424007005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة442.0063.14ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتاحيائيايه علي محمد حسن62161922424007006.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتاحيائيايه عماد عبد الهادي خضير62171922424007007.00

كلية العلوم/جامعة االنبار603.0086.14ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتاحيائيجمانة احمد عادل عبد الكريم62181922424007013.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار540.0077.14ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتاحيائيخديجه رافع عبود محمد62191922424007016.00

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتاحيائيرويدة محمود عبد شاوش62201922424007022.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتاحيائيزينب مشتاق طالب فتحي62211922424007025.00

كلية العلوم/جامعة االنبار595.0085.00ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتاحيائيسبا صبري عبد هللا عمر62221922424007026.00

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتاحيائيصفيه براء نافع فرحان62231922424007033.00

كلية العلوم/جامعة االنبار618.0088.29ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتاحيائيعذراء حكيم نواف عالوي62241922424007039.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار501.0071.57ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتاحيائيكرم الباري حاتم هالل خليل62251922424007043.00

كلية العلوم/جامعة االنبار558.0079.71ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتاحيائيهاجر عامر عبد هللا محمد62261922424007053.00

كلية العلوم/جامعة االنبار573.0081.86ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتاحيائييقين احمد محمد جياد62271922424007057.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتاحيائييقين باسم متعب غضبان62281922424007058.00

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0094.57ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيأروى غانم عبد المجيد هندي62291922424010001.00

كلية االعالم/الجامعة العراقية547.0078.14ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيأسراء نجم عبد هللا سعود62301922424010003.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيأسماء علي اغنيان محمد62311922424010004.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار654.0093.43ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيآمنه ابراهيم شاكر حسن62321922424010006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار606.0086.57ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيأيمان احمد عبد الهادي يوسف62331922424010008.00

كلية التمريض/جامعة بغداد683.0097.57ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيابرار عبد الكريم قاسم محمد62341922424010013.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار505.0072.14ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائياسراء نبيل عواد علي62351922424010015.00

كلية العلوم/جامعة بغداد657.0093.86ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائياسراء هيثم خليل حمد62361922424010016.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار507.0072.43ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيامامه ماجد عبد العزيز خلف62371922424010023.00

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0092.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيامنه حميد خليفه عباس62381922424010026.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيامنه ضياء عدنان محمد62391922424010027.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة623.0089.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائياميمه نجم نمش عبيد62401922424010032.00
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار531.0075.86ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيايات عبد هللا عبد الواحد عبد هللا62411922424010033.00

كلية العلوم/جامعة االنبار636.0090.86ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائياية رافد حميد فرحان62421922424010034.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار586.0083.71ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيايالف عداي جاسم محمد62431922424010038.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار526.0075.14ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيايمان عبد الباسط بديوي حسين62441922424010039.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة699.0099.86ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيايمان عدنان مطشر حامد62451922424010040.00

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيايه مثنى زياد عبد62461922424010046.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيبان عبد الرحمن عواد رحيم62471922424010048.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيبراء دهام ابراهيم حسين62481922424010050.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0087.71ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيبلقيس خالد محمد عبد62491922424010051.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيتبارك خميس جسام نصير62501922424010052.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيتبارك خميس مشعان عبد62511922424010053.00

كلية العلوم/جامعة بغداد664.0094.86ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيتبارك كنعان متعب علي62521922424010060.00

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيتقى اسماعيل خلف صالح62531922424010063.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة706.00100.86ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيتقى ياسر عمار اسماعيل62541922424010065.00

كلية التمريض/جامعة بغداد686.0098.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيجمانه حامد عمار اسماعيل62551922424010066.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة626.0089.43ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيجمانه زياد محمد مرعي62561922424010067.00

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار679.0097.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيجنات منعم حديد فرحان62571922424010068.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة657.0093.86ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيجيالن بالل طه حرج62581922424010071.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيحنين ناصر حسين خلف62591922424010075.00

كلية العلوم/جامعة االنبار591.0084.43ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيدنيا هيثم محمد رحيم62601922424010082.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0090.71ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيديما عدي صبيح حميد62611922424010084.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرؤى حسن محمد صالح62621922424010086.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة640.0091.43ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيربى معاذ محي محمد شريف62631922424010088.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار521.0074.43ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرحمه عبد الرزاق صبري عيسى62641922424010090.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرسل سعدون عبد فرحان62651922424010096.00

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد567.0081.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرسل محمد حاتم عبد الغفور62661922424010099.00

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0093.43ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرفل احمد عبد الستار حردان62671922424010106.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرفل جاسم محمد حسين62681922424010107.00

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم532.0076.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرفل جالل شاهر عبد الرزاق62691922424010108.00

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرقيه فالح حسن عبد62701922424010110.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيروان سعد محمد علي62711922424010114.00

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية663.0094.71ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرويده عبد الجبار رحيم فرج62721922424010115.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة607.0086.71ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيزمرده فالح مخلف عبيد62731922424010118.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيزينب حسين جاسم نوفل62741922424010121.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيزينب زيد جميل محمد سعيد62751922424010122.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة676.0096.57ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيزينب عكاب محمد حسين62761922424010124.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيساره احمد حاتم حسين62771922424010129.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة656.0093.71ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيساره مازن عادل حماد62781922424010132.00

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيساره ياسين طه عبد الرحمن62791922424010134.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيسبأ احمد نوري عبد62801922424010135.00
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة633.0090.43ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيسبأ صالح حسين نجم62811922424010136.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار537.0076.71ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيسبأ منير راشد شكر62821922424010137.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار681.0097.29ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيسرى فارس فرج عبد هللا62831922424010142.00

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية550.0078.57ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيسعاد شاكر شكحان حمادي62841922424010144.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة642.0091.71ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيسلسبيل هيثم عباس حمادي62851922424010145.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيسماح حامد فرحان جاسم62861922424010147.00

كلية العلوم/جامعة االنبار570.0081.43ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيسماح حسين محمد صالح62871922424010148.00

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0079.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيشمس محمد احمد هربود62881922424010150.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار577.0082.43ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيشهد صالح خضير جاسم62891922424010153.00

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0092.14ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيصبا محمد سامي نصيف62901922424010156.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيصفا أسعد جاسم محمد62911922424010157.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار457.0065.29ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيصفا عادل ناصر حسين62921922424010159.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيصفا قتيبه اسماعيل ابراهيم62931922424010160.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيصفا محمود اسماعيل فياض62941922424010161.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيصفا ياسين خضير عباس62951922424010162.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة669.0095.57ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيضحى ياسين تركي عبد62961922424010168.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة528.0075.43ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيطيبه خميس شاهين جاسم62971922424010172.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار428.0061.14ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيطيبه مشتاق طالب مصطفى62981922424010177.00

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيطيبه هشام صالح حمود62991922424010178.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيعذراء محمد سعيد حمزه63001922424010183.00

كلية التمريض/جامعة تكريت659.0094.14ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيعال ثامر عبود رحيم63011922424010186.00

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد541.0077.29ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيغفران منتصر شاكر عبد الرزاق63021922424010189.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيفاطمة قاسم مهدي موله63031922424010192.00

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيفاطمه ذاكر عوده حمادي63041922424010194.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار457.0065.29ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيفاطمه ظافر عباس حمادي63051922424010195.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد حمود حسن63061922424010197.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيفرح قاسم حمزه عبيد63071922424010200.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيفيحاء مثنى سلمان عبد الجبار63081922424010201.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة431.0061.57ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيكوثر احمد عبود حسين63091922424010202.00

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيلينه فراس عبد الستار عبد الرحمن63101922424010208.00

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0096.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمروه اسماعيل عبد عوده63111922424010210.00

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0094.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمروه سعد احمد ذعار63121922424010212.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمروه عبد الستار عطا هللا كمبار63131922424010213.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة607.0086.71ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمريم خليل رباش عبد هللا63141922424010217.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمريم شاكر ابراهيم شهاب63151922424010218.00

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز636.0090.86ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمريم شريف حروش خلف63161922424010219.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار692.0098.86ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمريم محمد طه جاسم63171922424010222.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة467.0066.71ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمريم محمد طه عطيه63181922424010223.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة656.0093.71ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمنار ابراهيم مهيدي صالح63191922424010227.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار546.0078.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمنار سجاد سرحان فهد63201922424010228.00
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كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمها عبد هللا كوكز فرج63211922424010232.00

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية646.0092.29ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيموج جمال علي جاسم63221922424010234.00

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيميمنه حميد محمد عبد هللا63231922424010236.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينبأ احمد طالب صالح63241922424010237.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينبأ عبد العزيز نجم عبد63251922424010242.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة431.0061.57ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينبأ محمد عدنان عفان63261922424010244.00

كلية التمريض/جامعة تكريت664.0094.86ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينبأ نافع حسين علي63271922424010246.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة612.0087.43ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينبأ نعمان سرحان عطيه63281922424010247.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة702.00100.29ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينبأ يوسف خلف جبر63291922424010248.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة625.0089.29ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينهى احمد فرحان عباس63301922424010251.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار495.0070.71ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينور حميد محمد دواح63311922424010257.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة620.0088.57ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينور فوزي احمد عزاوي63321922424010260.00

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0090.86ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينور وليد خليل ابراهيم63331922424010261.00

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية654.0093.43ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينورس ابراهيم خلف مطلك63341922424010263.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة576.0082.29ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيهاجر احمد عبد الحليم عالوي63351922424010266.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيهاجر ثائر خاشع مصطفى63361922424010268.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار651.0093.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيهاجر صالح خلف مبارك63371922424010269.00

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية607.0086.71ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيهاجر عدي جسام محمد63381922424010270.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار527.0075.29ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيهاجر محمد بليص حمادي63391922424010273.00

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0096.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيهبه اكرم عبود عواد63401922424010275.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة683.0097.57ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيهدى خالد خضر عبد63411922424010276.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيهدى نوري دهام مهنا63421922424010278.00

كلية العلوم/جامعة االنبار609.0087.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيهناء خليل عبطان عباس63431922424010279.00

كلية العلوم/جامعة االنبار659.0094.14ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيوئام محمد محسن خلف63441922424010288.00

كلية الطب/الجامعة المستنصرية704.00100.57ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيوالء سعدي مصلح احمد63451922424010290.00

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد589.0084.14ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائييسر تحسين علي منصور63461922424010293.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار545.0077.86ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائييقين خميس مشعان عبد63471922424010295.00

كلية التمريض/جامعة بغداد682.0097.43ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائييقين رعد رجب شاكر63481922424010296.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار501.0071.57ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائياستبرق علي عبد خليفه63491922424011003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0063.43ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائياسراء جمال محمد عبد الكريم63501922424011004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار506.0072.29ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائياماني هيثم حسين حمادي63511922424011007.00

كلية العلوم/جامعة االنبار677.8096.83ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيايه نبيل بردان عطيه63521922424011012.00

كلية العلوم/جامعة االنبار606.0086.57ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد نصار حمد63531922424011016.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة513.0073.29ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك علي هوبي علي63541922424011017.00

كلية العلوم/جامعة االنبار669.0095.57ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك ماجد نايف عواد63551922424011018.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.1698.45ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيدعاء حمود عبيد عفات63561922424011020.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى655.2893.61ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيدعاء محمود سليمان احمد63571922424011021.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار508.0072.57ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيديار عبد حميد عبد63581922424011022.00

كلية العلوم/جامعة االنبار570.0081.43ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيرحمه خليل خلف احمد63591922424011027.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار547.0078.14ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيرحمه عبد المجيد عواد عبد الحميد63601922424011028.00
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قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيرقيه مناف عز الدين عبد المنعم63611922424011030.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0065.14ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد صباح احمد63621922424011031.00

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين672.0096.00ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد خليل لطيف63631922424011032.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة433.0061.86ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيسرى لؤي مجيد جاسم63641922424011036.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار471.0067.29ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيسفانه خالد عبد الرسول عناد63651922424011037.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار556.0079.43ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيسلمى فرحان احميد زباله63661922424011038.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيسماء مهند عبد الكريم غائب63671922424011039.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيسميه طه داود سلمان63681922424011042.00

كلية العلوم/جامعة االنبار624.5689.22ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيضحى رافع عبد المجيد عبد الحميد63691922424011045.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار510.0072.86ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيضحى سعيد خالد عبد الرزاق63701922424011047.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة621.0088.71ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيطيبه حامد محمود حمادي63711922424011050.00

كلية العلوم/جامعة االنبار623.0089.00ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيعذراء يوسف عبد فرحان63721922424011054.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيفرح صالح جدعان صالح63731922424011055.00

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيليلى محمد حميد فرحان63741922424011056.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة641.0091.57ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيمروه ظاهر شلش حمد63751922424011058.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار633.0090.43ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيمروه عالوي رشيد عبد63761922424011059.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار495.0070.71ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيمريم ميثم سفاح علي63771922424011060.00

كلية العلوم/جامعة االنبار630.0090.00ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيموده هشام وفيق غياض63781922424011063.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار588.0484.01ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينادين نصير عبد المنعم عبد المجيد63791922424011064.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة676.0096.57ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينور احمد لطفي عبد الرزاق63801922424011068.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0896.30ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد علي محيسن63811922424011069.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار542.0077.43ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائييقين ناجي مظلوم حسين63821922424011073.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائياستبرق جمعه مشعان كنوش63831922424014002.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار585.0083.57ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيامنه ياسر طبك دهموش63841922424014003.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيايات محمد حمدي رشيد63851922424014005.00

كلية العلوم/جامعة االنبار586.0083.71ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيايه خليل علي احمد63861922424014008.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة637.0091.00ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيتبارك خميس محمود احمد63871922424014011.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.0099.71ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيتبارك ميسر حميد فياض63881922424014012.00

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية678.0096.86ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيتقى ميسر حميد فياض63891922424014013.00

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0096.71ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيخديجه لؤي مكي عبد العزيز63901922424014015.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار525.0075.00ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيدعاء اكرم عبد هللا احمد63911922424014016.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيرحمه كريم حسين علي63921922424014019.00

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية603.0086.14ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيزينب عمار عامج اسماعيل63931922424014023.00

كلية العلوم/جامعة االنبار565.0080.71ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيزينب غانم سالم دغيم63941922424014024.00

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد565.0080.71ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيسندس ضياء عبد الكريم محمد63951922424014027.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيغسق محمد حسن عوده63961922424014032.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيمريم عماد فرحان حمادي63971922424014036.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار548.0078.29ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيمريم عمار صالح نجم63981922424014037.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار439.0062.71ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيمريم محمد حمزه عباس63991922424014038.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار538.0076.86ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيمريم هيثم فرحان فياض64001922424014039.00
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة609.0087.00ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائينبأ خالد فخري عوده64011922424014041.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة583.0083.29ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائينور مقتدر عمر عبد العزيز64021922424014043.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار524.0074.86ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائينورس فواز جاسم حمادي64031922424014044.00

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيوفاء هاني شاكر محمود64041922424014048.00

كلية االعالم/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيرقية يوسف داود طه64051922426001028.00

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0080.86اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيرقيه خضير عباس ابراهيم64061922426001029.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار524.0074.86اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيزينب خضير عباس حسين64071922426001036.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة441.0063.00اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيشهد بشير نواف بكر64081922426001042.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيضفاف هاتف سالم حمد64091922426001043.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة461.0065.86اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيطيبه حميد عبيد محسن64101922426001045.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475.0067.86اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيغصون باسم محمد عبد64111922426001050.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائينور عمر علي هاشم64121922426001073.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار577.0082.43اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيهديل محمد عليوي عبد هللا64131922426001075.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475.0067.86اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيرؤى محمد بديوي عيفان64141922426001080.00

كلية العلوم/جامعة االنبار592.0084.57اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائياريج هاشم محمد عواد64151922426002001.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائياالء اكرم نوري احمد64161922426002005.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار556.0079.43اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيريام جمال زيدان خلف64171922426002017.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيشهد خالد ابراهيم جاسم64181922426002023.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار635.0090.71اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيفاطمه عالء تركي عبد الحميد64191922426002033.00

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيمنار محمد صكر هادي64201922426002042.00

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى439.0062.71اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائينبأ شامل محمد ابراهيم64211922426002044.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائينور الهدى وحيد كريم كماش64221922426002048.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار474.0067.71اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيايه حميد احمد افريح64231922426002059.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0063.14اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيخديجه ربيع عبد مخلف64241922426002060.00

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيسهاد جمال حسن علي64251922426002064.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيرانيا ماجد محمد علي64261922426002069.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار471.0067.29اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيساره عالء كامل رزيج64271922426002070.00

كلية الطب/جامعة االنبار697.0099.57ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيفاطمه حميد وسمي احمد64281922426003009.00

كلية العلوم/جامعة النهرين595.0085.00ثانوية راوه المسائية للبناتاحيائيسارة صبحي نجيب علي64291922426006001.00

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57ثانوية راوه المسائية للبناتاحيائيساره نادر كريم شاكر64301922426006002.00

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد564.0080.57ثانوية البيان المسائية للبناتاحيائيضحى كامل احمد غضيب64311922426007005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار469.0067.00ثانوية الرشيد االمختلطةاحيائيانوار عمار جسام حمادي64321922427001004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار477.0068.14ثانوية الرشيد االمختلطةاحيائيحنان علي حمد نايف64331922427001006.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار502.0071.71ثانوية الرشيد االمختلطةاحيائيزينب شاكر زبار خلف64341922427001009.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار565.0080.71ثانوية الرشيد االمختلطةاحيائيسجى جمال مجبل عبد64351922427001010.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43ثانوية الرشيد االمختلطةاحيائيسجى محمد رشيد حميد64361922427001011.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار522.0074.57ثانوية الرشيد االمختلطةاحيائيسوالف علي ابراهيم عبطان64371922427001013.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار527.0075.29ثانوية الرشيد االمختلطةاحيائيضحى عصام عبد الرحيم ساجر64381922427001015.00

كلية العلوم/جامعة االنبار604.0086.29ثانوية الرشيد االمختلطةاحيائيهبه ساجر صبار عبد64391922427001020.00

كلية العلوم/جامعة االنبار666.0095.14ثانوية الرحالية المختلطةاحيائيهديل ابراهيم محمود صلبي64401922427002007.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار569.0081.29ثانوية ابن المعتز المختلطةاحيائيأطياف شمسي حماد بطين64411922427005001.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار426.0060.86ثانوية ابن المعتز المختلطةاحيائياسماء فتحي رباح كردي64421922427005002.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0062.71ثانوية ابن المعتز المختلطةاحيائيحنان جمال صبيخان جهف64431922427005005.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار561.0080.14ثانوية ابن المعتز المختلطةاحيائيزينه سوري مالك عبد القهار64441922427005006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0080.57ثانوية ابن المعتز المختلطةاحيائيساره ماجد محمد نهار64451922427005007.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43ثانوية ابن المعتز المختلطةاحيائيسوسن باسم دهام زغير64461922427005009.00

كلية العلوم/جامعة االنبار594.0084.86ثانوية ابن المعتز المختلطةاحيائيصفية سعد محمد حامد64471922427005010.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار530.0075.71ثانوية ابن المعتز المختلطةاحيائيضحى عمار مخلف فهاد64481922427005011.00

كلية العلوم/جامعة االنبار604.0086.29ثانوية ابن المعتز المختلطةاحيائيهدى جمال صبيخان جهف64491922427005015.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة518.0074.00ثانوية حضر موت المختلطةاحيائياماني حسين مضحي مهاوش64501922427007001.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار439.0062.71ثانوية حضر موت المختلطةاحيائيطيبه مرشد حمد سحاب64511922427007004.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار534.0076.29ثانوية حضر موت المختلطةاحيائيهاجر قيس عدنان هاشم64521922427007005.00

كلية العلوم/جامعة النهرين603.0086.14ثانوية اليرموك المختلطةاحيائياماني محمد مزبان سليمان64531922427008001.00

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية اليرموك المختلطةاحيائيمريم صادق حميد ابراهيم64541922427008002.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار538.0076.86ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائياحالم صالح خضير علي64551922427009001.00

كلية العلوم/جامعة االنبار581.0083.00ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيازهار احمد عبيد محمد64561922427009003.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار441.0063.00ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيازهار حمد هالل داغر64571922427009004.00

كلية التمريض/جامعة الموصل665.0095.00ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائياشواق فارس هبال علي64581922427009006.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائياالء ساكت محمد زغير64591922427009007.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار520.0074.29ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيامال مرعي حسن منصور64601922427009008.00

كلية العلوم/جامعة االنبار576.0082.29ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيبدور رباح حمود علي64611922427009012.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة626.0089.43ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيتقى عايد عبيد ذيب64621922427009014.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0066.14ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيحالء صدام حمادي حمود64631922427009015.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار552.0078.86ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيخلود خالد خليل عبد هللا64641922427009017.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيرجاء ساكت محمد زغير64651922427009020.00

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية569.0081.29ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيرواء جبير عواد عكله64661922427009021.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيريام عدنان حمود الخلف64671922427009022.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار496.0070.86ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيريمه غانم عبد الحميد حمود64681922427009024.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار479.0068.43ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيساره رباح صبيح زغير64691922427009026.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار537.0076.71ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيسجى عايد عبيد ذيب64701922427009027.00

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيسهام سليمان عواد ناطور64711922427009028.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار441.0063.00ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيشجون رشيد سمير عبد هللا64721922427009029.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيشهد نزهان عناد رمضان64731922427009030.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيشيماء حاتم حردان صالح64741922427009033.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار518.0074.00ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيعائشه احمد عبيد محمد64751922427009035.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار524.0074.86ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيفاطمه تايه زغير نهار64761922427009037.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيلمياء رشيد سمير عبد هللا64771922427009038.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار478.0068.29ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيمنال معيوف عبيد منور64781922427009040.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائينوال حمد منادي منادي64791922427009043.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائينوف فرحان املح حميد64801922427009044.00
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار528.0075.43ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيايه حسين علي فرج64811922427011001.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار517.0073.86ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيحنين احمد تركي حمادي64821922427011002.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة643.0091.86ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيطيبه فرج صالح حمد64831922427011007.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار497.0071.00ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيعذراء حامد سليمان حمد64841922427011008.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار540.0077.14ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيلقاء يونس مجباس جاسم64851922427011009.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار519.0074.14ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيمريم احمد جاسم خلف64861922427011010.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار502.0071.71ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيميساء حامد حميد خلف64871922427011012.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار613.0087.57ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيميساء عبد مجباس جاسم64881922427011013.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة485.0069.29ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيميسره سفيان نصيف جاسم64891922427011014.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار484.0069.14ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائييقين عماد سالم عبد64901922427011017.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية السنابل المختلطةاحيائيازهار داود سالم علي64911922427012001.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار548.0078.29ثانوية السنابل المختلطةاحيائياستبرق حاتم محمد بكر64921922427012002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة432.0061.71ثانوية السنابل المختلطةاحيائيتبارك مجيد جندي منصور64931922427012004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار493.0070.43ثانوية السنابل المختلطةاحيائيخنساء صالح عفريت سمران64941922427012005.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار523.0074.71ثانوية السنابل المختلطةاحيائيرشا حسن علي مخلف64951922427012007.00

كلية العلوم/جامعة االنبار607.0086.71ثانوية السنابل المختلطةاحيائيطيبه سعيد جندي منصور64961922427012011.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0062.71ثانوية السنابل المختلطةاحيائيعفاف مرضي مخلف برد64971922427012012.00

كلية العلوم/جامعة االنبار619.0088.43ثانوية السنابل المختلطةاحيائيمروه ناظم رشيد هالل64981922427012015.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار479.0068.43ثانوية السنابل المختلطةاحيائيميس مرضي مخلف برد64991922427012017.00

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية السنابل المختلطةاحيائينبأ عماد مصلح حامد65001922427012018.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار489.0069.86ثانوية النخيل المختلطةاحيائينبا ريكان احمد مطلك65011922427015004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار546.0078.00ثانوية النخيل المختلطةاحيائينغم بحر فياض سرحان65021922427015005.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيجمانه خليل ابراهيم سليمان65031922427023002.00

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيروان رشيد محمد رشيد65041922427023003.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعال عبد شاحوذ خلف65051922427023007.00

كلية العلوم/جامعة االنبار585.0083.57ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيكوثر ليث الدين صالح حبيب65061922427023008.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار443.0063.29ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيميسم وعد محمد سعيد65071922427023012.00

كلية اللغات/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيهبه احمد مرعي يحيى65081922427023013.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0066.14ثانوية االمام الغزالي المختلطةاحيائيثريا محمد عواد سهو65091922427026005.00

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0080.86ثانوية االمام الغزالي المختلطةاحيائيرقيه عارف ابراهيم حماد65101922427026007.00

كلية العلوم/جامعة االنبار680.0097.14ثانوية االمام الغزالي المختلطةاحيائيساره ثامر خلف محمد65111922427026010.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية االمام الغزالي المختلطةاحيائيساره خميس فاضل سرحان65121922427026011.00

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0081.14ثانوية االمام الغزالي المختلطةاحيائيسميه ستار حميد مخلف65131922427026013.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار520.0074.29ثانوية االمام الغزالي المختلطةاحيائيمريم احمد شاحوذ خلف65141922427026015.00

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد612.0087.43ثانوية االمام الغزالي المختلطةاحيائيهاجر عناد احميد ظاهر65151922427026019.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة615.0087.86ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائيرقيه دهام مركب مطر65161922427028011.00

كلية العلوم/جامعة االنبار580.0082.86ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائيغزالن نافع جبار جاسم65171922427028020.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة427.0061.00ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائيغفران صادق حسون اسود65181922427028021.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار462.0066.00ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائيمنى سعدون توفيق عليوي65191922427028025.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار545.0077.86ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائيمها مجهد سويد عباس65201922427028026.00
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار540.0077.14ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائيميسون باسم محمد بدر65211922427028027.00

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائييقين عبد رشيد عبود65221922427028032.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار481.0068.71ثانوية ابي فراس الحمداني المختلطةاحيائيطيبه علي حسين علي65231922427034005.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0064.29ثانوية ابي فراس الحمداني المختلطةاحيائيلقاء طالب عبد حمد65241922427034007.00

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائياروى احمد داود حميد65251922427037001.00

كلية العلوم/جامعة االنبار571.0081.57ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائياسراء نصر سرحان حامد65261922427037002.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة615.0087.86ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائياسماء محمد حميد عبد65271922427037003.00

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية658.0094.00ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيامل شاكر يحيى جعفر65281922427037007.00

كلية الصيدلة/جامعة االنبار692.0098.86ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيتبارك عمار علي احمد65291922427037008.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار473.0067.57ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيجمانه ليث ثابت عبد الفتاح65301922427037009.00

كلية اآلداب/جامعة تكريت505.0072.14ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيربى انس محمد عبود65311922427037010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة462.0066.00ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيرحمة هللا ياسين فاضل احمد65321922427037011.00

كلية العلوم/جامعة االنبار629.0089.86ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيرحمه عدي دليان حنوش65331922427037012.00

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيرقيه باسل احمد سويدان65341922427037014.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة657.0093.86ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيرقيه طه خضير عباس65351922427037015.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيرنا محمد عبد خلف65361922427037016.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة606.0086.57ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيرونق ياسين خضير فاضل65371922427037018.00

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيريام حامد علي حامد65381922427037019.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار695.0099.29ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيسجى شاكر محمد رحيم65391922427037024.00

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيشهد خالد سلطان علي65401922427037026.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة606.0086.57ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيشيماء نصر سرحان حامد65411922427037027.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.0099.00ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيصحار تحسين ثابت عبد الفتاح65421922427037028.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار608.0086.86ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيصفا محمد فرج جاسم65431922427037029.00

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيظالل ارحيم حسين عبود65441922427037032.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار514.0073.43ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيمريم ظاهر يحيى جعفر65451922427037036.00

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيميمونه وليد عبد السالم جاسر65461922427037037.00

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0081.00ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائينبأ عادل عبد الغفور شاكر65471922427037038.00

كلية الطب/جامعة الفلوجة704.00100.57ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائينور محمد خالد رشيد65481922427037039.00

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.0099.00ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيهاجر امجد ياسين محمد65491922427037040.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار471.0067.29ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائييقين زهير فاضل كعود65501922427037044.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار538.0076.86الخارجياتاحيائياالء عبد الواحد ثامر خضر65511922428050033.00

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين682.0097.43الخارجياتاحيائيزينب خليل ابراهيم فاضل65521922428050159.00

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد588.0084.00الخارجياتاحيائيساره مهند خليفه عنتر65531922428050175.00

كلية العلوم/جامعة االنبار559.0079.86الخارجياتاحيائيمريم علي فرحان حبيب65541922428050297.00

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة506.0072.29الخارجياتاحيائيمنار سالم خلف كرين65551922428050300.00

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0071.29الخارجياتاحيائييقين محمد عبد العزيز علوش65561922428050386.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيامين يونس حسين علي65571922511002005.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار506.0072.29اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيجاسر عمار جاسر محمد65581922511002008.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار542.0077.43اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيحسن علي محمد هبيصي65591922511002010.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار507.0072.43اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيحيدر علي محمد هبيصي65601922511002011.00
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت562.0080.29اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيرسول طالل جاسم محمد65611922511002012.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار432.0061.71اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيرضوان خميس عبد الرحمن داود65621922511002014.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة445.0063.57اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيطيف عدنان سويدان رشيد65631922511002018.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار448.0064.00اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعبد الرحمن فالح خميس عبد65641922511002022.00

كلية العلوم/جامعة االنبار458.0065.43اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعبد العليم قاسم محمد صالح65651922511002023.00

كلية العلوم/جامعة االنبار539.0077.00اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعمر فريد محمود ارثيع65661922511002032.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار580.0082.86اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيغيث محمد إسماعيل غزاي65671922511002035.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار531.0075.86اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمحمد عبد القادر فهد صالح65681922511002038.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار576.0082.29اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمحمد مشتاق صالح حرج65691922511002040.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار536.0076.57اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمصطفى عبد القادر فهد صالح65701922511002044.00

كلية العلوم/جامعة االنبار466.0066.57اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمهدي ناظم مهيدي صالح65711922511002047.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار662.0094.57اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيهيثم خليفه جواد خليفه65721922511002048.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيأبو بكر محمد خضير سلمان65731922511004002.00

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت497.0071.00اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيأسامة فيصل الطيف جاسم65741922511004003.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية الزيتون للبنينتطبيقياحمد حسن خلف محمد65751922511004005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة434.0062.00اعدادية الزيتون للبنينتطبيقياحمد خميس عبد هالل65761922511004006.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار544.0077.71اعدادية الزيتون للبنينتطبيقياحمد زياد احمد سلمان65771922511004007.00

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء554.0079.14اعدادية الزيتون للبنينتطبيقياحمد محمد عبد عباس65781922511004009.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية573.0081.86اعدادية الزيتون للبنينتطبيقياحمد ياسين هالل حمادي65791922511004010.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار470.0067.14اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيالحسن علي عبد الغفار سلمان65801922511004011.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار585.0083.57اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيايمن محمد كريم جزاع65811922511004013.00

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت516.0073.71اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيحمزه عادل عبيد جاسم65821922511004017.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار421.0060.14اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيرسول جمال خشان عويد65831922511004020.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيسعد عبد المجيد صالح اسماعيل65841922511004021.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار595.0085.00اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيصالح حميد زين جزاع65851922511004024.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار494.0070.57اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعبد الرحمن اركان شاكر محمد65861922511004027.00

كلية العلوم/جامعة االنبار545.0077.86اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعبد الرحمن رائد حسين احمد65871922511004028.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت558.0079.71اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد هللا حميد حسين65881922511004029.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار446.0063.71اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الرزاق عبد هللا نايف65891922511004033.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة441.0063.00اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الناصر ثابت منير65901922511004035.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط603.0086.14اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعبد هللا علي عدنان فرحان65911922511004036.00

كلية العلوم/جامعة االنبار460.0065.71اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعبد هللا عماد صابر مطر65921922511004037.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار583.0083.29اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعبد هللا محمد ياسين خلف65931922511004038.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار531.0075.86اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعلي فيصل احمد خليفه65941922511004042.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار459.0065.57اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمحمد حازم اسود كردي65951922511004045.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار510.0072.86اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمحمود بدر ملحان فنيخر65961922511004053.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار532.0076.00اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمحمود عمر ياسين نده65971922511004054.00

كلية العلوم/جامعة االنبار504.0072.00اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيوسام رافد فاضل عبد65981922511004057.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيابو بكر احمد سرحان عشوي65991922511007001.00

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء548.0078.29اعدادية الخالدية للبنينتطبيقياحمد سالم مخلف مذود66001922511007002.00
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كلية الزراعة/جامعة االنبار421.0060.14اعدادية الخالدية للبنينتطبيقياحمد صالح حميد رشيد66011922511007004.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0065.86اعدادية الخالدية للبنينتطبيقياحمد صداع دحام كردي66021922511007005.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار504.0072.00اعدادية الخالدية للبنينتطبيقياسامه محمد خلف حمادي66031922511007011.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار576.0082.29اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيحذيفه يونس حميد عبد66041922511007021.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار485.0069.29اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيساري محمد فرحان مصلح66051922511007025.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية622.0088.86اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيشاهين احمد خلف سجل66061922511007026.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية517.0073.86اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيصبري عثمان صبري عبود66071922511007027.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء592.0084.57اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد رجب عبد66081922511007030.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة528.0075.43اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيعبد الرحمن اركان علي محمد66091922511007031.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيعبد الرحمن هيثم مصلح حماد66101922511007032.00

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0096.00اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد حمادي66111922511007035.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء620.0088.57اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيعلي حقي اسماعيل علي66121922511007037.00

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى465.0066.43اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيعمر خليل علي بردي66131922511007041.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار533.0076.14اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيعمر رعد مجبل شاحوذ66141922511007043.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار507.0072.43اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيعوف عبد الرحمن راشد جريذي66151922511007044.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار441.0063.00اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيمحمد فراس عبدالكريم مخلف66161922511007056.00

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيمصطفى احمد محمد عبد هللا66171922511007057.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار434.0062.00اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيمصطفى عبد ابراهيم عبود66181922511007059.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء502.0071.71اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيأحمد خالد عبد هللا هاشم66191922511009001.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيابراهيم فوزي مخلف حسن66201922511009003.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقياحمد عباس ريحان علي66211922511009007.00

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقياحمد ماجد سامي مجباس66221922511009010.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار427.0061.00اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيايمن طالب حسن علي66231922511009016.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد682.0097.43اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيبهاء الدين محمد بهاء امين66241922511009018.00

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيحسن احمد عبد العزيز خلف66251922511009022.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت537.0076.71اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيضيف محمد صالح لطيف66261922511009031.00

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيعبد القادر شهاب احمد سلوم66271922511009033.00

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيعبد هللا حميد كرجي حميد66281922511009035.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيعبد هللا حميد يوسف صالح66291922511009036.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت521.0074.43اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيعبد هللا رافع نجم عبد هللا66301922511009037.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية505.0072.14اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد الرزاق عبد الواحد66311922511009042.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيعبد هللا مزاحم عبد هللا علي66321922511009044.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد639.0091.29اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيعبد هللا هيثم ابراهيم حمادي66331922511009045.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0087.43اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيعبد المهيمن ايوب ياسين طاهر66341922511009046.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0086.86اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيعلي حامد ياسين حميد66351922511009049.00

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء551.0078.71اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيعلي محمد حاتم مخلف66361922511009050.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار526.0075.14اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيعمار محمد دحام فزع66371922511009051.00

كلية العلوم/جامعة االنبار469.0067.00اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيعمر محمد خالد رحال66381922511009053.00

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيعمر مفيد ابراهيم عبود66391922511009054.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيغيث مهند علي صالح66401922511009055.00
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قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء590.0084.29اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيقاسم محمد قاسم نجم66411922511009056.00

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيمثنى عبد القادر محمد حسين66421922511009059.00

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيمحمد احمد حسن كشاش66431922511009060.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية517.0073.86اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيمحمد ثامر هادي صكر66441922511009063.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيمحمد رياض سليمان حسين66451922511009065.00

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيمحمد ضيف داود رشيد66461922511009068.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيمحمد فيصل ثابت تالي66471922511009071.00

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيمحمود ظافر جبار عاصي66481922511009074.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيمصطفى احمد محمد عبد66491922511009075.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيهنيد عمار كامل عباس66501922511009084.00

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيهيثم حميد عبدهللا علي66511922511009085.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0061.29اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيياسر عمار اغنيان محمد66521922511009086.00

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقييحيى خالد حميد صكر66531922511009088.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك517.0073.86االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيابراهيم حسين علي حسين66541922511010001.00

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية655.0093.57االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقياحمد جاسم محمد نايل66551922511010002.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية580.0082.86االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيانمار فالح جالي ثويني66561922511010004.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية566.0080.86االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيحذيفه طالب ابراهيم حسن66571922511010007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار451.0064.43االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيعبد هللا محمد كريم عباس66581922511010017.00

كلية العلوم/جامعة الموصل461.0065.86االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيعبد هللا منذر حسن مبارك66591922511010018.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار515.0073.57االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيعمر عبد علي فريح66601922511010025.00

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى505.0072.14االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيغيث نافع رحيم جاسم66611922511010026.00

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية628.0089.71االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيقيصر حماد صبار عبد66621922511010028.00

كلية العلوم/جامعة الموصل461.0065.86االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيمحمد حسن عليوي مجباس66631922511010032.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيمحمد عبد المنعم احمد سرحان66641922511010034.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية524.0074.86اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقياسامه جمال عباس جسام66651922511011009.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيانس نصيف جاسم محمد سعيد66661922511011012.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيايمن عادل عبد الرزاق عفان66671922511011014.00

كلية العلوم/جامعة بغداد682.0097.43اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيحذيفه عبد القادر ابراهيم عبد66681922511011018.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة598.0085.43اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيحمزه خالد ابراهيم عبد الرزاق66691922511011020.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة453.0064.71اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيسيف الدين مهند احمد حسين66701922511011023.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار439.0062.71اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعبد الرحمن حازم حمود عيسى66711922511011028.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة650.0092.86اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا فوزي نواف سرحان66721922511011035.00

كلية العلوم/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعبد الملك كريم عباس علي66731922511011041.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار484.0069.14اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعلي عبد الحميد عايش لطيف66741922511011044.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت553.0079.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعلي نصيف جاسم فياض66751922511011047.00

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعمر فارس حسن فراس66761922511011051.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيفهد محمد خلف مجهد66771922511011054.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار428.0061.14اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيماجد حميد عبد هللا فرحان66781922511011055.00

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى470.0067.14اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمجد عبد الرحمن عبد هللا علي66791922511011057.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد682.0097.43اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمحمد االمين معاذ يوسف حسن66801922511011059.00
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى481.0068.71اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمحمد ثامر محمد جاسم66811922511011060.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء618.0088.29اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمحمد جمال ابراهيم عبد66821922511011062.00

كلية العلوم/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمحمد صباح ابراهيم مخلف66831922511011065.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار591.0084.43اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمحمد عالء ناجي بديوي66841922511011068.00

كلية العلوم/جامعة االنبار500.0071.43اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمحمد فالح جاسم فياض66851922511011069.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار600.0085.71اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمصطفى احمد عبد هللا محمد66861922511011074.00

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت611.0087.29اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمصطفى خضير احمد فياض66871922511011076.00

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد حسن66881922511011078.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمصطفى محمد مهدي عبد االله66891922511011079.00

كلية العلوم/جامعة االنبار470.0067.14اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمصطفى محمود عالوي نجم66901922511011081.00

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية676.0096.57اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمصعب فراس عبد الرزاق عفان66911922511011083.00

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0069.43اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقييعقوب خليل عبيد خلف66921922511011089.00

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت511.0073.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقييوسف صالح علي حسين66931922511011090.00

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيابو بكر علي جميل حمه66941922511012002.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية الرصافي للبنينتطبيقياحمد سالم خليل خليفة66951922511012006.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0087.71اعدادية الرصافي للبنينتطبيقياحمد ضياء شياع علي66961922511012007.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك489.0069.86اعدادية الرصافي للبنينتطبيقياحمد عادل عبد علي66971922511012008.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية487.0069.57اعدادية الرصافي للبنينتطبيقياسامه مزهر محمد ياسين66981922511012010.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيايمن صالح ابراهيم اسود66991922511012012.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيزياد طارق كريم عبد الغفور67001922511012017.00

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0077.14اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيعبد هللا بالل غانم فرحان67011922511012024.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيعبد هللا خضير عبود احمد67021922511012025.00

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيعبد هللا ياسر سمير عائد67031922511012029.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيعمر خالد نايف بكر67041922511012037.00

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيعمر طه حسين محمد67051922511012038.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية500.0071.43اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيعمر كمال نعمه عياش67061922511012039.00

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيقيصر اديب خلف عباس67071922511012044.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة520.0074.29اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيمحمد يوسف مسير محمد67081922511012051.00

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيمصطفى طارق جابر عبد الواحد67091922511012055.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت515.0073.57اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيهيبت شاكر علي طلب67101922511012062.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيوائل يحيى صبحي مجبل67111922511012063.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيوليد خالد عطيوي حسين67121922511012064.00

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيأسامة انور عبد هللا صالح67131922511013001.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيأيمن مهند خلف وهيب67141922511013002.00

كلية العلوم/جامعة االنبار475.0067.86اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيابراهيم رائد داود حسن67151922511013003.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار479.0068.43اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيابو بكر هيثم احمد حسين67161922511013004.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار625.0089.29اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقياحمد رشيد شاكر عبدالفتاح67171922511013005.00

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت498.0071.14اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقياحمد هاشم علي حمادي67181922511013008.00

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقياسامة خالد ياسين عبد الجبار67191922511013010.00

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية642.0091.71اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيأيوب صهيب عزيز فليح67201922511013014.00
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيخالد ابو بكر خالد حامد67211922511013015.00

كلية العلوم/جامعة االنبار529.0075.57اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عيدان محمد67221922511013023.00

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيعمر احمد محمد سلمان67231922511013029.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار595.0085.00اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيعمر ثائر عبد الكريم حمود67241922511013030.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيعيسى هاشم عبود محمد67251922511013032.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيمحمد مظفر ياس عبد هللا67261922511013038.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء515.0073.57اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيأحمد شوكت وحيد حمد67271922511015001.00

كلية العلوم/جامعة االنبار511.0073.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيأسامه قاسم حماده مظهور67281922511015002.00

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية665.0095.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقياحمد جمال حسن علي67291922511015003.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية633.0090.43اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقياحمد سالم غفير مناع67301922511015004.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار537.0076.71اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقياحمد وضاح مهدي صالح67311922511015005.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار425.0060.71اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقياسامه سعيد محمد ياسين67321922511015008.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار534.0076.29اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيانمار رائد عبد السالم عارف67331922511015009.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيايمن شهاب احمد وسمي67341922511015010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيبالل عمار حمودي كريم67351922511015013.00

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيسعد باسم سامي محمد67361922511015021.00

كلية العلوم/جامعة االنبار457.0065.29اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيسعد عبد هللا شعالن سالم67371922511015024.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار465.0066.43اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيشامل عبد هللا يونس عبد الرحمن67381922511015025.00

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية645.0092.14اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيعادل خميس حميد جاسم67391922511015028.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت562.0080.29اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيعايد محمد عايد سالم67401922511015029.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة444.0063.43اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيعبد الستار عبد الرحيم خلف محيسن67411922511015032.00

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى434.0062.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيعبد المؤمن شامل احمد مخلف67421922511015036.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة611.0087.29اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيعمر عادل جاسم محمد67431922511015043.00

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمؤمن اياد نافع عبد67441922511015046.00

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمحمد جسام محمد عليان67451922511015047.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمحمد عبدالغفور غازي مغامس67461922511015052.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمحمد منصور عبدالكريم محمود67471922511015055.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة521.0074.43اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمصطفى ابراهيم خميس مريمح67481922511015057.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار445.0063.57اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمصطفى احمد عبدالسالم محسن67491922511015058.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمعمر عماد سليمان ارديني67501922511015062.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار557.0079.57اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمقداد سعد عبد القادر فحل67511922511015063.00

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية644.0092.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمهيمن محمود لطيف غفير67521922511015064.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0095.29اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيياسين ثائر ياسين حميد67531922511015068.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار565.0080.71اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقييوسف ابراهيم جاسم محمد67541922511015069.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة432.0061.71اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقييوسف عامر محمد ابراهيم67551922511015070.00

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية664.0094.86اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقييوسف مفيد فاضل عبد هللا67561922511015073.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار457.0065.29ثانوية الدوالب للبنينتطبيقيعبد هللا مؤيد جسام سليمان67571922511016006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة434.0062.00ثانوية الدوالب للبنينتطبيقيمهيمن سمير عبد حمود67581922511016010.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار435.0062.14اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيأحمد خالد عبد الرزاق حمدان67591922511017001.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيأحمد شهيد زامل ساير67601922511017002.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار473.0067.57اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيأسامه فؤاد عكله مطر67611922511017003.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار451.0064.43اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيأمير مصطفى عبيد معروف67621922511017004.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار513.0073.29اعدادية كبيسة للبنينتطبيقياحمد طه سليمان داود67631922511017007.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيخطاب عمر حاتم عبد الغفور67641922511017009.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار544.0077.71اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيداود محمود يوسف ندا67651922511017010.00

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيعبد السالم عبد المعين زيدان رزيك67661922511017014.00

كلية العلوم/جامعة االنبار585.0083.57اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيعلي جاسم جبير جاسم67671922511017016.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار554.0079.14اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيعلي مشتاق عبد المطلب توفيق67681922511017017.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيعلي مكي حمدان عواد67691922511017018.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيمحمد بركات متعب ذياب67701922511017020.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية536.0076.57اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيمحمد عباس منصور علي67711922511017021.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار683.0097.57اعدادية كبيسة للبنينتطبيقينور الدين حمدان احمد صويلح67721922511017025.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية العدل للبنينتطبيقياحمد شاكر نوري نصيف67731922511018002.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية العدل للبنينتطبيقياحمد ظافر علي فرحان67741922511018003.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار445.0063.57اعدادية العدل للبنينتطبيقيبراء محمد نوار محمد67751922511018005.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار552.0078.86اعدادية العدل للبنينتطبيقيعبد الرحمن محسن خليفة رجا67761922511018010.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار507.0072.43اعدادية العدل للبنينتطبيقيعبد هللا احمد مشعان حمرين67771922511018012.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43اعدادية العدل للبنينتطبيقيعبد هللا صبحي عبد هللا عبد الجبار67781922511018013.00

كلية العلوم/جامعة االنبار475.0067.86اعدادية العدل للبنينتطبيقيعمار ياسر بتال جبير67791922511018017.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار501.0071.57اعدادية العدل للبنينتطبيقيقاسم يونس عويش صالح67801922511018018.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت509.0072.71اعدادية العدل للبنينتطبيقيمحمد ناظم عويد احمد67811922511018022.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت442.0063.14اعدادية العدل للبنينتطبيقيمحمد نصير قحطان محمود67821922511018023.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار553.0079.00اعدادية العدل للبنينتطبيقيمصطفى احمد رحيم بربوتي67831922511018025.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك443.0063.29اعدادية حديثة للبنينتطبيقيأحمد مهند زعل طه67841922511019002.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت567.0081.00اعدادية حديثة للبنينتطبيقياحمد حردان سليمان نومان67851922511019004.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين563.0080.43اعدادية حديثة للبنينتطبيقياحمد رياض عبد العزيز امين67861922511019005.00

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية حديثة للبنينتطبيقياحمد سعيد عبد علي67871922511019006.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة526.0075.14اعدادية حديثة للبنينتطبيقياحمد سالم حمد ياسين67881922511019007.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية587.0083.86اعدادية حديثة للبنينتطبيقياحمد طارق ابراهيم فواز67891922511019008.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية حديثة للبنينتطبيقياحمد محمد خير هللا مصطفى67901922511019011.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار639.0091.29اعدادية حديثة للبنينتطبيقياحمد ياسين طالل سليم عبد هللا67911922511019012.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية حديثة للبنينتطبيقياسامه محمد صادق ابراهيم67921922511019015.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك574.0082.00اعدادية حديثة للبنينتطبيقياسامه ناظم سعود درك67931922511019016.00

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى511.0073.00اعدادية حديثة للبنينتطبيقيامجد محمود منوخ حمد67941922511019017.00

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت611.0087.29اعدادية حديثة للبنينتطبيقيانس محمود حميد ابراهيم67951922511019018.00

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل655.0093.57اعدادية حديثة للبنينتطبيقيايمن عوده صالح دريدح67961922511019020.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة444.0063.43اعدادية حديثة للبنينتطبيقيايهم عامر خلف محمود67971922511019022.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار532.0076.00اعدادية حديثة للبنينتطبيقيجاسم محمد دحام فليح67981922511019028.00

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية485.0069.29اعدادية حديثة للبنينتطبيقيحسن تحسين شعير عويد67991922511019032.00

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية504.0072.00اعدادية حديثة للبنينتطبيقيحسين عادل عناد عبد68001922511019034.00
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التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14اعدادية حديثة للبنينتطبيقيحكم حاتم حميد خلف68011922511019036.00

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى497.0071.00اعدادية حديثة للبنينتطبيقيخليل بسام خليل كمال68021922511019039.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار508.0072.57اعدادية حديثة للبنينتطبيقيرامي جاسم محمد ابراهيم68031922511019041.00

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت609.0087.00اعدادية حديثة للبنينتطبيقيزياد خلف سلمان خلف68041922511019044.00

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية حديثة للبنينتطبيقيزيد مثنى عبد المجيد عبد هللا68051922511019045.00

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية483.0069.00اعدادية حديثة للبنينتطبيقيزيدون قادم سويد جاسم68061922511019046.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية حديثة للبنينتطبيقيسعد كمال عبد المجيد فرحان68071922511019048.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية حديثة للبنينتطبيقيطه احمد رشيد حسن68081922511019053.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت539.0077.00اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعايد خلف سلمان خلف68091922511019054.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعبد اللطيف وليد خضير ربيع68101922511019058.00

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعبد هللا جميل طه عباس68111922511019059.00

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعبد هللا دهر حازم حميد68121922511019060.00

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعبد هللا عمر عبد هللا عبدان68131922511019061.00

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية468.0066.86اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعبد الملك محمد حمدي عاشور68141922511019062.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار453.0064.71اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعلي اسعد جاسم محمد68151922511019065.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعلي يونس حمد حسن68161922511019070.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار502.0071.71اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعمار نصير عبد الهادي عبد االله68171922511019071.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعمر عبد العزيز محمد ياسين68181922511019073.00

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية478.0068.29اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعيد خلف حمد حسين68191922511019075.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار547.0078.14اعدادية حديثة للبنينتطبيقيغياث وليد دولت هادي68201922511019077.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة537.0076.71اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمحمد اكرم سفر عبيد68211922511019078.00

كلية العلوم/جامعة االنبار612.0087.43اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمحمد علي احمد خلف68221922511019081.00

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل638.0091.14اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمحمد عواد بدر فرحان68231922511019082.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت563.0080.43اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمحمد قاسم حمادي رجب68241922511019083.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر447.0063.86اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمحمد منذر طه مطلوب68251922511019084.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمروان غانم حمد عجور68261922511019088.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية576.0082.29اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمصطفى ثائر محمد صايل68271922511019089.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمصطفى حامد عبد محمد68281922511019090.00

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى510.0072.86اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمصطفى عبد الكريم نوار دلف68291922511019091.00

كلية العلوم/جامعة النهرين581.0083.00اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمصطفى قحطان خلف مهدي68301922511019092.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار454.0064.86اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمعتصم فايق مصطفى مطلك68311922511019093.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك524.0074.86اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمهيمن عبد الرحمن طالب خلف68321922511019095.00

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين487.0069.57اعدادية حديثة للبنينتطبيقينايف عادل خلف سالم68331922511019096.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية571.0081.57اعدادية حديثة للبنينتطبيقيهمام عماد شكر محمود68341922511019098.00

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية477.0068.14اعدادية حديثة للبنينتطبيقييوسف عامر صباح ناصر68351922511019102.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار589.0084.14اعدادية حديثة للبنينتطبيقييوسف غازي اسعيد عفات68361922511019103.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار446.0063.71اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيأسامه عامر عبد الجادر خليل68371922511020002.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار463.0066.14اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيامين محمد طه ربيع68381922511020006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار491.0070.14اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيجاسم محمد صابر احمد68391922511020009.00

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت592.0084.57اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيجاسم محمد عبد الجبار سعيد68401922511020010.00
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قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك649.0092.71اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيحذيفه صالح علي محان68411922511020012.00

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك668.0095.43اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيحسام طارق محمد صالح68421922511020013.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار507.0072.43اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيحسام قيس احمد سليمان68431922511020014.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيحسن هيثم عبد الكريم اسماعيل68441922511020017.00

كلية العلوم/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيحسين خالد حميد شويش68451922511020018.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة575.0082.14اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيخالد غانم حمد هللا عبد68461922511020021.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية523.0074.71اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيخطاب عمر علي خلف68471922511020023.00

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت608.0086.86اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيسيف سعد طيب محمد نوري68481922511020024.00

كلية العلوم/جامعة االنبار464.0066.29اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيشعبان ياسر عبد الكريم مطر68491922511020025.00

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيصدام طالب اسماعيل حمد68501922511020026.00

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية486.0069.43اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيصالح نصار فاضل عامج68511922511020027.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار564.0080.57اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعبد الستار راقي رشيد نصيف68521922511020030.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت516.0073.71اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعبد السالم عماد سليم طالع68531922511020031.00

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل613.0087.57اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعبد هللا ثامر علي مجيد68541922511020034.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية576.0082.29اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعبد هللا حازم حمد هللا عبد68551922511020035.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار421.0060.14اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعبد هللا رفعت جمعه كنطر68561922511020036.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعبد هللا سعد عبد الحميد ياسين68571922511020038.00

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت621.0088.71اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعبد هللا عالء عبد هللا عبد68581922511020039.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك563.0080.43اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعدنان فاضل عبد الرحيم نصار68591922511020045.00

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية502.0071.71اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعلي حمدان هزيم شالل68601922511020046.00

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت597.0085.29اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعلي فايز صايل حسان68611922511020048.00

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعمار شكر محمود ناصر68621922511020052.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعمر عبد االله عبد اللطيف احمد68631922511020056.00

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية620.0088.57اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيغسان ثائر محمود عبد الغفور68641922511020059.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار487.0069.57اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيكرار ابراهيم محمود مهدي68651922511020061.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمحمد احسان عبد القادر نعمه68661922511020062.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمحمد مهدي صالح كيصوم68671922511020069.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية574.0082.00اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمصطفى خالد حميدي عداي68681922511020075.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمصطفى ناهض محمد كيصوم68691922511020080.00

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية574.0082.00اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمصعب فارس جبير عبد68701922511020082.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمقداد ابراهيم طعان محان68711922511020083.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار593.0084.71اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيوسام محمد فرج علي68721922511020085.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية507.0072.43اعدادية عنه للبنينتطبيقياحمد عدنان عبد الهادي يوسف68731922511021006.00

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية عنه للبنينتطبيقياحمد موفق مجيد ذاكر68741922511021007.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29اعدادية عنه للبنينتطبيقيامجد ياسر نايف عزاوي68751922511021010.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار631.0090.14اعدادية عنه للبنينتطبيقيامير نامق خاشع عبد اللطيف68761922511021011.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار459.0065.57اعدادية عنه للبنينتطبيقيبكر ذر عطا هللا عيسى68771922511021013.00

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0093.00اعدادية عنه للبنينتطبيقيبكر علي عبد صالح68781922511021014.00

كلية العلوم/جامعة االنبار475.0067.86اعدادية عنه للبنينتطبيقيحسام عالء جمعه عبد الجليل68791922511021017.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة538.0076.86اعدادية عنه للبنينتطبيقيحمزه نبيل جعفر صادق68801922511021019.00
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار583.0083.29اعدادية عنه للبنينتطبيقيحيدر فارس علي جواد68811922511021021.00

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86اعدادية عنه للبنينتطبيقيرامي احمد حاجم خلف68821922511021023.00

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0096.00اعدادية عنه للبنينتطبيقيزيد صالح عز الدين سلمان68831922511021025.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية602.0086.00اعدادية عنه للبنينتطبيقيزيد طاهر عبد الرحمن ثابت68841922511021026.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية571.0081.57اعدادية عنه للبنينتطبيقيساري علي حسين محمد68851922511021027.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار506.0072.29اعدادية عنه للبنينتطبيقيسامر سعيد رشيد عنفوص68861922511021028.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية عنه للبنينتطبيقيسعد خالد موسى عبد الجليل68871922511021029.00

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية عنه للبنينتطبيقيصكر عارف فائز رشيد68881922511021035.00

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت625.0089.29اعدادية عنه للبنينتطبيقيصهيب سنان سامي حسين68891922511021036.00

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم482.0068.86اعدادية عنه للبنينتطبيقيطه عبد الودود خالد احمد68901922511021037.00

كلية العلوم/جامعة االنبار521.0074.43اعدادية عنه للبنينتطبيقيعبد الحميد فاضل محمود علي68911922511021038.00

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية651.0093.00اعدادية عنه للبنينتطبيقيعبد الرحمن احسان نافع صادق68921922511021040.00

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية عنه للبنينتطبيقيعبد الرحمن عارف عبد الرزاق عسكر68931922511021041.00

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل633.0090.43اعدادية عنه للبنينتطبيقيعبد الرحمن ماهر عبد هللا نجم68941922511021042.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء608.0086.86اعدادية عنه للبنينتطبيقيعبد الرحمن ماهر يوسف مخلف68951922511021043.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية584.0083.43اعدادية عنه للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد هللا عارف68961922511021045.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية515.0073.57اعدادية عنه للبنينتطبيقيعثمان محمد حمزه برجس68971922511021050.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار535.0076.43اعدادية عنه للبنينتطبيقيعقيل رضا موسى عبد68981922511021051.00

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية عنه للبنينتطبيقيعمار وسام سلمان شريف68991922511021053.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية589.0084.14اعدادية عنه للبنينتطبيقيمحمد صفوان رافع عبدو69001922511021063.00

كلية العلوم/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية عنه للبنينتطبيقيمحمد عارف عبد الرزاق عسكر69011922511021064.00

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية عنه للبنينتطبيقيمحمد عبد الحكيم عامر احمد69021922511021065.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار535.0076.43اعدادية عنه للبنينتطبيقيمحمد عدنان مخلف شاكر69031922511021067.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار567.0081.00اعدادية عنه للبنينتطبيقيمحمد عقيل علي حميد69041922511021068.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة595.0085.00اعدادية عنه للبنينتطبيقيمحمد مصطفى محمود احمد69051922511021071.00

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد557.0079.57اعدادية عنه للبنينتطبيقيمحمد هشام محمد عبد الرزاق69061922511021072.00

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية668.0095.43اعدادية عنه للبنينتطبيقيمحمد ياسر صادق خزيم69071922511021073.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة563.0080.43اعدادية عنه للبنينتطبيقيمحمود احمد فازع نايف69081922511021074.00

كلية اللغات/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية عنه للبنينتطبيقيمحمود محمد محمود عبد العزيز69091922511021076.00

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى476.0068.00اعدادية عنه للبنينتطبيقيمحمود مصطفى كمال ياسين69101922511021077.00

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية عنه للبنينتطبيقيمحمود ناظم ثامر خضر69111922511021078.00

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى524.0074.86اعدادية عنه للبنينتطبيقيمحمود نمير قيس عبد الكريم69121922511021079.00

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0069.43اعدادية عنه للبنينتطبيقيمصطفى احمد جاسم محمد69131922511021080.00

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى483.0069.00اعدادية عنه للبنينتطبيقيمصطفى بالل زهير إسماعيل69141922511021082.00

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0079.57اعدادية عنه للبنينتطبيقيمصطفى محمود مطر عبد هللا69151922511021084.00

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك645.0092.14اعدادية عنه للبنينتطبيقيمعاذ حماد عبد صالح69161922511021086.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار572.0081.71اعدادية عنه للبنينتطبيقيمهند هادي محمد حسين69171922511021088.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71اعدادية عنه للبنينتطبيقيهمام اسماعيل عبد القادر ابراهيم69181922511021090.00

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى487.0069.57اعدادية عنه للبنينتطبيقيهمام رائد راغب زيدان69191922511021091.00

كلية العلوم/جامعة االنبار480.0068.57اعدادية عنه للبنينتطبيقيوهب وليد خالد محمود69201922511021094.00
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت523.0074.71اعدادية عنه للبنينتطبيقيابراهيم صالح لطيف عماش69211922511021097.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار595.0085.00اعدادية راوه للبنينتطبيقيأسيد بالل ناجي خليل69221922511022001.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية راوه للبنينتطبيقيأنس يوسف خضير عباس69231922511022002.00

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية680.0097.14اعدادية راوه للبنينتطبيقياحمد عمار عوض حمادي69241922511022004.00

كلية العلوم/جامعة االنبار605.0086.43اعدادية راوه للبنينتطبيقياحمد ماجد مكي علي69251922511022005.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار605.0086.43اعدادية راوه للبنينتطبيقيحذيفه فالح حسن عيسى69261922511022008.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار659.0094.14اعدادية راوه للبنينتطبيقيحمزه فهر اسماعيل محمود69271922511022009.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية راوه للبنينتطبيقيخالد حارث جار هللا عياش69281922511022010.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية راوه للبنينتطبيقيصهيب صالح ابراهيم سرحان69291922511022016.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة447.0063.86اعدادية راوه للبنينتطبيقيضياء يوسف فريح ذيب69301922511022017.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية راوه للبنينتطبيقيطه عزت مصطفى دعبول69311922511022018.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار452.0064.57اعدادية راوه للبنينتطبيقيعبد الرحمن مظفر رجب ياس69321922511022019.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار448.0064.00اعدادية راوه للبنينتطبيقيعبد هللا مجاهد صالح حمو69331922511022020.00

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0094.57اعدادية راوه للبنينتطبيقيعلي جنيد غربي عبد العزيز69341922511022021.00

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت608.0086.86اعدادية راوه للبنينتطبيقيعلي رجب شفيق عمر69351922511022022.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية راوه للبنينتطبيقيعلي رياض دهام فهمي69361922511022023.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية راوه للبنينتطبيقيعمر عبد الستار حامد حماد69371922511022025.00

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل459.0065.57اعدادية راوه للبنينتطبيقيفهد ماهر جار هللا عياش69381922511022027.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد680.0097.14اعدادية راوه للبنينتطبيقيقدامه محمد فوزي كافي69391922511022028.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل620.0088.57اعدادية راوه للبنينتطبيقيمحمد أنس ثابت جاسم69401922511022029.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية راوه للبنينتطبيقيمحمد معمر توفيق فليح69411922511022031.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية493.0070.43اعدادية راوه للبنينتطبيقيمحمد نادر عبد الحكيم اسماعيل69421922511022032.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار471.0067.29اعدادية راوه للبنينتطبيقيمحمود شوكت محمد حسن69431922511022035.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية راوه للبنينتطبيقيمصطفى ماهر مهدي سمرمد69441922511022037.00

كلية العلوم/جامعة االنبار498.0071.14اعدادية راوه للبنينتطبيقيمصطفى نذير حوري علي69451922511022038.00

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية485.0069.29اعدادية راوه للبنينتطبيقييوسف ضياء عناد شاكر69461922511022043.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية القائم للبنينتطبيقيالمعتز باهلل ابراهيم جسام حمد69471922511023004.00

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية645.0092.14اعدادية القائم للبنينتطبيقيايهم جالل خلف تركي69481922511023006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية القائم للبنينتطبيقيبالل محمود سعيد محمود69491922511023007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة436.0062.29اعدادية القائم للبنينتطبيقيجهاد محمد فياض جلوي69501922511023008.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية القائم للبنينتطبيقيرضوان احمد محمد حمادي69511922511023015.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية القائم للبنينتطبيقيزياد محمود سعيد محمود69521922511023016.00

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية القائم للبنينتطبيقيشريف حمدان عدنان محمد69531922511023018.00

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية القائم للبنينتطبيقيعبد القادر امجد عبد القادر فليح69541922511023024.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية القائم للبنينتطبيقيعمر احمد دحام علي69551922511023031.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت547.0078.14اعدادية القائم للبنينتطبيقيعمر عبد العزيز خليفه تركي69561922511023032.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار519.0074.14اعدادية القائم للبنينتطبيقيماهر بشير عبد هللا محمد69571922511023037.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية القائم للبنينتطبيقيمحمد رباح خميس اسماعيل69581922511023042.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة550.0078.57اعدادية القائم للبنينتطبيقيمحمد عذاب شالل حسن69591922511023044.00

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل526.0075.14اعدادية القائم للبنينتطبيقيمحمد منصور محمد جاسم69601922511023047.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار500.0071.43اعدادية القائم للبنينتطبيقيمروان رعد عواد صالح69611922511023050.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية600.0085.71اعدادية القائم للبنينتطبيقيمصطفى محمود احمد محمد69621922511023051.00

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت499.0071.29اعدادية القائم للبنينتطبيقينهاد بديع عطا هللا سليمان69631922511023055.00

كلية العلوم/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية القائم للبنينتطبيقييوسف احمد مخلف محيسن69641922511023058.00

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية القائم للبنينتطبيقييوسف عبد الباقي احمد محمد69651922511023060.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت578.0082.57اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيابراهيم كاظم جدعان عبدالرزاق69661922511024001.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية552.0078.86اعدادية العبيدي للبنينتطبيقياحمد بدر املح حميد69671922511024002.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية العبيدي للبنينتطبيقياحمد حمد منادي غضوي69681922511024004.00

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيرشيد عبد الكريم اسماعيل علي69691922511024015.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل624.0089.14اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيسعد ثامر سعران رجا69701922511024017.00

كلية العلوم/جامعة ديالى456.0065.14اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيطه غسان مهدي علي69711922511024023.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيعبد هللا مشيلح درفيش حميد69721922511024030.00

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى469.0067.00اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيعلي ناصر عواد مديد69731922511024033.00

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت625.0089.29اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيعمر جار هللا عبيد تركي69741922511024035.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيعمر عبد الحليم خضر محمد69751922511024037.00

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية497.0071.00اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيفيصل جبير ناصر احمد69761922511024042.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار607.0086.71اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيفيصل خلف جابر عبيد69771922511024043.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل593.0084.71اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيمحمد جمال دهش زعبي69781922511024047.00

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت489.0069.86اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيمحمد حماد محمد رديني69791922511024048.00

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية511.0073.00اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيمحمد خالد يحيى سليمان69801922511024049.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيمحمد سلطان فتيخ فضيل69811922511024051.00

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0079.00اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيمخلد مشعل حردان رشيد69821922511024055.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيمصطفى حسن خيري مخلف69831922511024059.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت584.0083.43اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيمعتز نوري حمود خلف69841922511024060.00

كلية العلوم/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيمنذر محمود شاكر شريف69851922511024061.00

كلية العلوم/جامعة االنبار457.0065.29اعدادية هيت للبنينتطبيقيابرار شعالن غزاي عطا هللا69861922511025003.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت517.0073.86اعدادية هيت للبنينتطبيقيابراهيم فؤاد سامي مهيدي69871922511025005.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة420.0060.00اعدادية هيت للبنينتطبيقيابراهيم فراس طه ياسين69881922511025006.00

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت628.0089.71اعدادية هيت للبنينتطبيقيابو بكر الصديق اسعد كامل دحيح69891922511025007.00

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل643.0091.86اعدادية هيت للبنينتطبيقياحمد انس خيري محمد69901922511025008.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة550.0078.57اعدادية هيت للبنينتطبيقياحمد بسام عبد الرحمن جباره69911922511025009.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار531.0075.86اعدادية هيت للبنينتطبيقياحمد تكليف لطيف رزج69921922511025011.00

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية667.0095.29اعدادية هيت للبنينتطبيقياحمد عثمان جميل فتني69931922511025014.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار553.0079.00اعدادية هيت للبنينتطبيقياحمد محمد عبد الواحد ثابت69941922511025021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29اعدادية هيت للبنينتطبيقياحمد ياسر كامل عبد الرحيم69951922511025023.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار460.0065.71اعدادية هيت للبنينتطبيقيادهم انس يونس عز الدين69961922511025024.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت554.0079.14اعدادية هيت للبنينتطبيقيادهم عبد اللطيف امين سعد69971922511025025.00

كلية العلوم/جامعة االنبار595.0085.00اعدادية هيت للبنينتطبيقيارشد عدنان مصلح عاشج69981922511025026.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية هيت للبنينتطبيقياسامه رعد شاكر صبري69991922511025027.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار491.0070.14اعدادية هيت للبنينتطبيقياسامه صبار جاسم محمد70001922511025028.00
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية495.0070.71اعدادية هيت للبنينتطبيقياسكندر كامل شاحوذ عبد الكريم70011922511025030.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة565.0080.71اعدادية هيت للبنينتطبيقياسماعيل حقي اسماعيل جبير70021922511025031.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية هيت للبنينتطبيقيامجد حميد شاكر عبد الرحيم70031922511025032.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت525.0075.00اعدادية هيت للبنينتطبيقيإياس محروس رديف عبيد70041922511025037.00

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك649.0092.71اعدادية هيت للبنينتطبيقيايمن صالح شريف خليل70051922511025038.00

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية464.0066.29اعدادية هيت للبنينتطبيقيايمن ماهر عطا هللا مظهور70061922511025039.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة600.0085.71اعدادية هيت للبنينتطبيقيحارث جاسم محمد سلمان70071922511025046.00

كلية العلوم/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية هيت للبنينتطبيقيحمزه سعدون فتحي عبد الكريم70081922511025051.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0070.29اعدادية هيت للبنينتطبيقيحميد صكار عساف مدهم70091922511025053.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار605.0086.43اعدادية هيت للبنينتطبيقيحيدر وسام غنام جباره70101922511025054.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار449.0064.14اعدادية هيت للبنينتطبيقيرياض مخلف عوده محمد70111922511025061.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار530.0075.71اعدادية هيت للبنينتطبيقيسلوان اديب ياسين احمد70121922511025062.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار505.0072.14اعدادية هيت للبنينتطبيقيشاكر محمود امين مجبل70131922511025066.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار482.0068.86اعدادية هيت للبنينتطبيقيصالح عبد الرزاق صالح عبد هللا70141922511025067.00

كلية العلوم/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية هيت للبنينتطبيقيعبد الرحمن قيس حميد بتال70151922511025071.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار506.0072.29اعدادية هيت للبنينتطبيقيعبد هللا حمد كامل حسن70161922511025075.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية هيت للبنينتطبيقيعبد هللا فرات ياسين سالم70171922511025077.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة445.0063.57اعدادية هيت للبنينتطبيقيعبد الملك ناظم حسين علي70181922511025079.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية517.0073.86اعدادية هيت للبنينتطبيقيعز الدين سامي عبد الرزاق توفيق70191922511025083.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار592.0084.57اعدادية هيت للبنينتطبيقيعلي ابراهيم حسن عبد الجبار70201922511025084.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية503.0071.86اعدادية هيت للبنينتطبيقيعلي لقاء عبد الغني جباره70211922511025088.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت522.0074.57اعدادية هيت للبنينتطبيقيعمر احمد فوزي رديف70221922511025089.00

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت640.0091.43اعدادية هيت للبنينتطبيقيعمر الفاروق اسعد كامل دحيح70231922511025090.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار451.0064.43اعدادية هيت للبنينتطبيقيعمر صباح حميد حنش70241922511025091.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار549.0078.43اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمد اكثم جمعه محمد سعيد70251922511025098.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار602.0086.00اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمد حمد كامل حسن70261922511025101.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار518.0074.00اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمد زهير لطيف عبيد70271922511025103.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار448.0064.00اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمد كريم شهاب محيسن70281922511025107.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار522.0074.57اعدادية هيت للبنينتطبيقيمصطفى احمد صبار جاسم70291922511025116.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار586.0083.71اعدادية هيت للبنينتطبيقيمصطفى طالب حميد صالح70301922511025119.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار484.0069.14اعدادية هيت للبنينتطبيقيمصطفى عكاب عطا هللا محمود70311922511025121.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية هيت للبنينتطبيقيمعاذ حقي اسماعيل علي70321922511025122.00

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية671.0095.86اعدادية هيت للبنينتطبيقيمنير ممدوح فرج عبد70331922511025123.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة598.0085.43اعدادية هيت للبنينتطبيقيهشام عامر حكمت جبير70341922511025126.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة443.0063.29اعدادية هيت للبنينتطبيقيحذيفه جمال غبين فرحان70351922511025132.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار517.0073.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقياحمد عبد هللا احمد عبد الرزاق70361922511026004.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار536.0076.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقياحمد عمر سعدان جاسم70371922511026005.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة428.0061.14للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقياحمد محمد حمد جاسم70381922511026007.00

كلية العلوم/جامعة االنبار582.0083.14للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقياحمد محمد خليفة عبطان70391922511026008.00

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى497.0071.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقياحمد ممدوح حرج نايل70401922511026009.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار496.0070.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقياحمد يونس علي جاسم70411922511026010.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار529.0075.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيامجد هادي عبد جديع70421922511026013.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار588.0084.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيايهم خالد فياض عسل70431922511026014.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار445.0063.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيبكر احمد حمد جاسم70441922511026015.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار479.0068.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيجنيد ياسر فهد رافع70451922511026017.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار563.0080.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيحسين زهير حسين علي70461922511026019.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار588.0084.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيخطاب عمر احمد عليج70471922511026021.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار553.0079.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعبد الرحمن سعود مظهور فزع70481922511026024.00

كلية العلوم/جامعة االنبار576.0082.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعبد القادر حامد سالم سويد70491922511026026.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار553.0079.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعبد هللا كافي حمود شرقي70501922511026030.00

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت499.0071.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعثمان سامي مهيدي صالح70511922511026031.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار586.0083.71للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعز الدين محمد صالح مهدي70521922511026032.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار524.0074.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعلي توفيق عفش خليفه70531922511026033.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة543.0077.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعلي محمد زيدان خلف70541922511026035.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار599.0085.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعلي نوري حربي مخلف70551922511026036.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى571.0081.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعلي يحيى جدعان عبد70561922511026037.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار630.0090.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمحمد احمد حسان فرحان70571922511026042.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار555.0079.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمحمد اسعد شحاذه جاعد70581922511026043.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية572.0081.71للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمحمد رحمن عساف عسل70591922511026045.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار606.0086.57للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمحمد عبد غزيوي مياح70601922511026046.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار465.0066.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمحمد فراس مصلح جواد70611922511026048.00

كلية العلوم/جامعة االنبار458.0065.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمحمد كمال عبد حسين70621922511026049.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار454.0064.86للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمحمد محمود علي شاهر70631922511026050.00

كلية العلوم/جامعة االنبار541.0077.29للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمحمد منير فريد حمود70641922511026051.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار493.0070.43للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمصطفى صبار برع حمد70651922511026053.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة526.0075.14اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيبالل صبار أبراهيم زيدان70661922511028004.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية508.0072.57اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيحازم أنور جندي جرو70671922511028005.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار447.0063.86اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيعامر فواز نواف عبود70681922511028008.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار456.0065.14اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيمأمون مالك كاظم بديوي70691922511028013.00

كلية العلوم/جامعة االنبار471.0067.29اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيمصطفى أحمد حميد جاسم70701922511028021.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار471.0067.29اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيمصطفى فائز عبد هللا عبد اللطيف70711922511028022.00

كلية العلوم/جامعة االنبار464.0066.29اعدادية العرفان للبنينتطبيقياحمد زياد اسماعيل حمد70721922511029002.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية525.0075.00اعدادية العرفان للبنينتطبيقيبركات محمد خلف جاسم70731922511029005.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار504.0072.00اعدادية العرفان للبنينتطبيقيداود محمد عبود حمد70741922511029009.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0087.86اعدادية العرفان للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي تركي عبد العزيز70751922511029012.00

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية العرفان للبنينتطبيقيعبد هللا محمد دهام لوز70761922511029017.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29اعدادية العرفان للبنينتطبيقيعز الدين محمود جمعه عبد اللطيف70771922511029018.00

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية العرفان للبنينتطبيقيليث احمد جاسم حمادي70781922511029019.00

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت459.0065.57اعدادية العرفان للبنينتطبيقيمحمد امين عبد الرزاق محمد امين70791922511029021.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية العرفان للبنينتطبيقيمحمد نعمان محمد عكاب70801922511029024.00
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية617.0088.14اعدادية العرفان للبنينتطبيقيمروان عرفان عبد حمادي70811922511029025.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29اعدادية العرفان للبنينتطبيقيمصطفى جمال محمود عبد70821922511029026.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية663.0094.71اعدادية العرفان للبنينتطبيقيمعاذ محمد محمود عبد70831922511029029.00

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى490.0070.00ثانوية النعمان للبنينتطبيقيابراهيم حسن علي احمد70841922511030001.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية582.0083.14ثانوية النعمان للبنينتطبيقياياد طارق رشيد احمد70851922511030002.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار545.0077.86ثانوية النعمان للبنينتطبيقيثامر عبد حسين علي70861922511030003.00

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت640.0091.43ثانوية النعمان للبنينتطبيقيعبد السالم عامر عيد حسن70871922511030007.00

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية505.0072.14ثانوية النعمان للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان زوبع خضر70881922511030008.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29ثانوية النعمان للبنينتطبيقيوقاص عدي منادي علي70891922511030013.00

كلية العلوم/جامعة االنبار582.0083.14اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيادريس جمعه رافع منصور70901922511032002.00

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم632.0090.29اعدادية زنكورة للبنينتطبيقياسامه سعد محمد حسين70911922511032003.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيبكر فتيخان اسماعيل اسود70921922511032004.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيحمزه محمد عزيز خلف70931922511032006.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار640.0091.43اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيخطاب خالد حسين علي70941922511032007.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة544.0077.71اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيرسول صالح داود حمود70951922511032008.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيزيد راسم ارزيج عواد70961922511032009.00

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك675.0096.43اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيسعد محمد نزال مسعود70971922511032010.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار450.0064.29اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيطارق زياد خلف عواد70981922511032012.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار586.0083.71اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيعبد الرزاق عوده فرحان منصور70991922511032013.00

كلية العلوم/جامعة االنبار492.0070.29اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيعلي جبير كرين درج71001922511032015.00

كلية العلوم/جامعة االنبار482.0068.86اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيعلي مؤيد صباح علي71011922511032017.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار634.0090.57اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيفراس أحمد مهنى عطيوي71021922511032019.00

كلية العلوم/جامعة االنبار541.0077.29اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيمحمد حميد ربيع سويد71031922511032021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار449.0064.14اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيمحمد عماد كامل فرحان71041922511032022.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار463.0066.14اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيوليد خالد مخيبر حربي71051922511032026.00

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29ثانوية المعرفة للبنينتطبيقيأنس حكمت احمد عويد71061922511033001.00

كلية العلوم/جامعة االنبار460.0065.71ثانوية المعرفة للبنينتطبيقيأيمن محمد ابراهيم عبد71071922511033002.00

كلية العلوم/جامعة االنبار487.0069.57ثانوية المعرفة للبنينتطبيقياحمد عقيل ابراهيم محمود71081922511033004.00

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء545.0077.86ثانوية المعرفة للبنينتطبيقيايهاب محمد خلف عبد71091922511033006.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية المعرفة للبنينتطبيقيعبد الخالق صالح عبد جديع71101922511033012.00

كلية العلوم/جامعة االنبار478.0068.29ثانوية المعرفة للبنينتطبيقيعبد السالم رميض علي ضاحي71111922511033014.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار451.0064.43ثانوية المعرفة للبنينتطبيقيعبد السميع جاسم محمد معجل71121922511033015.00

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية المعرفة للبنينتطبيقيعبد العليم جاسم محمد معجل71131922511033016.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار557.0079.57ثانوية المعرفة للبنينتطبيقيعبد هللا تحسين علي مطر71141922511033017.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة586.0083.71ثانوية المعرفة للبنينتطبيقيعبد هللا حسن سويدان ذياب71151922511033018.00

كلية العلوم/جامعة االنبار458.0065.43ثانوية المعرفة للبنينتطبيقيعبد هللا صالح عبد حمود71161922511033019.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار444.0063.43ثانوية الشهابي للبنينتطبيقيصالح محمود صالح شرموط71171922511034010.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار435.0062.14ثانوية الشهابي للبنينتطبيقيمحمد خضير فرحان جسام71181922511034017.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار476.0068.00اعدادية الفجر للبنينتطبيقيامجد تحسين حامد عبد71191922511037004.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار498.0071.14اعدادية الفجر للبنينتطبيقياوس سفيان صبار علي71201922511037005.00

202 من 178صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 االنبار

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار489.0069.86اعدادية الفجر للبنينتطبيقيرسول حميد خلف خليفه71211922511037009.00

كلية العلوم/جامعة االنبار574.0082.00اعدادية الفجر للبنينتطبيقيرسول منعم فرحان نايف71221922511037010.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية495.0070.71اعدادية الفجر للبنينتطبيقيصالح حميد صالح بداع71231922511037013.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار580.0082.86اعدادية الفجر للبنينتطبيقيضيغم حامد حمد حمود71241922511037014.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية الفجر للبنينتطبيقيعمر منعم فرحان نايف71251922511037020.00

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية491.0070.14اعدادية الفجر للبنينتطبيقيمحمد حسين محمد نجم71261922511037025.00

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية630.0090.00اعدادية الفجر للبنينتطبيقيمحمد فؤاد جمعه محمد71271922511037027.00

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل536.0076.57ثانوية االمالي للبنينتطبيقيامجد طايس حمود مزعل71281922511038002.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار458.0065.43ثانوية االمالي للبنينتطبيقيامجد عبد عماش عباس71291922511038003.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار479.0068.43ثانوية االمالي للبنينتطبيقياياد خليف طعمه مهيدي71301922511038004.00

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت589.0084.14ثانوية االمالي للبنينتطبيقيصهيب حكيم علوان سليمان71311922511038011.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار594.0084.86ثانوية االمالي للبنينتطبيقيعبد الحميد فرحان خيري عبد71321922511038013.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار540.0077.14ثانوية االمالي للبنينتطبيقيفرحان منصور حجاب حمد71331922511038017.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار603.0086.14ثانوية االمالي للبنينتطبيقيمحمد عزيز حنادي سالمه71341922511038021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار486.0069.43ثانوية االمالي للبنينتطبيقيمحمود راجح ثابت عاصي71351922511038023.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية519.0074.14ثانوية االمالي للبنينتطبيقيمشتاق طالب جالل مصطفى71361922511038025.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار466.0066.57ثانوية االمالي للبنينتطبيقيمصطفى طه خيري عبد71371922511038026.00

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى473.0067.57ثانوية االمالي للبنينتطبيقيمصطفى ميسر عطيه فياض71381922511038027.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقياحمد رسول هالل فرحان71391922511040001.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة526.0075.14اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقياحمد زيدان خلف محمد71401922511040002.00

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت623.0089.00اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيانس سلمان دحام جلوي71411922511040009.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل656.0093.71اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيانس يزن سويدان دواس71421922511040010.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية455.0065.00اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيحارث محمد يونس حسن71431922511040013.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيزيد منعم راشد جراد71441922511040016.00

كلية العلوم/جامعة االنبار486.0069.43اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيطه هادي كرجي محمد71451922511040017.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيعبد هللا برزان نجم ذباح71461922511040018.00

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت608.0086.86اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيقيس فرحان هايل حمض71471922511040025.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية507.0072.43اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيمحمد ساري مرير مركب71481922511040030.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيمحمد ستار حمزه محمود71491922511040031.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيمراد عدنان احمد حسين71501922511040037.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيمصطفى صباح راشد جراد71511922511040039.00

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت501.0071.57اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيمصطفى هادي حسين عباس71521922511040041.00

كلية التربية /جامعة الحمدانية429.0061.29اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيهمام كريم حسين عبود71531922511040043.00

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى474.0067.71اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقياحمد مجيد حميد رشيد71541922511042002.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيبالل خالد فهد فالح71551922511042003.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار457.0065.29اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيحسام مهدي مخلف نوري71561922511042004.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار532.0076.00اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن حميد عفتان حمادي71571922511042005.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت518.0074.00اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمحمد احمد مخلف نوري71581922511042007.00

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيحذيفه احمد محسن صلبي71591922511043007.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيحمادة مناف عبيد مخلف71601922511043008.00
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيصالح مجيد حزم نايل71611922511043011.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار559.0079.86اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعبد الحكيم حميد عبد سلمان71621922511043014.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة532.0076.00اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعبد الرحمن عمير عبد شداد71631922511043016.00

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعبد القادر محمد نجيمان عشوي71641922511043019.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار476.0068.00اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعبد هللا جميل عفين خلف71651922511043020.00

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيغيث جمعة حسين خلف71661922511043025.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين635.0090.71اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمحمد حسين علي حمد71671922511043029.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية490.0070.00اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمصطفى ماجد محمد جلوي71681922511043035.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار567.0081.00اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمقتدى طارق عبد فرحان71691922511043037.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار481.0068.71اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيهيثم مخيف عبيد مخلف71701922511043040.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية498.0071.14اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقياحمد عبد الستار خلف عواد71711922511054001.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية432.0061.71اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقيايوب سعد فاضل عبد71721922511054003.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقيطاهر رشيد احمد هاشم71731922511054007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعبد هللا خميس عباس هاشم71741922511054008.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعمر حميد عبد عطوي71751922511054010.00

كلية العلوم/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعمر كامل نايف صالح71761922511054011.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار424.0060.57اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمحمد عبد احمد عبد هللا71771922511054016.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار595.0085.00ثانوية الرحمة للبنينتطبيقيايوب رافع عبد بديوي71781922511055001.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43ثانوية الرحمة للبنينتطبيقيحسين علي خطاب سليمان71791922511055002.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية الرحمة للبنينتطبيقيطه ياسين احمد عبد71801922511055003.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار422.0060.29ثانوية الرحمة للبنينتطبيقيعبد الرحمن خطاب سليمان فياض71811922511055004.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار519.0074.14ثانوية الرحمة للبنينتطبيقيعبد الرحمن ماجد عبود زيدان71821922511055005.00

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل459.0065.57ثانوية الرحمة للبنينتطبيقيعبد القادر قصي جاسم محمد71831922511055006.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار662.0094.57ثانوية الرحمة للبنينتطبيقيعمر محمد صالح عبد هللا71841922511055008.00

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل441.0063.00ثانوية الرحمة للبنينتطبيقيمحمود نوري عبد حسين71851922511055009.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار472.0067.43اعدادية المربد للبنينتطبيقياحمد ثامر طالب حماد71861922511056003.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار495.0070.71اعدادية المربد للبنينتطبيقياحمد خالد رمضان هالل71871922511056005.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار507.0072.43اعدادية المربد للبنينتطبيقياحمد محمد احمد صبار71881922511056007.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية المربد للبنينتطبيقيامير محمد عبد الرحمن جسام71891922511056011.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار621.0088.71اعدادية المربد للبنينتطبيقيحسين رؤوف محسن حردان71901922511056014.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار421.0060.14اعدادية المربد للبنينتطبيقيرامي قيس ناجح عبد71911922511056016.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار459.0065.57اعدادية المربد للبنينتطبيقيزيد باسم بنيان عبد هللا71921922511056017.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة518.0074.00اعدادية المربد للبنينتطبيقيعبد الرحمن رشيد يحيى محمد71931922511056022.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية المربد للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد احمد صبار71941922511056025.00

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى456.0065.14اعدادية المربد للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد خلف عايد71951922511056026.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار510.0072.86اعدادية المربد للبنينتطبيقيعبد هللا عادل عبد مهدي71961922511056031.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار440.0062.86اعدادية المربد للبنينتطبيقيعبد هللا يحيى عبد الكريم سعود71971922511056033.00

كلية العلوم/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية المربد للبنينتطبيقيمحمد خالد حوري علي71981922511056035.00

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت500.0071.43اعدادية المربد للبنينتطبيقيمحمد كريم هالل حمد71991922511056039.00

كلية العلوم/جامعة االنبار479.0068.43اعدادية المربد للبنينتطبيقيمصطفى اياد فتاح سرحان72001922511056040.00
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0063.57اعدادية المربد للبنينتطبيقينذير نعمان محمد رزوقي72011922511056042.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين676.0096.57اعدادية السالم للبنينتطبيقيابراهيم حمودي ابراهيم صالح72021922511058001.00

كلية العلوم/جامعة االنبار517.0073.86اعدادية السالم للبنينتطبيقياحمد حميد عيادة شرميط72031922511058003.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار528.0075.43اعدادية السالم للبنينتطبيقياحمد مصطفى علي محمد72041922511058006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية السالم للبنينتطبيقيانس غسان جبار احمد72051922511058009.00

كلية العلوم/جامعة االنبار499.0071.29اعدادية السالم للبنينتطبيقيبكر سعد فاضل سرحان72061922511058012.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية السالم للبنينتطبيقيخالد جمال فرحان عبد72071922511058014.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار454.0064.86اعدادية السالم للبنينتطبيقيسيف عادل حميد هالل72081922511058019.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد698.0099.71اعدادية السالم للبنينتطبيقيعبد الرحمن حامد صبار عدوان72091922511058023.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية السالم للبنينتطبيقيعلي محمد علي حمد72101922511058028.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار625.0089.29اعدادية السالم للبنينتطبيقيعمر احمد صبار عدوان72111922511058029.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار661.0094.43اعدادية السالم للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم خليل عبد72121922511058032.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار451.0064.43اعدادية السالم للبنينتطبيقيمحمد حمد عبد خليفه72131922511058033.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار580.0082.86اعدادية السالم للبنينتطبيقيمصطفى احمد محمود نايف72141922511058037.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيادهم ذاكر حميد محمد72151922511060004.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء589.0084.14اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيبسام عبد الرحمن عبد محمد72161922511060006.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيزياد ناصر حمود دردوح72171922511060008.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار538.0076.86اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيصهيب علي داود ابراهيم72181922511060011.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيعبد السالم محمد كاظم ربيع72191922511060013.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار452.0064.57اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيعبد المنعم ياسين مهدي صالح72201922511060014.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيعز الدين شاكر حمود صالل72211922511060016.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيمحمد احليحل فرحان ابراهيم72221922511060021.00

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى522.0074.57اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيمحمد حامد عذاب سبتي72231922511060022.00

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية التقدم للبنينتطبيقيايمن محمود فاضل عبيد72241922511062006.00

كلية العلوم/جامعة الموصل539.0077.00اعدادية التقدم للبنينتطبيقيجاسم محمد فرحان حمادي72251922511062008.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية التقدم للبنينتطبيقيعبد هللا احمد خليل علي72261922511062011.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت562.0080.29اعدادية التقدم للبنينتطبيقيمحمد إسماعيل حمد حمادي72271922511062015.00

كلية العلوم/جامعة النهرين550.0078.57اعدادية التقدم للبنينتطبيقيمحمد حامد علي حسين72281922511062017.00

كلية العلوم/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية التقدم للبنينتطبيقيمصعب طه محمد عليوي72291922511062024.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية623.0089.00اعدادية الفتوة للبنينتطبيقياحمد سعيد محمد حسين72301922511064001.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار485.0069.29اعدادية الفتوة للبنينتطبيقياحمد هيثم خلف طعيس72311922511064007.00

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0080.14اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيبركات حمد نجم عبد هللا72321922511064013.00

كلية العلوم/جامعة االنبار479.0068.43اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيرسول زياد عبد هويدي72331922511064018.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار438.0062.57اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيزيد رياض عبد هويدي72341922511064019.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار459.0065.57اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيزيد محمد عايد صايل72351922511064020.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار618.0088.29اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيصالح محمد صالح فرحان72361922511064024.00

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء550.0078.57اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيعمار عيد غريبه علي72371922511064034.00

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية642.0091.71اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيعمر ناجي داود محمد72381922511064035.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار422.0060.29اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيمحمد احمد اسود حسن72391922511064037.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار531.0075.86اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيمحمد خميس فتيخان مشعل72401922511064040.00
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قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار542.0077.43اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيمحمد هيثم خلف طعيس72411922511064042.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء499.0071.29اعدادية الكرمة للبنينتطبيقياثير جاسم محمد عناد72421922511065007.00

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل624.0089.14اعدادية الكرمة للبنينتطبيقياالمير حامد شهاب حمد72431922511065012.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيامجد فاضل جهاد كاظم72441922511065013.00

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيثوبان صالح اسعد محمد72451922511065020.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية576.0082.29اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيطه ياسين عبد سالم72461922511065032.00

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية442.0063.14اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعبد هللا فاضل نجم علي72471922511065041.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعبد المجيد طه علي فياض72481922511065043.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية573.0081.86اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعمار أشرف هادي حنشل72491922511065048.00

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0077.57اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعمر محمد رسول فزع72501922511065051.00

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك658.0094.00اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيهشام عثمان فيصل رحيم72511922511065074.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيياسر عمار عبد الرزاق خيون72521922511065077.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت514.0073.43اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيياسر هيثم عبد هللا خلف72531922511065078.00

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية444.0063.43اعدادية الكرمة للبنينتطبيقييوسف اسعد علي مسربت72541922511065079.00

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى495.0070.71اعدادية بروانة للبنينتطبيقيابراهيم قحطان عبد هللا حواد72551922511066003.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك532.0076.00اعدادية بروانة للبنينتطبيقياحمد حميد علي ابراهيم72561922511066004.00

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية بروانة للبنينتطبيقياحمد رمزي عبد الجبار احمد72571922511066005.00

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت495.0070.71اعدادية بروانة للبنينتطبيقيبهاء محمد انور محمد72581922511066008.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.0091.00اعدادية بروانة للبنينتطبيقيحسين طالل علوان عبد الغني72591922511066013.00

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت631.0090.14اعدادية بروانة للبنينتطبيقيخضر نزار دليان ابراهيم72601922511066014.00

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0085.71اعدادية بروانة للبنينتطبيقيسعد جمال فرحان مشعل72611922511066015.00

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت608.0086.86اعدادية بروانة للبنينتطبيقيسالم نزار دليان ابراهيم72621922511066016.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية بروانة للبنينتطبيقيشاكر محمود نواف ابراهيم72631922511066017.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار577.0082.43اعدادية بروانة للبنينتطبيقيشيبان عبد هللا جاسم محمد72641922511066018.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت516.0073.71اعدادية بروانة للبنينتطبيقيصادق ثائر رحال شافي72651922511066019.00

كلية العلوم/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية بروانة للبنينتطبيقيصكر جمال بحص رميالن72661922511066020.00

كلية العلوم/جامعة كركوك505.0072.14اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعبد هللا زامل بحص رميالن72671922511066022.00

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعبد هللا ليث عياش محسن72681922511066023.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية574.0082.00اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعلي باسل احميد علي72691922511066026.00

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت611.0087.29اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعلي جابر سليمان عبد الرزاق72701922511066027.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعمر عادل نجيب عبد هللا72711922511066029.00

كلية العلوم/جامعة كركوك524.0074.86اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعهد جمال فرحان مشعل72721922511066031.00

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى498.0071.14اعدادية بروانة للبنينتطبيقيمحمد المصطفى علي حسين ياسين72731922511066035.00

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية652.0093.14اعدادية بروانة للبنينتطبيقيمحمد عبد الواحد خليل محمود72741922511066038.00

كلية العلوم/جامعة االنبار496.0070.86اعدادية بروانة للبنينتطبيقيمحمد عجيل دهام عيفان72751922511066039.00

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية473.0067.57اعدادية بروانة للبنينتطبيقيمصطفى حسام ثابت نوفان72761922511066040.00

كلية العلوم/جامعة كركوك538.0076.86اعدادية بروانة للبنينتطبيقيوعد جمال فرحان مشعل72771922511066044.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية بروانة للبنينتطبيقييحيى منصور دليان ابراهيم72781922511066047.00

كلية العلوم/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية بروانة للبنينتطبيقييقين باسل احميد علي72791922511066048.00

كلية العلوم/جامعة االنبار485.0069.29ثانوية البغدادي للبنينتطبيقيعبد هللا حاتم عبد المنعم ذنون72801922511067003.00
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار584.0083.43ثانوية البغدادي للبنينتطبيقيعالء عصام احمد عريان72811922511067005.00

كلية العلوم/جامعة االنبار491.0070.14ثانوية البغدادي للبنينتطبيقيعمر هيثم شاكر خضير72821922511067009.00

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية الرطبه للبنينتطبيقيابراهيم حسين منصور سرحان72831922511068001.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية الرطبه للبنينتطبيقياحمد انور عبد حسن72841922511068002.00

كلية العلوم/جامعة االنبار508.0072.57اعدادية الرطبه للبنينتطبيقياحمد عبد الحافظ جمعه جروان72851922511068003.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار537.0076.71اعدادية الرطبه للبنينتطبيقياحمد عماد خلف احمد72861922511068004.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية الرطبه للبنينتطبيقياصيل عبد الحكيم عامر عوده72871922511068005.00

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم622.0088.86اعدادية الرطبه للبنينتطبيقيباسم منذر عواد هزاع72881922511068007.00

كلية العلوم/جامعة االنبار525.0075.00اعدادية الرطبه للبنينتطبيقيحمزه هيثم عطا هللا احمد72891922511068009.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار642.0091.71اعدادية الرطبه للبنينتطبيقيرافد رائد صبري محل72901922511068010.00

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك654.0093.43اعدادية الرطبه للبنينتطبيقيرافع عبد الستار خالد هديب72911922511068011.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار591.0084.43اعدادية الرطبه للبنينتطبيقيسلطان عماد احمد خليف72921922511068012.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار481.0068.71اعدادية الرطبه للبنينتطبيقيصهيب عمار عارف حمد72931922511068016.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار570.0081.43اعدادية الرطبه للبنينتطبيقيطراد اسماعيل عبد القهار سرحان72941922511068017.00

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد697.0099.57اعدادية الرطبه للبنينتطبيقيعبد الرحمن وعد عاشور منسي72951922511068018.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء613.0087.57اعدادية الرطبه للبنينتطبيقيعالء صالح متعب نايف72961922511068020.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة592.0084.57اعدادية الرطبه للبنينتطبيقيعلي ياسين خضير فياض72971922511068022.00

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار677.0096.71اعدادية الرطبه للبنينتطبيقيعمر صابر حمد فرج72981922511068023.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار436.0062.29اعدادية الرطبه للبنينتطبيقيمحمد الفاتح احمد حامد عطيوي72991922511068026.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الرطبه للبنينتطبيقيمحمد عبد الرحمن شاحوذ عماش73001922511068028.00

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0081.14اعدادية الرطبه للبنينتطبيقيمحمد هيثم عطا هللا احمد73011922511068030.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل612.0087.43اعدادية الرطبه للبنينتطبيقيمصطفى ادهم شعبان رعد73021922511068032.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية524.0074.86اعدادية الرطبه للبنينتطبيقيمنيف شاكر محمود دخيل73031922511068034.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت560.0080.00اعدادية الرطبه للبنينتطبيقينواف شاكر محمود دخيل73041922511068035.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار477.0068.14اعدادية الرطبه للبنينتطبيقينور الدين محمد عواد جمعه73051922511068036.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية الرطبه للبنينتطبيقيهمام هيثم حمدان رزيك73061922511068037.00

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم626.0089.43اعدادية الرطبه للبنينتطبيقييعقوب عبد السالم ابراهيم ثامر73071922511068038.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار507.0072.43اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيابراهيم عبد الرحيم خلف علي73081922511069001.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار537.0076.71اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقياحمد رائد احمد جاسم73091922511069005.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار423.0060.43اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقياسامة عالء محمود عباس73101922511069010.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار557.0079.57اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقياسعد محمد فخري غضيب73111922511069012.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار558.0079.71اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيانس احمد حاتم حامد73121922511069014.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار508.0072.57اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيحسين علي عبد داود73131922511069023.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار446.0063.71اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيخطاب محمد مهيدي صالح73141922511069027.00

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.0097.57اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيزين العابدين علي حسين علي73151922511069031.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار519.0074.14اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيصفاء احمد مصلح جراد73161922511069036.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار512.0073.14اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيعبد الجليل صالح تركي صالح73171922511069040.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار616.0088.00اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيعبد العزيز صالح تركي صالح73181922511069045.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار462.0066.00اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيعبد القادر سعد خضر رجاء73191922511069047.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار490.0070.00اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيعبد الكريم سعد عبد الواحد علي73201922511069048.00
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة443.0063.29اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيعبد هللا علي ناجي نجرس73211922511069052.00

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية548.0078.29اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيعبد هللا وائل نون احمد73221922511069054.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار489.0069.86اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيعثمان حميد نافع عطا هللا73231922511069058.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيعثمان ليث اسماعيل خليل73241922511069060.00

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل642.0091.71اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيعز الدين عمر عبد السالم لطيف73251922511069061.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيعالء انور خليل احمد73261922511069062.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية516.0073.71اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيعلي احمد عجاج مطر73271922511069063.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة437.0062.43اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيعلي ضافر عبد داود73281922511069064.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار536.0076.57اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيقتادة بالل عفيف نجم73291922511069075.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار495.0070.71اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيكمال جمال سرحان عبد73301922511069076.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار430.0061.43اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيمحمد احمد مطر حمادي73311922511069077.00

كلية العلوم/جامعة االنبار460.0065.71اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيمحمد حميد ناصر عبود73321922511069078.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار464.0066.29اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيمحمد عبد الحميد كريم خليفة73331922511069082.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار584.0083.43اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيمحمد عبد الرزاق يوسف طه73341922511069083.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار460.0065.71اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيمصطفى علي صاحب كريم73351922511069088.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار532.0076.00اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيهمام عبد الرحمن ياسين حسين73361922511069094.00

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقييحيى علي احمد عبيد73371922511069098.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار420.0060.00اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقييعقوب اديب فدوي فياض73381922511069099.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقييونس اياد طه عبد الرزاق73391922511069101.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة583.0083.29اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيأحمد حاتم حسين حمادي73401922511070003.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار574.0082.00اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيأحمد قحطان عدنان مناحي73411922511070004.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة524.0074.86اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيأحمد نوار محمد حرفوش73421922511070006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة449.0064.14اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيسيف تحسين علي صالح73431922511070015.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعبد الرحمن عمر هادي نجم73441922511070016.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة531.0075.86اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمحمد جمال إسماعيل حريز73451922511070031.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمحمد صادق تومان عبيد73461922511070034.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار445.0063.57اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمحمد عمار سعيد مطلك73471922511070038.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار423.0060.43اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمحمد قحطان عدنان مناحي73481922511070039.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمحمود عماد كاظم جاسم73491922511070041.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة551.0078.71اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمحمود قاسم احمد طه73501922511070042.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمهيمن بشير علي حسين73511922511070048.00

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية االنوار المحمدية للبنينتطبيقياحمد علي حسين سالم73521922511071001.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية االنوار المحمدية للبنينتطبيقيبالل محمد صبيح عبد73531922511071002.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار484.0069.14اعدادية االنوار المحمدية للبنينتطبيقيحميد علي جسام طهمان73541922511071003.00

كلية العلوم/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية االنوار المحمدية للبنينتطبيقيطه انور حمود مشكور73551922511071004.00

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك662.0094.57اعدادية االنوار المحمدية للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد عبد الرحمن شويش73561922511071005.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية االنوار المحمدية للبنينتطبيقيمثنى علي حسين عبد73571922511071007.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت569.0081.29اعدادية االنوار المحمدية للبنينتطبيقيمحمد عبد علي عبطان73581922511071009.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86اعدادية االنوار المحمدية للبنينتطبيقيمحمود محمد بندر ثويني73591922511071010.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار611.0087.29اعدادية االنوار المحمدية للبنينتطبيقينبهان احمد جسام طهمان73601922511071011.00
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كلية العلوم/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية االنوار المحمدية للبنينتطبيقييحيى ذنون يونس جعفر73611922511071012.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد615.0087.86ثانوية النهروان للبنينتطبيقيحسين علي جاسم حمادي73621922511072003.00

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية625.0089.29ثانوية النهروان للبنينتطبيقيقتيبة عامر جاسم حمادي73631922511072012.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار542.0077.43اعدادية االوفياء للبنينتطبيقياحمد جالل محمد عايش73641922511077003.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية606.0086.57اعدادية االوفياء للبنينتطبيقياسامه نهاد فيصل فياض73651922511077010.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار460.0065.71اعدادية االوفياء للبنينتطبيقيسعد عبد االمير سلمان صالح73661922511077020.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية585.0083.57اعدادية االوفياء للبنينتطبيقيصالح الدين احمد جلوب جاسم73671922511077024.00

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية االوفياء للبنينتطبيقيعبد الرحمن سمير حسان محمد73681922511077026.00

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية االوفياء للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد ناجي صالح73691922511077027.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار425.0060.71اعدادية االوفياء للبنينتطبيقيعبد المهيمن مؤيد سعدي اسماعيل73701922511077029.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية االوفياء للبنينتطبيقيعمر هادي علي حمادي73711922511077032.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة442.0063.14اعدادية االوفياء للبنينتطبيقيمحمد إبراهيم عبد ضاحي73721922511077034.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار487.0069.57اعدادية االوفياء للبنينتطبيقيمحمد احمد خلف عجاج73731922511077035.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار451.0064.43اعدادية االوفياء للبنينتطبيقيمحمد احمد مناوي عباس73741922511077036.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية االوفياء للبنينتطبيقيمحمد المصطفى مظفر عبد هللا حمادي73751922511077037.00

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية555.0079.29اعدادية االوفياء للبنينتطبيقيمحمد ضياء خليل احمد73761922511077040.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى544.0077.71اعدادية االوفياء للبنينتطبيقيمروان محمد علوان سرحان73771922511077045.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية503.0071.86اعدادية االوفياء للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد هللا كزار73781922511077046.00

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية496.0070.86اعدادية االوفياء للبنينتطبيقيمصطفى مروان مجيد عبد73791922511077047.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية االوفياء للبنينتطبيقيمصطفى ناظم احمد مطر73801922511077048.00

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت499.0071.29ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقياحمد ثامر مشرف جاسم73811922511081001.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار503.0071.86ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيعبد هللا ثامر عبود عرميط73821922511081014.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار599.0085.57ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيعبد هللا طارق عبد عبد هللا73831922511081015.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيعمر عادل خليفه حمد هللا73841922511081019.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة433.0061.86ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيفهد محمد صلفيج محمد73851922511081020.00

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل617.0088.14ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيحسين جاسر علي مجيد73861922511082002.00

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيعبد هللا شهاب حمد جاسم73871922511082008.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة433.0061.86ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيعبد هللا عثمان حميد احمد73881922511082009.00

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم596.0085.14ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيعبد هللا محمد اسكندر محمود73891922511082010.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك522.0074.57ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيمامون راضي مخلف احمد73901922511082012.00

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل635.0090.71ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيمحمد حازم شكري حمادي73911922511082015.00

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية497.0071.00ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيمخلف راضي مخلف احمد73921922511082017.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك449.0064.14ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيمصعب محمد راضي عبد العزيز73931922511082019.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل543.0077.57ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقييالل تحرير محمد عويد73941922511082020.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار469.0067.00ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقييوسف عبد الرحمن محمد عيدان73951922511082021.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية518.0074.00اعدادية العلم النافع للبنينتطبيقياوس احسان حمد صالح73961922511092004.00

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية645.0092.14اعدادية العلم النافع للبنينتطبيقيجمال بالل اسماعيل ابراهيم73971922511092006.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية518.0074.00اعدادية العلم النافع للبنينتطبيقيخطاب ياسر مجيد خضر73981922511092008.00

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى472.0067.43اعدادية العلم النافع للبنينتطبيقيرسول حميد إبراهيم فرحان73991922511092009.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار600.0085.71اعدادية العلم النافع للبنينتطبيقيعبد هللا فرات ناجي عايد74001922511092016.00
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار447.0063.86اعدادية العلم النافع للبنينتطبيقيمحمد ضامر جاسم محمد74011922511092022.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار486.0069.43اعدادية العلم النافع للبنينتطبيقيمحمد عادل محمد عساف74021922511092023.00

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية العلم النافع للبنينتطبيقيمحمد يوسف محمد جدوع74031922511092025.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار468.0066.86اعدادية العلم النافع للبنينتطبيقيمصطفى مهند صفاء محمود74041922511092026.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة575.0082.14ثانوية االندلس للبنينتطبيقياحمد حميد مخلف عبد74051922511093002.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل625.0089.29ثانوية االندلس للبنينتطبيقياحمد عوده حنون ابراهيم74061922511093007.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار431.0061.57ثانوية االندلس للبنينتطبيقيحارث احمد جسام محمد74071922511093011.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية548.0078.29ثانوية االندلس للبنينتطبيقيحسام الدين حميد عبد سليمان74081922511093013.00

كلية العلوم/جامعة االنبار503.0071.86ثانوية االندلس للبنينتطبيقيسعد اياد محمد عبد74091922511093015.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار478.0068.29ثانوية االندلس للبنينتطبيقيسعد جمعه حميد عبيد74101922511093016.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية االندلس للبنينتطبيقيعامر طه حمد مجيد74111922511093018.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية االندلس للبنينتطبيقيعبد االله شاكر صالح سعود74121922511093019.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار468.0066.86ثانوية االندلس للبنينتطبيقيعبد الرحمن عدنان غازي زبن74131922511093020.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية583.0083.29ثانوية االندلس للبنينتطبيقيعبد هللا بالسم عالوي محمد74141922511093022.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت522.0074.57ثانوية االندلس للبنينتطبيقيعبد هللا نجاح عيد سمير74151922511093024.00

كلية العلوم/جامعة االنبار471.0067.29ثانوية االندلس للبنينتطبيقيعمار علي محمد نويديس74161922511093028.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية االندلس للبنينتطبيقيعمر خميس حمد مخلف74171922511093030.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0088.29ثانوية االندلس للبنينتطبيقيفهد وسام الدين جمعه عطيه74181922511093032.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار544.0077.71ثانوية االندلس للبنينتطبيقيمحمد عماد محمد عبيد74191922511093036.00

كلية العلوم/جامعة االنبار495.0070.71ثانوية االندلس للبنينتطبيقيمحمود خميس حمد عبد74201922511093038.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية االندلس للبنينتطبيقيمصطفى رافع علي عكاب74211922511093041.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقياحمد سالم غالب ثابت74221922511099002.00

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيالحسن عماد شالل جبير74231922511099004.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار461.0065.86اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقياوس معاصر نشأت توفيق74241922511099005.00

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيبالل طه احمد صالح74251922511099006.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار513.0073.29اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيبالل قصي محمد حسين74261922511099007.00

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506.0072.29اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيجمال عبد الناصر خليل ابراهيم74271922511099009.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار463.0066.14اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيزيد رباح محمد صالح74281922511099012.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار491.0070.14اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيسيف قصي محمد حسين74291922511099015.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار580.0082.86اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيعبد الرحمن صباح سالم مطلق74301922511099017.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية626.0089.43اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيعلي حسن علي صالح74311922511099020.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيعمر حاتم عبد هللا فاضل74321922511099023.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيعمر حسن علي حسون74331922511099024.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0092.43اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيمأمون غسان عدنان عبد74341922511099025.00

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيمحمد خالد احمد جبر74351922511099028.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيمعن احمد ناجي احمد74361922511099033.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0091.57اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيوضاح رياض سامي محمود74371922511099037.00

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية569.0081.29اعدادية النعيمية للبنينتطبيقيخطاب رياض أحمد سرحان74381922511100006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة447.0063.86اعدادية النعيمية للبنينتطبيقيزهير باسم حميد علي74391922511100007.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك592.0084.57اعدادية النعيمية للبنينتطبيقيمروان محمد علي حمد74401922511100013.00
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل587.0083.86اعدادية البخاري للبنينتطبيقياحمد حميد مصلح حمد74411922511101003.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار574.0082.00اعدادية البخاري للبنينتطبيقياحمد منذر شاكر عبد الحميد74421922511101009.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية507.0072.43اعدادية البخاري للبنينتطبيقياحمد نوار عيد مخلف74431922511101010.00

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية البخاري للبنينتطبيقياوس فالح عبيد سلوم74441922511101011.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت479.0068.43اعدادية البخاري للبنينتطبيقيايمن شهاب جاسم محمد74451922511101012.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت523.0074.71اعدادية البخاري للبنينتطبيقيبرهان حسن يوسف سالم74461922511101013.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار490.0070.00اعدادية البخاري للبنينتطبيقيتحسين عطا هللا سليمان ساير74471922511101015.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية البخاري للبنينتطبيقيجمال بهاء رمضان عواد74481922511101016.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية502.0071.71اعدادية البخاري للبنينتطبيقيحسام خضير حميد حسين74491922511101018.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة539.0077.00اعدادية البخاري للبنينتطبيقيحسين عطا هللا سليمان ساير74501922511101019.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت549.0078.43اعدادية البخاري للبنينتطبيقيسعد صالح احمد صالح74511922511101028.00

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية512.0073.14اعدادية البخاري للبنينتطبيقيسيف علي عبيد مخلف74521922511101032.00

كلية العلوم/جامعة االنبار470.0067.14اعدادية البخاري للبنينتطبيقيصدام هادي جاسم حميد74531922511101033.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار431.0061.57اعدادية البخاري للبنينتطبيقيطه محمد مرعي حمود74541922511101037.00

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت634.0090.57اعدادية البخاري للبنينتطبيقيعايد عبد هللا عبد صبار74551922511101038.00

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية البخاري للبنينتطبيقيعبد الرحمن صباح سليمان مشوح74561922511101040.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء512.0073.14اعدادية البخاري للبنينتطبيقيعبد العزيز سعد عويد محمد74571922511101042.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية البخاري للبنينتطبيقيعبد هللا عبد السالم محمد سالم74581922511101046.00

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك648.0092.57اعدادية البخاري للبنينتطبيقيعبد هللا عطا هللا سليمان ساير74591922511101047.00

كلية العلوم/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية البخاري للبنينتطبيقيعبد هللا قحطان ناجي خليفه74601922511101048.00

كلية العلوم/جامعة االنبار525.0075.00اعدادية البخاري للبنينتطبيقيعلي عبد هللا حسن سليمان74611922511101056.00

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك659.0094.14اعدادية البخاري للبنينتطبيقيعمر محمود عفن عبد هللا74621922511101062.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية البخاري للبنينتطبيقيغيث ثائر حميدي خليفه74631922511101063.00

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00اعدادية البخاري للبنينتطبيقيغيث عبد الكريم حمود سالم74641922511101064.00

كلية العلوم/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية البخاري للبنينتطبيقيماجد حمد خشمان محمد74651922511101066.00

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت615.0087.86اعدادية البخاري للبنينتطبيقيمحمد جمعه احمد شالش74661922511101067.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء510.0072.86اعدادية البخاري للبنينتطبيقيمحمد حمود خلف محمد74671922511101069.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل593.0084.71اعدادية البخاري للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا محمد موسى74681922511101071.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية البخاري للبنينتطبيقيمحمد عوده حمادي علي74691922511101072.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك586.0083.71اعدادية البخاري للبنينتطبيقيمحمد فواز مرعي حسن74701922511101073.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل582.0083.14اعدادية البخاري للبنينتطبيقيمصطفى عبد حميد مصلح74711922511101076.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار530.0075.71ثانوية االيالف للبنينتطبيقياحمد محمد عبد عالوي74721922511102007.00

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد544.0077.71ثانوية االيالف للبنينتطبيقيحمزه حسن سهيل عبد74731922511102016.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار632.0090.29ثانوية االيالف للبنينتطبيقيرسول مازن نافع ياسين74741922511102018.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار522.0074.57ثانوية االيالف للبنينتطبيقيزيد صبري حمد عبد74751922511102020.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار527.0075.29ثانوية االيالف للبنينتطبيقيسيف الدين اسالم عبد الرحيم عبد المجيد74761922511102021.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار580.0082.86ثانوية االيالف للبنينتطبيقيسيف مشعل نوار ظاهر74771922511102023.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة432.0061.71ثانوية االيالف للبنينتطبيقيعصام رسول جبير زبار74781922511102031.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار473.0067.57ثانوية االيالف للبنينتطبيقيعلي فاضل حماد محمد74791922511102033.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار548.0078.29ثانوية االيالف للبنينتطبيقيعلي نوري محمد رشيد74801922511102034.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43ثانوية االيالف للبنينتطبيقيغيث رياض سبتي سلوم74811922511102038.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة570.0081.43ثانوية االيالف للبنينتطبيقيمحمد سمير شكري كمال74821922511102044.00

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء542.0077.43ثانوية االيالف للبنينتطبيقيمرتضى علي عواد عبد74831922511102048.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار458.0065.43ثانوية االيالف للبنينتطبيقيمصطفى عماد عبد صالح74841922511102050.00

كلية العلوم/جامعة االنبار485.0069.29ثانوية اجيال المستقبل للبنينتطبيقياحمد حمود خضر مطر74851922511107001.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة520.0074.29ثانوية اجيال المستقبل للبنينتطبيقياياد احمد شهاب حمد74861922511107004.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار516.0073.71ثانوية اجيال المستقبل للبنينتطبيقيصباح خالد هزاع محمد74871922511107007.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة439.0062.71ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقياركان منذر خليل مخيلف74881922511109001.00

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0063.43ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقياسامه صالح مطلب جدوع74891922511109002.00

كلية العلوم/جامعة كركوك520.0074.29ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيحامد رحيل حردان خلف74901922511109004.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيخالص حمود رشيد براك74911922511109006.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار450.0064.29ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيضياء ثامر خليل مخيلف74921922511109008.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل587.0083.86ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيالزم حمود رشيد براك74931922511109013.00

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى474.0067.71ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيمحمد حمزه فتخان عبد74941922511109014.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيابراهيم اكرم خضر عبد74951922511112004.00

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية476.0068.00اعدادية الرمانة للبنينتطبيقياسماعيل ابراهيم خليل خضر74961922511112006.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة562.0080.29اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيايوب يوسف خزعل جاسم74971922511112009.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية564.0080.57اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيحمزه محمد عبود احمد74981922511112012.00

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيزايد سلطان حاجم خليفه74991922511112013.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيسمير رجا فندي صايل75001922511112015.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت517.0073.86اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيعامر راضي عطيه حامد75011922511112016.00

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى477.0068.14اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيعبد هللا زبن جاسم محمد75021922511112018.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار499.0071.29اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيعلي كاظم سليمان غربي75031922511112022.00

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية634.0090.57اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيمحمد صدام هجن نصيف75041922511112027.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت578.0082.57اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيمحمد عذال كوان نصيف75051922511112028.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت471.0067.29اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيمحمد علي سليمان صلبي75061922511112030.00

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيمشعان علي عبيد خلف75071922511112032.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك523.0074.71اعدادية الرمانة للبنينتطبيقينهاد رياض خضر اسود75081922511112036.00

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية661.0094.43ثانوية النجاح للبنينتطبيقيجعفر رعد صبار عباس75091922511113001.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين670.0095.71ثانوية النجاح للبنينتطبيقيحمود إبراهيم حسين علي75101922511113003.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار604.1686.31اعدادية الحسين للبنينتطبيقيالحارث محمد عبد كاظم75111922511118004.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار480.0068.57اعدادية الحسين للبنينتطبيقيجمال ناصر مهدي صالح75121922511118006.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار509.0072.71اعدادية الحسين للبنينتطبيقيحارث محمد مشرف نهار75131922511118008.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية الحسين للبنينتطبيقيحمزه عامر ستوري إبراهيم75141922511118009.00

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية687.0098.14اعدادية الحسين للبنينتطبيقيخالد ناصر مهدي صالح75151922511118010.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار544.0077.71اعدادية الحسين للبنينتطبيقيعبد الرحمن خضير شهاب حمد75161922511118013.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار534.0076.29اعدادية الحسين للبنينتطبيقيعبد هللا دحام مزعل إبراهيم75171922511118014.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار499.0071.29اعدادية الحسين للبنينتطبيقيعبيده غانم عبد هللا فيحان75181922511118018.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار513.0073.29اعدادية الحسين للبنينتطبيقيعلي عامر محمد عفتان75191922511118022.00

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية615.0087.86اعدادية الحسين للبنينتطبيقيمحمود جعفر صادق عبد75201922511118030.00
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قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار483.0069.00اعدادية الحسين للبنينتطبيقيمصطفى رعد جاسم خلف75211922511118032.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار548.0078.29اعدادية الحسين للبنينتطبيقيمعاذ عبد هللا جاسم محمد75221922511118037.00

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيالحارث لؤي صالح محمد75231922513003002.00

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية468.0066.86ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيحذيفة عامر عبد هللا شرقي75241922513003005.00

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية566.0080.86ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيخطاب أحمد خلف عبد هللا75251922513003006.00

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيخطاب هاني نوري جبير75261922513003007.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت511.0073.00ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين حازم حمد وردي75271922513003008.00

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت475.0067.86ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيضياء الدين مؤيد شهاب احمد75281922513003011.00

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى491.0070.14ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيعوف عبد الرحمن طالب خلف75291922513003016.00

كلية العلوم/جامعة االنبار457.0065.29ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيمحمد قصي احمد ياسين75301922513003019.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة520.0074.29ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيمحمد ياسر طه اسماعيل75311922513003020.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية555.0079.29ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عمار كمال عبد القادر75321922513003023.00

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى نبيل توفيق مخيلف75331922513003024.00

كلية القانون/جامعة الفلوجة497.0071.00ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيمصعب نشأت خليل يوسف75341922513003025.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل619.0088.43ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيمعاذ هشام محمد حميد75351922513003026.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت512.0073.14ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيوقاص ياسين حمادي عبد هللا75361922513003029.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية663.0094.71ثانوية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحذيفه عامر عبد فياض75371922513005001.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء594.0084.86ثانوية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعمر احمد هاشم عبد الرزاق75381922513005003.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت528.0075.43ثانوية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمعن حسن سهيل عبود75391922513005005.00

كلية العلوم/جامعة االنبار495.0070.71ثانوية الخالد االهلية للبنينتطبيقياحمد محمد صالح سويد75401922513006004.00

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد610.0087.14ثانوية الخالد االهلية للبنينتطبيقياوس عبد الخالق خلف عبد75411922513006007.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية547.0078.14ثانوية الخالد االهلية للبنينتطبيقيعامر يوسف مخلف صلبي75421922513006014.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار491.0070.14ثانوية الخالد االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد القادر احمد مجيد75431922513006016.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار453.0064.71ثانوية الخالد االهلية للبنينتطبيقيعمر علي كريم حمادي75441922513006021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29ثانوية الخالد االهلية للبنينتطبيقيمحمود عبد الرحمن يوسف بكري75451922513006028.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار560.0080.00ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقياحمد حميد عطا هللا محمد75461922513007001.00

كلية العلوم/جامعة االنبار516.0073.71ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيزيد علي عبد الجبار مهدي75471922513007002.00

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية509.0072.71ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عدنان حجالن ساير75481922513007004.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار447.0063.86ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عمير عبد75491922513007005.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار502.0071.71ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي خالد رجه حسين75501922513007007.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية520.0074.29ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي محمود عبد المحسن علي75511922513007008.00

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيعمر عماد عبود صالح75521922513007009.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار453.0064.71ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد هللا خير هللا75531922513007015.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية النور االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد جسام حمادي75541922513008005.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة434.0062.00ثانوية النور االهلية للبنينتطبيقييوسف اياد فاضل نومان75551922513008011.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد595.0085.00ثانوية المجد االهلية للبنينتطبيقيامير ثامر راشد شكر75561922513009006.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء603.0086.14ثانوية المجد االهلية للبنينتطبيقيانس خالد حمادي شمهود75571922513009007.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57ثانوية المجد االهلية للبنينتطبيقيحسين صالح جاسم حمادي75581922513009011.00

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى506.0072.29ثانوية المجد االهلية للبنينتطبيقيطه عادل احمد جميل75591922513009013.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت568.0081.14ثانوية المجد االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن شاكر حامد جاسم75601922513009014.00
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قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية622.0088.86ثانوية المجد االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن هاني محمد علي75611922513009015.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29ثانوية المجد االهلية للبنينتطبيقيليث طالب حمد عواد75621922513009018.00

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00ثانوية المجد االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد حسين علي75631922513009019.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57ثانوية المجد االهلية للبنينتطبيقيمحمد راشد عباس مسهر75641922513009020.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر459.0065.57ثانوية المجد االهلية للبنينتطبيقيمحمد صالح خلف مبارك75651922513009021.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14ثانوية المجد االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الرزاق صبري عيسى75661922513009024.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية586.0083.71ثانوية المجد االهلية للبنينتطبيقيمحمد مناع خلف غضيب75671922513009026.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار495.0070.71ثانوية المجد االهلية للبنينتطبيقيمحمود حقي اسماعيل تركي75681922513009027.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43ثانوية المجد االهلية للبنينتطبيقيمصطفى كمال اسماعيل جبار75691922513009030.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار523.0074.71ثانوية المجد االهلية للبنينتطبيقيمعاذ وليد عبد نصيف75701922513009031.00

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى484.0069.14ثانوية الغربية االهلية للبنينتطبيقيايهم رشيد طحير منادي75711922513010001.00

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى516.0073.71ثانوية الغربية االهلية للبنينتطبيقيعبد الملك مروان احمد كافي75721922513010003.00

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0072.43ثانوية الغربية االهلية للبنينتطبيقيعمر عدنان عفات تركي75731922513010005.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل641.0091.57ثانوية الغربية االهلية للبنينتطبيقيعمر وليد حسن حمودي75741922513010006.00

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد603.0086.14ثانوية الغربية االهلية للبنينتطبيقيمعن عبد الرزاق جواد قمر75751922513010007.00

كلية العلوم/جامعة االنبار472.0067.43ثانوية الغربية االهلية للبنينتطبيقيوليد موفق عطيه فرحان75761922513010009.00

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل460.0065.71ثانوية الغربية االهلية للبنينتطبيقييوسف ناصر محمد جاسم75771922513010010.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار516.0073.71ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنينتطبيقياحمد صبحي محمود عساف75781922513011003.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنينتطبيقيصقر اركان خلف طرموز75791922513011006.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار426.0060.86ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنينتطبيقيعبد الحكيم محمود جاسم محمد75801922513011007.00

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ليث فليح محسن75811922513011009.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء622.0088.86ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنينتطبيقيعبد الكريم منير برجس حسن75821922513011010.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار581.0083.00ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمود فوزي محمود75831922513011012.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار497.0071.00ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنينتطبيقيعزام محمد مدهر فريح75841922513011013.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار503.0071.86ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنينتطبيقيعوف عبد الرحمن طه نايل75851922513011015.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية520.0074.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيأحمد عالء مكحول فتنه75861922513016001.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيأحمد موفق حميد عبد الجليل75871922513016002.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيأنس نوفل عمران وحيد الدين75881922513016003.00

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية630.0090.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيبسام بركات محمود عواد75891922513016011.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0089.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسين علي حماد سمير75901922513016014.00

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية678.0096.86ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن سعدي شرتوح شرقي75911922513016022.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار467.0066.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد اسماعيل حمادي75921922513016024.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية620.0088.57ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمود باسم محمود حمادي75931922513016035.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى قاسم حمود عيسى75941922513016041.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة595.0085.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمنذر عثمان خلف عباس75951922513016042.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة558.0079.71ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيهيثم قاسم سرحان خليفه75961922513016043.00

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية651.0093.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيوضاح عبد هللا صالح ابراهيم75971922513016044.00

كلية العلوم/جامعة االنبار471.0067.29ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنينتطبيقيابراهيم اشرف عبد الرحمن فياض75981922513019001.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار480.0068.57ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنينتطبيقيابراهيم مهند احمد موسى75991922513019002.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنينتطبيقياسامه نهاد مطلب مخلف76001922513019004.00
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار613.0087.57ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنينتطبيقيالبشير احمد دلف احمد76011922513019005.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية504.0072.00ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنينتطبيقيحماد سليمان حميد خلف76021922513019009.00

كلية العلوم/جامعة االنبار495.0070.71ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن صالح فيصل مخلف76031922513019014.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية500.0071.43ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنينتطبيقيعبد القدوس انس حسين محمد76041922513019018.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار630.0090.00ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنينتطبيقيعبد المهيمن محمد سلمان طه76051922513019022.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار538.0076.86ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد علي عبد هللا76061922513019025.00

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء546.0078.00ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنينتطبيقيقتيبه هزيم احمد مهيدي76071922513019027.00

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية486.0069.43ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنينتطبيقيكمال درع عبيد مخلف76081922513019028.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل614.0087.71ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنينتطبيقيلقمان فهد عباس محمد76091922513019029.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار500.0071.43ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقياحمد عويد عبد عبد هللا76101922515005003.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار427.0061.00ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيليث عادل علي كردي76111922515005011.00

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيمحمد سالم حماد موسى76121922515005012.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار581.0083.00ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيحيدر عفات فيصل غضيب76131922515005016.00

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقيحاتم عبد الكريم حمود جاسم76141922515007003.00

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم610.0087.14اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا وليد جاسم محمد76151922515007011.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقييوسف عدنان حسين عبد هللا76161922515007028.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار448.0064.00ثانوية الكرمة المسائية للبنينتطبيقيمحمد صباح سرحان محمد76171922515010003.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية البغدادي المسائية للبنينتطبيقياحمد يوسف عبد علي76181922515019006.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية471.0067.29ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد خميس طركي خليف76191922515020005.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقياسامه شهاب حمد مخلف76201922515020006.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية512.0073.14ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيايمن مشعان خلف عبد هللا76211922515020007.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة565.0080.71ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيحمزة علي خلف داموك76221922515020017.00

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى474.0067.71ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا صالح محمد عاصي76231922515020026.00

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية464.0066.29ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمعتصم هالل خليفه علي76241922515020040.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيبالل احمد حسن خلف76251922515020044.00

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد دلي حردان عطيه76261922515020046.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار596.0085.14ثانوية النساف المسائية للبنينتطبيقيحمزه ناجي عبد هللا مطلك76271922515024003.00

كلية العلوم/جامعة االنبار462.0066.00ثانوية النساف المسائية للبنينتطبيقيعبيده ادريس محمود محمد76281922515024005.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43ثانوية االغالبة المختلطةتطبيقيبشير مؤيد محمد طالل76291922517003004.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت513.0073.29ثانوية االغالبة المختلطةتطبيقيصهيب بدر رميض عبد76301922517003006.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية603.0086.14ثانوية االغالبة المختلطةتطبيقيعلي عبد هللا محمد عبد76311922517003007.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية566.0080.86ثانوية االغالبة المختلطةتطبيقيعمار ياسر احمد عبد هللا76321922517003008.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0087.86ثانوية االغالبة المختلطةتطبيقيمحمد عطا هللا محمد عبد76331922517003009.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية580.0082.86ثانوية االغالبة المختلطةتطبيقيمصطفى عطا هللا محمد عبد76341922517003010.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية525.0075.00ثانوية االغالبة المختلطةتطبيقيناطق قاهر إبراهيم ساجر76351922517003012.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة434.0062.00ثانوية االغالبة المختلطةتطبيقينذير محمد صبار حمادي76361922517003013.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء498.0071.14ثانوية االغالبة المختلطةتطبيقيهمام رعد عباس طالل76371922517003014.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية510.0072.86ثانوية الربيع المختلطةتطبيقيابراهيم يوسف يعقوب سويلم76381922517004001.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت579.0082.71ثانوية الربيع المختلطةتطبيقيجاسم حسن فتيخان مربد76391922517004002.00

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57ثانوية الربيع المختلطةتطبيقيخير هللا فياض كنعان عبد الجبار76401922517004003.00
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة647.0092.43ثانوية الربيع المختلطةتطبيقيياسر مكلف عفتان عارف76411922517004006.00

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى466.0066.57ثانوية الهداية المختلطةتطبيقياحمد عبد الكريم نواف سالم76421922517006001.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار540.0077.14ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيادهم عبد اللطيف عبد هللا صالح76431922517006002.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت574.0082.00ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيرضوان فخري حميد ضبعان76441922517006003.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار543.0077.57ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيعادل سالم حميد ضبعان76451922517006006.00

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل439.0062.71ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيمناف سالم عزيز ناصر76461922517006008.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار546.0078.00ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيابراهيم مصطفى اسماعيل نايف76471922517023001.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيايمن عبيد طلك فاضل76481922517023002.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيعبد هللا احمد عبد الستار قدوري76491922517023005.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة633.0090.43ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيعثمان صالح مخلف عيسى76501922517023007.00

كلية العلوم/جامعة االنبار513.0073.29ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيعثمان قيس ذياب عبد هللا76511922517023008.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار447.0063.86ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيمحمد مهند رشيد سبتي76521922517023009.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة435.0062.14ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيمحمد ياسر حاكم صلبي76531922517023010.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة668.0095.43ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيمصطفى اشهب مولود عذاب76541922517023012.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية497.0071.00الخارجيونتطبيقياحمد حامد عيادة رثيع76551922518001007.00

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0071.14الخارجيونتطبيقياحمد كمال سليمان كماش76561922518001020.00

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57الخارجيونتطبيقيسيف الدين ركاد خلف نجم76571922518001085.00

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية501.0071.57الخارجيونتطبيقيسيف عبد مشعل سطام76581922518001089.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار438.0062.57الخارجيونتطبيقيسيف نواف عبيد عويد76591922518001091.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار456.0065.14الخارجيونتطبيقيصباح سالم حمد حسين76601922518001095.00

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى524.0074.86الخارجيونتطبيقيصدام احمد ابراهيم صالح76611922518001096.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار669.0095.57الخارجيونتطبيقيمصطفى محمد سعيد سمير76621922518001228.00

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل474.0067.71ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيابرار محمود عباس عبد76631922522001001.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار500.0071.43ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقياالء فيصل عباس ثميل76641922522001003.00

كلية العلوم/جامعة االنبار476.0068.00ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيرفل احمد عبد جديع76651922522001008.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة553.0079.00ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيسرى محمد جاسم محمد76661922522001011.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار516.0073.71ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيسوزان اسعد عزام حمادي76671922522001013.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيشيماء مرضي فتيخان عبد هللا76681922522001016.00

كلية العلوم/جامعة االنبار460.0065.71ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيميقات زياد خلف نوار76691922522001022.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0061.71ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيهدايه محمد جديع حماد76701922522001024.00

كلية الزراعة/جامعة االنبار420.0060.00ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيورود ماجد حنتوش خلف76711922522001026.00

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار570.0081.43ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيورود منسي عبد هللا شيحان76721922522001027.00

كلية العلوم/جامعة االنبار459.0065.57ثانوية ابن النفيس للبناتتطبيقيرحمه طارق سرحان ذيب76731922522005004.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار476.0068.00ثانوية ابن النفيس للبناتتطبيقيزبيده عبد الرحمن ابراهيم سرحان76741922522005007.00

كلية العلوم/جامعة االنبار512.0073.14ثانوية ابن النفيس للبناتتطبيقيفاطمه حسن محسن ثامر76751922522005011.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57ثانوية ابن النفيس للبناتتطبيقيفاطمه حماد نعمه فرحان76761922522005012.00

كلية العلوم/جامعة االنبار506.0072.29ثانوية ابن النفيس للبناتتطبيقيلبنى قصي عبيد مطر76771922522005013.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.0097.57ثانوية ابن النفيس للبناتتطبيقيمروه طالب عبد الحميد رديف76781922522005014.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار498.0071.14ثانوية الرمانة للبناتتطبيقيأمنه صدام هجن نصيف76791922522008003.00

كلية العلوم/جامعة االنبار509.0072.71ثانوية الرمانة للبناتتطبيقيامينه حمد جرذي جلعوط76801922522008007.00
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة560.0080.00ثانوية الرمانة للبناتتطبيقيايمان محمد حنوش ظفير76811922522008008.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة546.0078.00ثانوية الرمانة للبناتتطبيقيحنان محمد رشيد تركي76821922522008011.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة608.0086.86ثانوية الرمانة للبناتتطبيقيكوثر عبد هللا كركز صالح76831922522008017.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار488.0069.71ثانوية الرمانة للبناتتطبيقيمرح حسين محمد هزاع76841922522008019.00

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية القائم للبناتتطبيقيسمر جاسم حسين جاسم76851922522010014.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0061.43اعدادية القائم للبناتتطبيقيشذى ابراهيم خليل خضر76861922522010015.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار485.0069.29اعدادية القائم للبناتتطبيقيشهد خميس محمود بدر76871922522010016.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار676.0096.57اعدادية القائم للبناتتطبيقيصفا سليمان حمود مجمي76881922522010018.00

كلية العلوم/جامعة االنبار464.0066.29اعدادية القائم للبناتتطبيقيطيبه رباح عسكر جاسم76891922522010021.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0060.43اعدادية القائم للبناتتطبيقيعذراء ياسر فوزي رديف76901922522010023.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار642.0091.71اعدادية القائم للبناتتطبيقيفاطمه خالد محمود شاكر76911922522010026.00

كلية العلوم/جامعة االنبار469.0067.00اعدادية القائم للبناتتطبيقيفاطمه وليد حسن حمودي76921922522010027.00

كلية العلوم/جامعة االنبار505.0072.14اعدادية القائم للبناتتطبيقيميالد ليث ناجح جراد76931922522010030.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار449.0064.14اعدادية القائم للبناتتطبيقينواره قصي عبد الرحيم بديوي76941922522010031.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة581.0083.00اعدادية القائم للبناتتطبيقيياسمين جتاب حمد حسين76951922522010034.00

كلية العلوم/جامعة االنبار466.0066.57ثانوية الفرات للبناتتطبيقيأسراء خليف محمد خليفه76961922522011001.00

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية الفرات للبناتتطبيقيأسماء عمر عادل رحومي76971922522011002.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0064.14ثانوية الفرات للبناتتطبيقياسماء وليد جاسم حمد76981922522011004.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار461.0065.86ثانوية الفرات للبناتتطبيقياكتساب عبد الستار ثابت مشعان76991922522011005.00

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل466.0066.57ثانوية الفرات للبناتتطبيقيانتصار ادريس امعاش االحمد77001922522011008.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار589.0084.14ثانوية الفرات للبناتتطبيقيثناء شكر خلف سلمان77011922522011013.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار424.0060.57ثانوية الفرات للبناتتطبيقيدنيا صبحي حمد عبيد77021922522011014.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14ثانوية الفرات للبناتتطبيقيديانا ماهر دحام معكول77031922522011015.00

كلية التربية/الجامعة المستنصرية481.0068.71ثانوية الفرات للبناتتطبيقيرقيه عبد هللا حمد جاسم77041922522011016.00

كلية العلوم/جامعة االنبار458.0065.43ثانوية الفرات للبناتتطبيقيريم محمود عبد ابراهيم77051922522011017.00

كلية العلوم/جامعة االنبار489.0069.86ثانوية الفرات للبناتتطبيقيزينه جمال محمود عبد77061922522011018.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار548.0078.29ثانوية الفرات للبناتتطبيقيسناء جمعه حمد خلف77071922522011021.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية الفرات للبناتتطبيقيعلى خالد شعبان مخلف77081922522011026.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار498.0071.14ثانوية الفرات للبناتتطبيقيفاطمه حسين خيري مخلف77091922522011028.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار484.0069.14ثانوية الفرات للبناتتطبيقيمروه صفاء جاسم ابراهيم77101922522011032.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار499.0071.29ثانوية الفرات للبناتتطبيقيمريم حاتم خليل عبد هللا77111922522011033.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43ثانوية الفرات للبناتتطبيقينور عامر خالد مصطفى77121922522011034.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار469.0067.00ثانوية الفرات للبناتتطبيقيياسمين حاتم عطا هللا فيحان77131922522011036.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيآمال فرحان حميد علي77141922522012001.00

كلية العلوم/جامعة االنبار516.0073.71اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيآمنه طلب عبد هللا محمد77151922522012002.00

كلية العلوم/جامعة االنبار574.0082.00اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيآيه محمد طركي عبد الرزاق77161922522012003.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار456.0065.14اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيابتهال زكي غزاي محمد77171922522012004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0061.71اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقياستبرق سعد عياده مخلف77181922522012005.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار471.0067.29اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقياسراء صباح حميد حسين77191922522012006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار471.0067.29اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيالهام كامل احمد دللي77201922522012010.00
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار504.0072.00اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيبتول عبد هللا عبد صبار77211922522012013.00

كلية العلوم/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيبشرى مخلف هجيج نجم77221922522012014.00

كلية العلوم/جامعة االنبار503.0071.86اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيحفصه حسين حميد بدوي77231922522012016.00

كلية العلوم/جامعة االنبار520.0074.29اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيحمديه احمد محمد ذكر77241922522012017.00

كلية العلوم/جامعة االنبار461.0065.86اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيحنان محسن عبد هللا محمد77251922522012020.00

كلية العلوم/جامعة االنبار472.0067.43اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيحنين حسن حميد بدوي77261922522012021.00

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيداليدا ايمن سبتي خليفه77271922522012022.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار469.0067.00اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيدالل حماد خلف علي77281922522012023.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0061.86اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيرشا سعد احمد عايش77291922522012025.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0064.71اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيرغد حسين محمد احمد77301922522012026.00

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيرنا علي خضر اسود77311922522012029.00

كلية العلوم/جامعة االنبار558.0079.71اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيزهراء محمد عيد محمد77321922522012033.00

كلية العلوم/جامعة االنبار536.0076.57اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيسجى محمد بندر عاصي77331922522012037.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار473.0067.57اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيشهد عبد الستار سالمه حمود77341922522012042.00

كلية العلوم/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيطيبه حسين حميد بدوي77351922522012045.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار456.0065.14اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيغفران سعد زغير عطيه77361922522012048.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار439.0062.71اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيمريم نوفل مخلف عبد77371922522012053.00

كلية العلوم/جامعة االنبار472.0067.43اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقينبأ بارع هالل حمد77381922522012055.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار465.0066.43اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقينورس خالد عنزي بدوي77391922522012057.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0063.57اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيوديان خليل حسن فريح77401922522012061.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0061.29اعدادية جنين للبناتتطبيقيانتظار سعد هللا محمد حمود77411922522013002.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار464.0066.29اعدادية جنين للبناتتطبيقيشهد احمد محمد عبد77421922522013007.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية الخمائل للبناتتطبيقياميمه حمد هللا مطر رجه77431922522014001.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار421.0060.14اعدادية الخمائل للبناتتطبيقيخديجة ياسين مطر عباس77441922522014010.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار476.0068.00اعدادية الخمائل للبناتتطبيقيمريم ياسين مطر عباس77451922522014016.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار477.0068.14اعدادية الخمائل للبناتتطبيقيهديل نزار محمد علوان77461922522014018.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار460.0065.71اعدادية العال للبناتتطبيقياالء سليم عبد العزيز جميل77471922522019001.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية العال للبناتتطبيقيامنه محمد خلف صالح77481922522019002.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية العال للبناتتطبيقيانسام ياسين حبيب تركي77491922522019004.00

كلية العلوم/جامعة االنبار484.0069.14اعدادية العال للبناتتطبيقياوراد ابراهيم خليل ابراهيم77501922522019005.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية العال للبناتتطبيقيايات محمد جاسم محمد77511922522019006.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار504.0072.00اعدادية العال للبناتتطبيقيايه علي احمد جلوب77521922522019009.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار461.0065.86اعدادية العال للبناتتطبيقيبسملة محمد حكمت احمد77531922522019011.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة633.0090.43اعدادية العال للبناتتطبيقيخديجة مثنى عدنان محمد77541922522019016.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار446.0063.71اعدادية العال للبناتتطبيقيرسل صدام كامل كودي77551922522019018.00

كلية التربية/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية العال للبناتتطبيقيرقية قاسم رحومي مهدي77561922522019019.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار513.0073.29اعدادية العال للبناتتطبيقيرهف احمد عبيد فرحان77571922522019022.00

كلية العلوم/جامعة االنبار491.0070.14اعدادية العال للبناتتطبيقيزينب محمد عبد العزيز حمد77581922522019025.00

كلية العلوم/جامعة االنبار459.0065.57اعدادية العال للبناتتطبيقيزينة عبد الستار عفتان عايد77591922522019026.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية العال للبناتتطبيقيسحر فائق نعمان بدوي77601922522019027.00
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة543.0077.57اعدادية العال للبناتتطبيقيسراب عدنان خليف امين77611922522019028.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة441.0063.00اعدادية العال للبناتتطبيقيسمية فواز هايس سمير77621922522019030.00

كلية العلوم/جامعة االنبار499.0071.29اعدادية العال للبناتتطبيقيشهد ثامر عبد الجبار موسى77631922522019032.00

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل457.0065.29اعدادية العال للبناتتطبيقيعال عدنان جميل رشيد77641922522019035.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية العال للبناتتطبيقيفاطمة اركان صبحي احمد77651922522019037.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار547.0078.14اعدادية العال للبناتتطبيقيفرح محمد صالح فياض77661922522019039.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار609.0087.00اعدادية العال للبناتتطبيقيمريم يوسف سميط بطاح77671922522019042.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة554.0079.14اعدادية العال للبناتتطبيقينهال عمر شاكر محمود77681922522019048.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد704.00100.57اعدادية بروانة للبناتتطبيقياخالص كامل نزال فرحان77691922522020002.00

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد684.0097.71اعدادية بروانة للبناتتطبيقياروى عبد العزيز ناصر حسين77701922522020003.00

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0080.57اعدادية بروانة للبناتتطبيقياسيل ظفار خميس مهدي77711922522020005.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار543.0077.57اعدادية بروانة للبناتتطبيقيدينا حمود محمد حمد77721922522020007.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء501.0071.57اعدادية بروانة للبناتتطبيقيرجاء عناد احمد ضويف77731922522020009.00

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت474.0067.71اعدادية بروانة للبناتتطبيقيريم عمر جاجان بطاح77741922522020011.00

كلية العلوم/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية بروانة للبناتتطبيقيزهراء زياد خلف علي77751922522020012.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار482.0068.86اعدادية بروانة للبناتتطبيقيزينه جعفر رزج علي77761922522020014.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية بروانة للبناتتطبيقيسحر ماجد خلف جبر77771922522020016.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار535.0076.43اعدادية بروانة للبناتتطبيقيشفاء غسان عبد الجبار سالمه77781922522020017.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار451.0064.43اعدادية بروانة للبناتتطبيقيعلياء حميد هالل غدير77791922522020020.00

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية بروانة للبناتتطبيقيفاطمه ماهر محمد غنام77801922522020022.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار531.0075.86اعدادية بروانة للبناتتطبيقيفرح حامد نوري نصيف77811922522020023.00

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0080.57اعدادية بروانة للبناتتطبيقيكوثر محمد فرحان رمضان77821922522020024.00

كلية العلوم/جامعة االنبار574.0082.00اعدادية بروانة للبناتتطبيقيندى خميس فهد ظاهر77831922522020027.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار425.0060.71اعدادية بروانة للبناتتطبيقييقين سامي محسن مجيد77841922522020029.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار492.0070.29اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقينبأ عادل زيدان خلف77851922522026010.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0061.71اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيايمان كمال فتيخان عبد هللا77861922522027002.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار454.0064.86اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيايه بركات احمد حاج77871922522027003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0064.86اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيمريم احمد جسام حمادي77881922522027010.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار465.0066.43ثانوية فاطمة البرناوي للبناتتطبيقيدعاء فؤاد طارق صالح77891922522032001.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار455.0065.00ثانوية فاطمة البرناوي للبناتتطبيقيرسل خليل صباح ندا77901922522032003.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار495.0070.71ثانوية فاطمة البرناوي للبناتتطبيقيعذراء خالد دحام كلبوش77911922522032005.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار607.0086.71ثانوية فاطمة البرناوي للبناتتطبيقيفاطمه اسد جاسم محمد77921922522032006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار569.0081.29ثانوية العدل للبناتتطبيقياكرام موفق نوار محمد77931922522038002.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة545.0077.86ثانوية العدل للبناتتطبيقيرويده ربيع سالم سعود77941922522038007.00

كلية العلوم/جامعة االنبار532.0076.00ثانوية العدل للبناتتطبيقيزينه حازم احمد خليل77951922522038009.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية العدل للبناتتطبيقيشيماء حازم حميد نواف77961922522038011.00

كلية العلوم/جامعة االنبار459.0065.57ثانوية العدل للبناتتطبيقيصبا وصفي ثابت عبد العزيز77971922522038012.00

كلية العلوم/جامعة االنبار515.0073.57ثانوية العدل للبناتتطبيقيغفران ناصر شاكر سعود77981922522038015.00

كلية العلوم/جامعة االنبار470.0067.14ثانوية العدل للبناتتطبيقيفاطمه حكيم سويد نواف77991922522038016.00

كلية العلوم/جامعة االنبار457.0065.29ثانوية العدل للبناتتطبيقيهدير عماد راضي علوان78001922522038019.00
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت515.0073.57اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيآالء ناظم محمد رحيم78011922522042001.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيأمل محمد اسماعيل شجي78021922522042002.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت563.0080.43اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقياروى محمد جاجان بطاح78031922522042006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار459.0065.57اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقياريج دليمي ياسين محمد78041922522042007.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار546.0078.00اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقياستبرق حرب شالل خلف78051922522042008.00

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك671.0095.86اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقياسماء يوسف حماد عبد الجليل78061922522042009.00

كلية العلوم/جامعة االنبار546.0078.00اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيامينه محمد ناظر عبد78071922522042013.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار588.0084.00اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيايالف فليح حسن عبد78081922522042014.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار500.0071.43اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيتقى دريد دلف عواد78091922522042016.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار456.0065.14اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيرحمة صالح ثابت سمير78101922522042019.00

كلية العلوم/جامعة االنبار489.0069.86اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيرحيق طارق صبري عبد الحميد78111922522042020.00

كلية العلوم/جامعة االنبار596.0085.14اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيرسل جمعه عبد محمد78121922522042021.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار454.0064.86اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيزينب جاسم محمد حمود78131922522042028.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار448.0064.00اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيزينب فريد شاكر احمد78141922522042030.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار564.0080.57اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيسبأ عامر رمضان مجيد78151922522042033.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار556.0079.43اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيسجى محمود حمد خليفه78161922522042034.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار486.0069.43اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيسلوى هاشم محمود حسين78171922522042035.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار422.0060.29اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيسماهر صبري اسماعيل محمد78181922522042036.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار544.0077.71اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيفاتن مازن عبد الكريم اسماعيل78191922522042040.00

كلية العلوم/جامعة االنبار495.0070.71اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيفاطمه نذير كريم عبد الجبار78201922522042041.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0061.86اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيقمر دريد عزيز محمود78211922522042044.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار420.0060.00اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيكوثر احسان عبد القادر نعمة78221922522042045.00

كلية العلوم/جامعة االنبار484.0069.14اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيمريم شاكر محمود مهدي78231922522042048.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0061.29اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيمريم كمال زيدان خلف78241922522042049.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار544.0077.71اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيمريم محمود هزاع جابر78251922522042050.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار447.0063.86اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيميس مزبان جدعان عبد الرزاق78261922522042052.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار483.0069.00اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقينبأ محمد ثابت علي78271922522042054.00

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيهدير جاسم محمد عبد هللا78281922522042058.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار593.0084.71ثانوية االندلس للبناتتطبيقيابرار عامر محمد عرموط78291922522047001.00

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية486.0069.43ثانوية االندلس للبناتتطبيقياسراء حسين مولود فتاح78301922522047003.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار549.0078.43ثانوية االندلس للبناتتطبيقيرؤى محمد عبيد جياد78311922522047011.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة445.0063.57ثانوية االندلس للبناتتطبيقيساره احمد كناص عبيد78321922522047013.00

كلية العلوم/جامعة االنبار536.0076.57ثانوية االندلس للبناتتطبيقيطيبه عادل شاحوذ حمادي78331922522047017.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار485.0069.29ثانوية االندلس للبناتتطبيقيمريم محمد حسين علي78341922522047021.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيآمنه عادل عواد علي78351922522052001.00

كلية العلوم/جامعة االنبار482.0068.86اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيآيه جاسم محمد حسن78361922522052002.00

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيامنه سعد نواف سعود78371922522052003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار452.0064.57اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيزبيده عادل عواد علي78381922522052004.00

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0092.86اعدادية الخنساء النموذجية للبناتتطبيقيامنه عبد الرزاق طناش حسن78391922522053001.00

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية الخنساء النموذجية للبناتتطبيقيبنان باسم عائد جوهر78401922522053005.00
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار594.0084.86اعدادية الخنساء النموذجية للبناتتطبيقيرانيا عالوي طريبل علي78411922522053006.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار460.0065.71اعدادية الخنساء النموذجية للبناتتطبيقيزينب اسماعيل خلف هاشم78421922522053010.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد691.0098.71اعدادية الخنساء النموذجية للبناتتطبيقيشمس كمال عبد جاسم78431922522053014.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية الخنساء النموذجية للبناتتطبيقيصفوه طالب ابراهيم حسن78441922522053016.00

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية664.0094.86اعدادية الخنساء النموذجية للبناتتطبيقيطيبه عبد هللا علي حمود78451922522053017.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة526.0075.14اعدادية الخنساء النموذجية للبناتتطبيقيفوز خالد فرج حميد78461922522053019.00

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين676.0096.57اعدادية الخنساء النموذجية للبناتتطبيقيمريم عز الدين محسن علي78471922522053020.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية النهضة للبناتتطبيقيزينب عمر عبد الحليم عالوي78481922522055010.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية النهضة للبناتتطبيقيساره ماهر فاضل محمود78491922522055012.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة474.0067.71اعدادية النهضة للبناتتطبيقيشام عصام ناجي فياض78501922522055014.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة518.0074.00اعدادية النهضة للبناتتطبيقيطيبه حسين حميد رديني78511922522055015.00

كلية العلوم/جامعة االنبار484.0069.14اعدادية النهضة للبناتتطبيقيطيبه حميد خليل جاسم78521922522055016.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية النهضة للبناتتطبيقيطيبه عالء حسين نواف78531922522055017.00

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية النهضة للبناتتطبيقيعائشه احمد عبد الرحمن احمد78541922522055019.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة536.0076.57اعدادية النهضة للبناتتطبيقيغسق حسن فاضل حسين78551922522055021.00

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية668.0095.43اعدادية النهضة للبناتتطبيقيمالك حميد سليمان حسين78561922522055023.00

كلية العلوم/جامعة االنبار493.0070.43اعدادية النهضة للبناتتطبيقينبأ حامد علي حسين78571922522055025.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية النهضة للبناتتطبيقينجالء ديمه صالح حميد موسى78581922522055028.00

كلية العلوم/جامعة االنبار482.0068.86اعدادية النهضة للبناتتطبيقينور صالح عدوان عبد78591922522055029.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار511.0073.00اعدادية النهضة للبناتتطبيقيهاله عبد الباسط نصيف عياده78601922522055031.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية النهضة للبناتتطبيقييمامه صالح حميد موسى78611922522055034.00

كلية العلوم/جامعة االنبار479.0068.43اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيثريه وليد رشيد صالح78621922522058006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار513.0073.29اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيفاطمه حميد خليفه حمد78631922522058013.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيمريم نبيل عبد الرزاق مجيد78641922522058014.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار614.0087.71اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيمكارم محمد فرج جاسم78651922522058015.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار567.0081.00اعدادية الوثبة للبناتتطبيقينبا هالل شاكر علي78661922522058017.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيهبة هللا عمر مجيد حميد78671922522058019.00

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة461.0065.86اعدادية األمل للبناتتطبيقيحنان حكيم خليف رجب78681922522059004.00

كلية العلوم/جامعة االنبار517.0073.86اعدادية األمل للبناتتطبيقييقين علي ياسين صبار78691922522059014.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0061.86اعدادية هيت للبناتتطبيقيآمنه حمدي جمعه عطيوي78701922522060001.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار552.0078.86اعدادية هيت للبناتتطبيقيآيات نياز شعالن عبد القهار78711922522060002.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار521.0074.43اعدادية هيت للبناتتطبيقيأيالف زيد حكمت سلمان78721922522060003.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار568.0081.14اعدادية هيت للبناتتطبيقيآيه صالح نوري محل78731922522060004.00

كلية العلوم/جامعة االنبار533.0076.14اعدادية هيت للبناتتطبيقياختبار محمد اسماعيل عبد الرحمن78741922522060005.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار598.0085.43اعدادية هيت للبناتتطبيقيايه شامل شريف جميل78751922522060009.00

كلية العلوم/جامعة االنبار489.0069.86اعدادية هيت للبناتتطبيقيجنات حارث نافل عبد الباقي78761922522060013.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية هيت للبناتتطبيقيزهراء مصطفى سحاب منصور78771922522060016.00

كلية العلوم/جامعة االنبار481.0068.71اعدادية هيت للبناتتطبيقيسميه سامي محمد خلف78781922522060020.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار434.0062.00اعدادية هيت للبناتتطبيقيصبا حميد عبد جباره78791922522060021.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار456.0065.14اعدادية هيت للبناتتطبيقيضمياء كمال جار هللا ربيع78801922522060023.00
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية هيت للبناتتطبيقيغدير عمر جياد سبتي78811922522060025.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار609.0087.00اعدادية هيت للبناتتطبيقيفاطمه ثامر عبد الرزاق عبد الوهاب78821922522060026.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية هيت للبناتتطبيقيفاطمه محمد عبد العزيز مصطفى78831922522060027.00

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية هيت للبناتتطبيقيقبس خالد مالك عبد القهار78841922522060028.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية385.0055.00اعدادية هيت للبناتتطبيقيمريم فائق حميد فرحان78851922522060032.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار646.0092.29اعدادية هيت للبناتتطبيقيمها عبد السالم عبد الفتاح عبيد78861922522060033.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار545.0077.86اعدادية هيت للبناتتطبيقيندى عمر وهيب حمد78871922522060036.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار503.0071.86اعدادية هيت للبناتتطبيقيهاجر طارق عطيه خلف78881922522060039.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار584.0083.43اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيأريج نوري حميد عطيوي78891922522061001.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار596.0085.14اعدادية الشيماء للبناتتطبيقياسراء جبير محمد علي78901922522061002.00

كلية العلوم/جامعة االنبار505.0072.14اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيخمائل عبد الحميد صالح عويد78911922522061010.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار608.0086.86اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيشهد هيكل خليل توفيق78921922522061024.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة662.0094.57اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيعذراء ميسر خليفه جراح78931922522061026.00

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيعلياء مشرف مشعان ربيع78941922522061027.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار428.0061.14اعدادية الشيماء للبناتتطبيقينور الهدى شهاب احمد محمد78951922522061033.00

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0080.43اعدادية الشيماء للبناتتطبيقينور مناضل عبد عطا هللا78961922522061035.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار426.0060.86اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيهبه بالل خليل ابراهيم78971922522061038.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار481.0068.71اعدادية الروافد للبناتتطبيقيآيه عبد هللا مرهاش غربي78981922522062005.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار553.0079.00اعدادية الروافد للبناتتطبيقياالء محمد توفيق ابراهيم78991922522062008.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية388.0055.43اعدادية الروافد للبناتتطبيقيايات ثامر عدنان عزيز79001922522062009.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية الروافد للبناتتطبيقيبيان حسين عمير جعاطه79011922522062010.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار601.0085.86اعدادية الروافد للبناتتطبيقيتبارك خليل ابراهيم الطيف79021922522062011.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار454.0064.86اعدادية الروافد للبناتتطبيقيرغيد مضر عبد العزيز محمد سعيد79031922522062015.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار453.0064.71اعدادية الروافد للبناتتطبيقيساره عزت غفوري عثمان79041922522062018.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار484.0069.14اعدادية الروافد للبناتتطبيقيسماء طه خليل حمد79051922522062019.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار465.0066.43اعدادية الروافد للبناتتطبيقيشيماء طاهر نوار عبد المحسن79061922522062023.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار577.0082.43اعدادية الروافد للبناتتطبيقيمروه سليم جمعه عبد هللا79071922522062029.00

كلية العلوم/جامعة االنبار459.0065.57اعدادية الروافد للبناتتطبيقيمروه صبحي جميل فرحان79081922522062030.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار446.0063.71اعدادية الروافد للبناتتطبيقيمريم سهيل نجم عبد هللا79091922522062032.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار481.0068.71اعدادية الروافد للبناتتطبيقينور هادي صالح شالل79101922522062035.00

كلية العلوم/جامعة االنبار496.0070.86اعدادية الروافد للبناتتطبيقيهبه ضياء فخري محمود79111922522062036.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار497.0071.00اعدادية حديثة للبناتتطبيقياسراء رائد نجم اسماعيل79121922522063002.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار598.0085.43اعدادية حديثة للبناتتطبيقياسماء ريكان فاضل حردان79131922522063003.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار475.0067.86اعدادية حديثة للبناتتطبيقيبسمه كاظم حميد خلف79141922522063007.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار530.0075.71اعدادية حديثة للبناتتطبيقيحواسم عبد الخالق زيدان ظاهر79151922522063010.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار469.0067.00اعدادية حديثة للبناتتطبيقيدنيا عبد الكريم صالح محمود79161922522063012.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0061.57اعدادية حديثة للبناتتطبيقيرنا جمال سلوم ظاهر79171922522063015.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار548.0078.29اعدادية حديثة للبناتتطبيقيريام احمد سليمان اسماعيل79181922522063016.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية حديثة للبناتتطبيقيزهراء احمد حمودي محمود79191922522063017.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية حديثة للبناتتطبيقيساره هاشم محمد عبد هللا79201922522063020.00
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0063.00اعدادية حديثة للبناتتطبيقيسمر سلمان سليمان نومان79211922522063022.00

كلية اآلداب/جامعة االنبار437.0062.43اعدادية حديثة للبناتتطبيقيشذى مقداد صالح مهدي79221922522063023.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار507.0072.43اعدادية حديثة للبناتتطبيقيضحى صبار عطا هللا عايد79231922522063024.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار626.0089.43اعدادية حديثة للبناتتطبيقيعذراء جمعه حسن عبار79241922522063026.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار464.0066.29اعدادية حديثة للبناتتطبيقيقدس منذر خليفه عبد هللا79251922522063029.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار530.0075.71اعدادية حديثة للبناتتطبيقيمريم احمد نوري جمعه79261922522063030.00

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل655.0093.57اعدادية حديثة للبناتتطبيقيمريم عبد الرزاق سلمان صالح79271922522063031.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية حديثة للبناتتطبيقيموج فارس فهمي حردان79281922522063032.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية حديثة للبناتتطبيقينبأ صبحي نجم رويلي79291922522063034.00

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0078.57اعدادية حديثة للبناتتطبيقينسرين عبد الصمد عبد الكريم محسن79301922522063036.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية حديثة للبناتتطبيقينور حميد اسماعيل علي79311922522063037.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية عنه للبناتتطبيقيالزهراء سمير محمد صالح رشيد79321922522064003.00

كلية العلوم/جامعة االنبار544.0077.71ثانوية عنه للبناتتطبيقيتبارك عبد الهادي عبد الواحد كامل79331922522064004.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار541.0077.29ثانوية عنه للبناتتطبيقيداليا عمر خيري فهد79341922522064005.00

كلية العلوم/جامعة االنبار525.0075.00ثانوية عنه للبناتتطبيقيراميه سليم طه ابراهيم79351922522064006.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57ثانوية عنه للبناتتطبيقيريم سعد رافع عبدو79361922522064009.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار577.0082.43ثانوية عنه للبناتتطبيقيزبيده زهير سعيد يوسف79371922522064010.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار453.0064.71ثانوية عنه للبناتتطبيقيساره ناصر جميل ابراهيم79381922522064011.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة567.0081.00ثانوية عنه للبناتتطبيقيسبأ سعد عامر مخلف79391922522064012.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة616.0088.00ثانوية عنه للبناتتطبيقيطيبه مصطفى محمود احمد79401922522064017.00

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية545.0077.86ثانوية عنه للبناتتطبيقيعال جميل عبد الغفور محسن79411922522064019.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار518.0074.00ثانوية عنه للبناتتطبيقيفاطمه شكري جابر شاكر79421922522064020.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة642.0091.71ثانوية عنه للبناتتطبيقيكفاء وليد خالد محمد79431922522064022.00

كلية العلوم/جامعة االنبار559.0079.86ثانوية عنه للبناتتطبيقيمريم باسم علي محمد79441922522064023.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة436.0062.29ثانوية عنه للبناتتطبيقيمريم عمر مصطفى محمود79451922522064024.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية عنه للبناتتطبيقيمريم مفلح عبد الغفور محسن79461922522064025.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار512.0073.14ثانوية عنه للبناتتطبيقيمينا حسام ياسين عبد اللطيف79471922522064027.00

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد478.0068.29ثانوية عنه للبناتتطبيقينور مصطفى كريم ياسين79481922522064031.00

كلية العلوم/جامعة االنبار478.0068.29ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيامنه محمد احمد شهاب79491922522066002.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار588.0084.00ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيايمان محمد عبد جاسم79501922522066003.00

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار516.0073.71ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيرقيه عبد الرزاق حرج مشعل79511922522066008.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478.0068.29ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيريم سبتي جمعه حسن79521922522066009.00

كلية العلوم/جامعة االنبار525.0075.00ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيزهراء احمد علي محمد79531922522066010.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار440.0062.86ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيشيماء عبد العزيز ناصر حسين79541922522066012.00

كلية العلوم/جامعة االنبار519.0074.14ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيطيبه سعد ظاهر جسام79551922522066014.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار422.0060.29ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيطيبه محمد عبد جسام79561922522066015.00

كلية العلوم/جامعة االنبار558.0079.71ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيعهود محمد نعيم حمد79571922522066017.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيفاطمه حاتم عبد الرزاق شرموط79581922522066019.00

كلية العلوم/جامعة االنبار472.0067.43ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيفاطمه حليم رشيد عبد79591922522066020.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار522.0074.57ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيمريم احمد هواش مهدي79601922522066024.00
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قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0088.57ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقييمامه سالم خلف حسن79611922522066032.00

كلية العلوم/جامعة االنبار480.0068.57ثانوية الكواكب للبناتتطبيقياسيا محمد فؤاد محسن79621922522072002.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0061.29ثانوية الكواكب للبناتتطبيقيامنه صباح شكير محمود79631922522072003.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار492.0070.29ثانوية الكواكب للبناتتطبيقيرقيه كامل ابراهيم احمد79641922522072008.00

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية672.0096.00ثانوية الكواكب للبناتتطبيقيزهراء عامر عبد المجيد احمد79651922522072009.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار535.0076.43ثانوية الكواكب للبناتتطبيقيزينب سعد تحسين ياسين79661922522072011.00

كلية العلوم/جامعة االنبار481.0068.71ثانوية الكواكب للبناتتطبيقيهاجر عثمان احمد علي79671922522072022.00

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار454.0064.86ثانوية العبور للبناتتطبيقيأسماء محمد رشيد احمد79681922522086001.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية العبور للبناتتطبيقياسماء مهدي صالح جعلوط79691922522086005.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة520.0074.29ثانوية العبور للبناتتطبيقيامل ميسر احمد عبد79701922522086009.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار448.0064.00ثانوية العبور للبناتتطبيقيتغريد نجم عبد هللا حمود79711922522086014.00

كلية العلوم/جامعة االنبار464.0066.29ثانوية العبور للبناتتطبيقيدالل جميل مجمي صلبي79721922522086018.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار482.0068.86ثانوية العبور للبناتتطبيقيساره سالم محمد شرابي79731922522086023.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت551.0078.71ثانوية العبور للبناتتطبيقيسجى ناجي حمد حسين79741922522086024.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار457.0065.29ثانوية العبور للبناتتطبيقيسعدة خشان بدوي اسود79751922522086026.00

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت470.0067.14ثانوية العبور للبناتتطبيقيشاهه حمد سليمان وكاع79761922522086030.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار478.0068.29ثانوية العبور للبناتتطبيقيغفران ذاكر احمد محمود79771922522086033.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار438.0062.57ثانوية العبور للبناتتطبيقيهاجر حايف بدوي عيد79781922522086045.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار479.0068.43ثانوية العبور للبناتتطبيقيهدى فيصل ضيف زغير79791922522086046.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار495.0070.71ثانوية العبور للبناتتطبيقيهديل خالد مشعل فرج79801922522086047.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة529.0075.57اعدادية الروابط للبناتتطبيقياسيا ثامر عبد الجادر خليل79811922522092002.00

كلية العلوم/جامعة االنبار502.0071.71اعدادية الروابط للبناتتطبيقيتقى خميس نواف علي79821922522092008.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة617.0088.14اعدادية الروابط للبناتتطبيقيتماره ماجد دحام جسام79831922522092009.00

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار504.0072.00اعدادية الروابط للبناتتطبيقيرواء محمد فهد سعود79841922522092011.00

كلية العلوم/جامعة االنبار462.0066.00اعدادية الروابط للبناتتطبيقيشهباء حميد علي حمادي79851922522092021.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار439.0062.71ثانوية الصديق للبناتتطبيقيساره صالح محمد بردي79861922522093001.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار561.0080.14ثانوية الصديق للبناتتطبيقيهبه حسان مجباس صالح79871922522093004.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية االنتفاضة للبناتتطبيقيأيه كريم اسماعيل ابراهيم79881922522103002.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار627.0089.57ثانوية االنتفاضة للبناتتطبيقيبان عامر جدعان جاسم79891922522103004.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار428.0061.14ثانوية االنتفاضة للبناتتطبيقيحال صدام حسين نجم79901922522103005.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار531.0075.86ثانوية االنتفاضة للبناتتطبيقيرجاء حسين محمد عبد هللا79911922522103007.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار438.0062.57ثانوية االنتفاضة للبناتتطبيقيرسل منعم فرحان نايف79921922522103008.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار636.0090.86ثانوية االنتفاضة للبناتتطبيقيسبأ وليد عراك برع79931922522103009.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار628.0089.71ثانوية االنتفاضة للبناتتطبيقيسجى محمد حامد صالح79941922522103010.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار480.0068.57ثانوية منارة عنه للبناتتطبيقيدرداء نافع مخلف عبد اللطيف79951922522110002.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار439.0062.71ثانوية منارة عنه للبناتتطبيقيرنين مجيد عبد الحميد حمودي79961922522110003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار443.0063.29ثانوية منارة عنه للبناتتطبيقيفاطمه مفيد رجب حبيب79971922522110004.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار451.0064.43ثانوية منارة عنه للبناتتطبيقيهديل ثامر مولود عيسى79981922522110005.00

كلية العلوم/جامعة االنبار513.0073.29ثانوية منارة عنه للبناتتطبيقييقين مجيد عبد الحميد حمودي79991922522110006.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0061.86ثانوية اللوح المحفوظ للبناتتطبيقياسراء ضياء عبد الجبار خلف80001922522125002.00
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كلية العلوم/جامعة االنبار543.0077.57ثانوية اللوح المحفوظ للبناتتطبيقيايه علي خلف عواد80011922522125003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار465.0066.43ثانوية اللوح المحفوظ للبناتتطبيقيشهد ليث شكر علي80021922522125012.00

كلية العلوم/جامعة االنبار493.0070.43ثانوية اللوح المحفوظ للبناتتطبيقيهاجر حماد عبد هللا هوير80031922522125020.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار423.0060.43ثانوية الشمس للبناتتطبيقيسمر عفتان خلف كردي80041922522126007.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية الشمس للبناتتطبيقينبأ جودت محمد نعمه80051922522126012.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية الشمس للبناتتطبيقينبراس نايف بداع عبود80061922522126014.00

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29ثانوية الزهرة البيضاء للبناتتطبيقيتبارك سامي تركي علي80071922522132003.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار455.0065.00ثانوية الظاهر للبناتتطبيقيفاديه مؤيد محمد ساجر80081922522135001.00

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم631.0090.14ثانوية حارسة القران للبناتتطبيقيخوله خالد عكله حمد80091922522136001.00

كلية العلوم/جامعة االنبار507.0072.43ثانوية حارسة القران للبناتتطبيقيرقيه رشاد ابراهيم سهيل80101922522136002.00

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية625.0089.29ثانوية حارسة القران للبناتتطبيقيضحى اياد عثمان عنفوص80111922522136005.00

كلية العلوم/جامعة االنبار559.0079.86ثانوية حارسة القران للبناتتطبيقيفرح عامر كريم عليوي80121922522136007.00

كلية العلوم/جامعة االنبار639.0091.29ثانوية حارسة القران للبناتتطبيقيمالك معاذ محمود احمد80131922522136008.00

كلية العلوم/جامعة االنبار503.0071.86ثانوية حارسة القران للبناتتطبيقينورا رشاد ابراهيم سهيل80141922522136009.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة551.0078.71ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتتطبيقيبراء أدريس يحيى محمد80151922524001006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار492.0070.29ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتتطبيقيرقيه صباح مهدي جرو80161922524001009.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار531.0075.86ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتتطبيقيلبنى رياض عبد الجبار مجيد80171922524001012.00

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار448.0064.00ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتتطبيقيياسمين سعد عطا هللا جبير80181922524001019.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة614.0087.71ثانوية الغربية االهلية للبناتتطبيقيأسراء عبد العزيز عمر احمد80191922524002001.00

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار501.0071.57ثانوية الغربية االهلية للبناتتطبيقيأيه جمعه عباس مصطفى80201922524002002.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار478.0068.29ثانوية الغربية االهلية للبناتتطبيقيامنه عبيد محمد صالح80211922524002003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار440.0062.86ثانوية الغربية االهلية للبناتتطبيقيجيهان مهيدي صالح عبد80221922524002004.00

كلية العلوم/جامعة االنبار498.0071.14ثانوية الغربية االهلية للبناتتطبيقيمروه مقداد حسن حمودي80231922524002007.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار574.0082.00ثانوية الخالد االهلية للبناتتطبيقيسرور سعدي عبد الحميد حسن80241922524003006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار476.0068.00ثانوية الخالد االهلية للبناتتطبيقيسنا ليث فائق شفيق80251922524003007.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار446.0063.71ثانوية الخالد االهلية للبناتتطبيقيشهد عدنان شعيب حسين80261922524003008.00

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار650.0092.86ثانوية الخالد االهلية للبناتتطبيقيضحى سعد عبد جراح80271922524003010.00

كلية العلوم/جامعة االنبار521.0074.43ثانوية الخالد االهلية للبناتتطبيقيمريم براء احمد فرج80281922524003015.00

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار458.0065.43ثانوية الخالد االهلية للبناتتطبيقينسيبه رعد عدنان عبد80291922524003017.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار533.0076.14ثانوية المعالي االهلية للبناتتطبيقيتبارك وسام رياض محمود80301922524006003.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار445.0063.57ثانوية المعالي االهلية للبناتتطبيقيدينا وليد حمد هللا عبد80311922524006006.00

كلية العلوم/جامعة االنبار472.0067.43ثانوية المعالي االهلية للبناتتطبيقيرويده سمير عبد الحميد طه80321922524006008.00

كلية العلوم/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية المعالي االهلية للبناتتطبيقيزينب خالد عبد الرزاق عبد الجبار80331922524006009.00

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية المعالي االهلية للبناتتطبيقيساره عادل بديوي عمر80341922524006010.00

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل460.0065.71ثانوية المعالي االهلية للبناتتطبيقيسندس دريد مفلح مخيلف80351922524006011.00

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى594.0084.86ثانوية المعالي االهلية للبناتتطبيقينور اليقين وفي ناصر الدين طه80361922524006019.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار586.0083.71ثانوية المعالي االهلية للبناتتطبيقينور خيري مخلف سليمان80371922524006020.00

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة440.0062.86ثانوية المعالي االهلية للبناتتطبيقينور معمر طالب كردي80381922524006021.00

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل496.0070.86ثانوية المعالي االهلية للبناتتطبيقيهيام نصار أقصير عبيد80391922524006022.00

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية577.0082.43ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتتطبيقيحفصه عمار ملوكي خلف80401922524007001.00
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة439.0062.71ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتتطبيقيريام جسام محمد محسن80411922524007003.00

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار551.0078.71ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتتطبيقيسارة محمد عبود رشيد80421922524007005.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0061.71ثانوية المجد االهلية للبناتتطبيقيساره كمال حبيب خالد80431922524010005.00

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14ثانوية المجد االهلية للبناتتطبيقيمها ماجد عواد نجم80441922524010011.00

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة525.0075.00ثانوية المجد االهلية للبناتتطبيقيهاجر ثامر ابراهيم اسماعيل80451922524010012.00

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار611.0087.29ثانوية التفوق االهلية للبناتتطبيقيحنين محمود عويد محمود80461922524011002.00

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار498.0071.14ثانوية النخيل االهلية للبناتتطبيقيهاجر مثنى حمد عبد80471922524014004.00

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار516.0073.71اعدادية الرمادي المسائية للبناتتطبيقيتبارك احمد خلف سليمان80481922526002002.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0064.29اعدادية الرمادي المسائية للبناتتطبيقيمريم اسماعيل حماده مبارك80491922526002005.00

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية الرمادي المسائية للبناتتطبيقيداليا عمار اسماعيل خلف80501922526002009.00

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية440.0062.86ثانوية القائم المسائية للبناتتطبيقيساره جمعه طباش علي80511922526003002.00

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار492.0070.29ثانوية القائم المسائية للبناتتطبيقيسحر محمد صالح طالع80521922526003003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار505.0072.14ثانوية االغالبة المختلطةتطبيقيتمارا فرحان صباح حمادي80531922527003001.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0063.43ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيساره عباس مرزوك حسين80541922527006002.00

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار607.0086.71ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيهند بندر عطا هللا حردان80551922527006003.00

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار495.0070.71ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيمنتهى احمد شيحان خلف80561922527023001.00

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0062.71اعدادية العال للبناتفنونياسمين حسن علي عبد80571922622019007.00

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية العال للبناتفنونياسنت احمد فالح حسن80581922622019008.00
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