
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

السليمانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك525.0075.00ثانوية النصر النموذجية للبنينادبياحمد فراس حليم عبد الهادي13222211005003

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك456.0065.14ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيذو الفقار فراس مشعل حسين23222211005010

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل441.0063.00ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيرسول زكريا احمد محمدعلي33222211005012

كلية اللغات/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيطه احمد اسماعيل حسين43222211005014

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت421.0060.14ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيعبد الرحمن حسن عجاج حامد53222211005015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى462.0066.00ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيعبد العزيز احمد داود سلمان63222211005017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك499.0071.29ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيعلي احمد عبد كاظم73222211005021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك503.0071.86ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيعمر ياسين عايد مهدي83222211005023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيفؤاد احمد اسماعيل حسين93222211005024

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية384.0054.86ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيمحمد رياض حسين محمود103222211005027

كلية اآلداب/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيمصطفى رياض حسين محمود113222211005030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت499.0071.29ثانوية روناكي للبنينادبيحازم صبحي محمد كماش123222211006004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية روناكي للبنينادبيصديق سعدون زيدان خلف133222211006005

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية378.0054.00ثانوية روناكي للبنينادبيعبد هللا صالح حسن مجيد143222211006007

كلية اآلداب/جامعة كركوك438.0062.57ثانوية روناكي للبنينادبيعمر محمد علي داود153222211006008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية روناكي للبنينادبيمحمد حميد رشيد حسين163222211006010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت537.0076.71ثانوية روناكي للبنينادبيمحمد هالل عبد الكريم سليم173222211006011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520.0074.29ثانوية روناكي للبنينادبينور الدين حسن محمد جاسم183222211006013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية429.0061.29ثانوية جيا المسائية للبنينادبياحمد ناصر عادل نايف193222215001001

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك534.0076.29ثانوية كفري المختلطة للنازحينادبيرامي كريم عبد هللا احمد203222217002001

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك500.0071.43ثانوية كفري المختلطة للنازحينادبيعبد الرحمن علي عبد االمير حسين213222217002002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية573.0081.86ثانوية كفري المختلطة للنازحينادبيعبد هللا جالل علي حسين223222217002004

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك507.0072.43ثانوية كفري المختلطة للنازحينادبيعبد هللا رفعت حامد شاكر233222217002005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى461.0065.86ثانوية كفري المختلطة للنازحينادبيمحمود كريم حسين علي243222217002006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل467.0066.71ثانوية كرميان للبناتادبيأزهار احمد عبد هللا ذياب253222222001001

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى586.0083.71ثانوية كرميان للبناتادبيايناس عادل مجيد اسماعيل263222222001002

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك470.0067.14ثانوية كرميان للبناتادبيبراء موفق عبد القادر سلمان273222222001003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى470.0067.14ثانوية كرميان للبناتادبيحوراء طه مظهر داود283222222001005

كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية كرميان للبناتادبيساره احمد عباس احمد293222222001008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0066.00ثانوية كرميان للبناتادبيسرور شهاب حميد كريم303222222001010

كلية اللغات/جامعة بغداد577.0082.43ثانوية كرميان للبناتادبيغدير سراج صالح زوراب313222222001013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى464.0066.29ثانوية كرميان للبناتادبيهاجر اياد ياسين خلف323222222001016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك504.0072.00ثانوية الخيام للبناتادبياحالم فندي محمد حسين333222222002001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار541.0077.29ثانوية الخيام للبناتادبيزمن حيدر عبد االله محمد343222222002007

كلية اآلداب/جامعة االنبار435.0062.14ثانوية الخيام للبناتادبيسجى حمدان عبود احمد353222222002008

كلية اآلداب/جامعة تكريت428.0061.14ثانوية الخيام للبناتادبيشهد زياد شحاذة محمود363222222002010

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك494.0070.57ثانوية الخيام للبناتادبيصفا سمير مجيد حميد373222222002012

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك422.0060.29ثانوية الخيام للبناتادبيقبس لؤي محمد ابراهيم383222222002013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533.0076.14ثانوية الخيام للبناتادبيالنه عصام محمد جالل صالح393222222002014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيأمنه خضير نايف حمادي403222222006001

كلية اللغات/جامعة بغداد566.0080.86ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيامنه محمد كاظم علي413222222006002
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية388.0055.43ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيايالف محمود ياس خضير423222222006003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك454.0064.86ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيايه عمر مصطفى كمال صبري433222222006005

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك443.0063.29ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيديار اركان حازم برع443222222006009

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك495.0070.71ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيرتاج يحيى عكله جبر453222222006010

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيرسل رائد ابراهيم عبد463222222006011

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية373.0053.29ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيرفل مؤيد علي حسين473222222006012

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك492.0070.29ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيروان رحيم محمد رسول483222222006013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0070.57ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيشذى حسين محمد موسى493222222006015

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيعائشه حيدر سلمان خماس503222222006020

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيالنه حسين علي حسن513222222006022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيمها حسين محمد موسى523222222006025

كلية اآلداب/جامعة كركوك436.0062.29ثانوية النصر النموذجية للبناتادبينبأ عباس صبيح حميد533222222006026

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك523.0074.71ثانوية روناكي للبناتادبياسماء شدهان خليل ابراهيم543222222007001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى585.0083.57ثانوية روناكي للبناتادبينبأ علي جعفر صالح553222222007009

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43ثانوية الزهراء المسائية للبناتادبياصاله ثامر خضير احمد563222226001001

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43ثانوية الزهراء المسائية للبناتادبيزينب طه حسن علي573222226001003

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك444.0063.43ثانوية كفري المختلطة للنازحينادبيمارية اسماعيل ابراهيم عيسى583222227002005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك649.0092.71ثانوية كفري المختلطة للنازحينادبيمنى علي حبيب محمد593222227002006

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0081.43ثانوية رابه رين للبنيناحيائياسامة صالح محمد علوان603222411001003

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد595.0085.00ثانوية رابه رين للبنيناحيائيحسين غزوان حازم برع613222411001008

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية596.0085.14ثانوية رابه رين للبنيناحيائيعبد العزيز جمال عبد خضير623222411001016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك492.0070.29ثانوية رابه رين للبنيناحيائيعبد هللا سعد جاسم سرحان633222411001018

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل523.0074.71ثانوية رابه رين للبنيناحيائيعلي جدعان محسن محمد سعيد643222411001024

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0081.00ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيابراهيم علي نصيف جاسم653222411002003

كلية العلوم/جامعة ديالى592.0084.57ثانوية الرفاعي للبنيناحيائياحمد شهاب احمد هياس663222411002007

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة520.0074.29ثانوية الرفاعي للبنيناحيائياحمد عقيل حسن دروش673222411002008

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00ثانوية الرفاعي للبنيناحيائياسامة طارق غالم حسن683222411002010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0068.14ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيبكر داود سلمان خلف693222411002018

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت540.0077.14ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيبالل ماجد جاسم كاظم703222411002019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيخطاب اركان محارب كرجي713222411002027

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيزيد عبد القادر حميد خضير723222411002028

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك530.0075.71ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيسجاد عماد احمد مصطفى733222411002031

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيعبد الباسط طارق جعفر محيسن743222411002037

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى432.0061.71ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيعبد الكريم نعمان ابراهيم محمود753222411002043

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء482.0068.86ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيعبد هللا فراس محمد عبد763222411002049

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيعلي يوسف عمر قمبر773222411002061

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء631.0090.14ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيعمر مدرك خليل حبيب783222411002069

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيمحمد سامان مولود احمد793222411002071

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيمحمد صادق جعفر محيسن803222411002072

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيهشام غضبان قاسم كاظم813222411002085

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية450.0064.29ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيهمام شهاب احمد هياس823222411002086
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيوليد محمد حميد رشيد833222411002087

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية المراد للبنيناحيائيعبد هللا عمر سليم صالح843222411003013

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية المراد للبنيناحيائيهمام هادي جاسم محمد853222411003021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية382.0054.57ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيئاوات كريم كاكه مند حسين863222411004001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيابراهيم ماجد رحيم عبد الكريم873222411004003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك552.0078.86ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائياحمد صباح امين محمد883222411004008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0068.29ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيانس صايح غانم محمد893222411004015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيايمن بهاء الدين عبد خالد903222411004016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيبراء علي محمد عبد هللا913222411004018

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيبالل محمود هارف عاصي923222411004023

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيحسين احمد عبد االمير زامل933222411004026

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت569.0081.29ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيسجاد مصطفى مال هللا ابراهيم943222411004034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيسالم علي زيدان خلف953222411004036

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية623.0089.00ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيسيف هللا احمد عزيز محمد963222411004037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0064.29ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيسيف وسام سامي حسين973222411004039

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيصالح خالد محمد موسى983222411004040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية486.0069.43ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيصهيب محمد احمد درويش993222411004043

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا رافع محمود مصطفى1003222411004051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار518.0074.00ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا مثنى نجيب حميد1013222411004053

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل522.0074.57ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيعلي اكبر احمد عباس علي1023222411004059

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيفتيان عادل سحاب خضير1033222411004068

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية686.0098.00ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيمحمد الباقر سمير كاظم محسن1043222411004080

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد عباس1053222411004088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيمحمد مقداد علي حسين1063222411004089

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيمصطفى رائد زاهد مهدي1073222411004095

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيهمام محمود هارف عاصي1083222411004098

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية525.0075.00ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد جمال عبد هللا عمر1093222411005014

كلية التمريض/جامعة تكريت671.0095.86ثانوية روناكي للبنيناحيائيأيمن ستار إبراهيم جميل1103222411006001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيمحمد قاسم خلف سليمان1113222415001016

كلية العلوم/جامعة االنبار569.0081.29ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائيابو بكر صديق جعفر محيسن1123222417002001

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك534.0076.29ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائياحمد قاسم خلف سليمان1133222417002002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائياحمد مقداد حميد جمعه1143222417002003

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائيامجد مهدي كردي بكر1153222417002005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت537.0076.71ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائيعلي مروان مصطفى خلف1163222417002010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار520.0074.29ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائيمحمد عدنان حمود مالك1173222417002014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء635.0090.71ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائيمحمد قاسم محمد ابراهيم1183222417002015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية384.0054.86ثانوية الشروق المختلطةاحيائيرضا صباح حميدي فرحان1193222417003003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل631.0090.14ثانوية الشروق المختلطةاحيائيعبد العزيز طالب دريج حسين1203222417003005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية الشروق المختلطةاحيائيعصام حسين علي حسين1213222417003007

كلية العلوم/جامعة ديالى610.0087.14ثانوية الشروق المختلطةاحيائيعمر احمد شهاب حمادي1223222417003008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية الشروق المختلطةاحيائيقتيبه طالب دريج حسين1233222417003010
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14الثانوية العالمية المتحدة االهليةاحيائيابراهيم اكرم عبد الهادي عبد الجبار1243222417004001

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43الثانوية العالمية المتحدة االهليةاحيائياحمد عامر عبد القادر عسكر1253222417004002

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد593.0084.71الثانوية العالمية المتحدة االهليةاحيائيادريس رياض لطيف سعود1263222417004003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك588.0084.00الثانوية العالمية المتحدة االهليةاحيائيخالد حسن رمضان محسوب1273222417004004

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29الثانوية العالمية المتحدة االهليةاحيائيعبد الرحمن بشار عبد الحليم محمد1283222417004005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0073.29الثانوية العالمية المتحدة االهليةاحيائيعبد المهيمن رياض لطيف سعود1293222417004008

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.57الثانوية العالمية المتحدة االهليةاحيائيعمار ياسر عبد عبد هللا1303222417004009

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86الثانوية العالمية المتحدة االهليةاحيائيمحمد عمار عبد الحسين حبيب1313222417004011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية النسيم المختلطةاحيائيصهيب عمر حسن علي1323222417006010

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية النسيم المختلطةاحيائيعبد هللا عدنان عبد هللا حمادي1333222417006013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية االخاء المختلطةاحيائيالياس خضير فرحان جسام1343222417007001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء613.0087.57ثانوية االخاء المختلطةاحيائيحسن غدار محمد جاسم1353222417007005

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت548.0078.29ثانوية االخاء المختلطةاحيائيعزيز كريم جاسم نايف1363222417007015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00ثانوية االخاء المختلطةاحيائيفواز حسن حسين عيدو1373222417007017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0072.43ثانوية االخاء المختلطةاحيائيمحمد حسين علي خلف1383222417007019

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86ثانوية كرميان للبناتاحيائياسراء نوري عباس علي1393222422001006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت581.0083.00ثانوية كرميان للبناتاحيائياسالم فراس محمد عبد1403222422001007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية495.0070.71ثانوية كرميان للبناتاحيائياسماء حافظ حبيب داود1413222422001008

كلية التمريض/جامعة تلعفر646.0092.29ثانوية كرميان للبناتاحيائياالء عاشور مجيد حسن1423222422001009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43ثانوية كرميان للبناتاحيائياماني محمد حسين علي1433222422001011

كلية التمريض/جامعة كركوك675.0096.43ثانوية كرميان للبناتاحيائيايمان مقداد محمد سعيد1443222422001014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43ثانوية كرميان للبناتاحيائيتقى أركان نجم كاظم1453222422001017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية كرميان للبناتاحيائيجنات منصور قاسم كاظم1463222422001020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية كرميان للبناتاحيائيريان مولود حميد ميرزا1473222422001030

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية كرميان للبناتاحيائيزمن علي محمد عبد هللا1483222422001031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية كرميان للبناتاحيائيزينب كاظم عيسى محمد1493222422001037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية كرميان للبناتاحيائيسارة محمود نجم كاظم1503222422001038

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0068.86ثانوية كرميان للبناتاحيائيسفانة ماجد جاسم كاظم1513222422001040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية كرميان للبناتاحيائيضحى حسين عبد هللا كسار1523222422001045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0069.00ثانوية كرميان للبناتاحيائيعائشه اسعد سليمان حميد1533222422001049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0070.29ثانوية كرميان للبناتاحيائيعائشه عامر خليل اسماعيل1543222422001051

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية كرميان للبناتاحيائيفاطمة عامر قاسم احمد1553222422001056

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71ثانوية كرميان للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم مجيد اسماعيل1563222422001057

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71ثانوية كرميان للبناتاحيائيفاطمه حميد ابراهيم حسين1573222422001059

كلية االثار/جامعة القادسية458.0065.43ثانوية كرميان للبناتاحيائيفاطمه فاضل صالح مهدي1583222422001060

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار457.0065.29ثانوية كرميان للبناتاحيائيقطر الندى خالد سلمان شمس1593222422001062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت539.0077.00ثانوية كرميان للبناتاحيائيمريم عارف لطيف حسن1603222422001069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0066.57ثانوية كرميان للبناتاحيائيمزده صالح كريم أحمد1613222422001073

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى626.0089.43ثانوية كرميان للبناتاحيائيميمونه داود سلمان خلف1623222422001077

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0096.00ثانوية كرميان للبناتاحيائينسار رزكار رضا أمين1633222422001080

كلية العلوم/جامعة ديالى573.0081.86ثانوية كرميان للبناتاحيائينهى أركان نجم كاظم1643222422001081
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0067.29ثانوية كرميان للبناتاحيائينور سعد غباش عباس1653222422001082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت525.0075.00ثانوية كرميان للبناتاحيائينور علي جليل ابراهيم1663222422001083

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86ثانوية كرميان للبناتاحيائيهاجر انور محمود ياسين1673222422001084

كلية طب االسنان/جامعة كركوك691.0098.71ثانوية كرميان للبناتاحيائيهدى رحيم علي محمد1683222422001086

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية الخيام للبناتاحيائياسماء بالل غانم معيوف1693222422002002

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت477.0068.14ثانوية الخيام للبناتاحيائيايناس مؤيد محمد عبد هللا1703222422002010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية512.0073.14ثانوية الخيام للبناتاحيائيبنين محمد جواد كاظم1713222422002012

كلية العلوم/جامعة االنبار580.0082.86ثانوية الخيام للبناتاحيائيحنين رافع عبد الوهاب صالح1723222422002014

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86ثانوية الخيام للبناتاحيائيرفاه عبد العزيز عبد الوهاب حسن1733222422002019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86ثانوية الخيام للبناتاحيائيزينب سامي غالم موسى1743222422002025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى500.0071.43ثانوية الخيام للبناتاحيائيعبير علي أحمد محمود1753222422002029

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة611.0087.29ثانوية الخيام للبناتاحيائيعفاف قحطان هاشم محمود1763222422002030

كلية اآلداب/جامعة كركوك535.0076.43ثانوية الخيام للبناتاحيائيمريم عثمان نشأت تركي1773222422002036

كلية الزراعة/جامعة كركوك478.0068.29ثانوية الخيام للبناتاحيائينبأ حيدر حاجي محمد1783222422002039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت579.0082.71ثانوية الخيام للبناتاحيائينبأ مصطفى مال هللا ابراهيم1793222422002040

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية الخيام للبناتاحيائيورود ساجد يوسف عكاب1803222422002047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536.0076.57ثانوية الياسمين للبناتاحيائيتبارك خالد محمد خالف1813222422003002

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية الياسمين للبناتاحيائيرانيا صالح معيوف درج1823222422003006

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى603.0086.14ثانوية الياسمين للبناتاحيائيروان دلوفان عبد هللا احمد1833222422003007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية الياسمين للبناتاحيائيساره قاسم شويش جعاطه1843222422003011

كلية العلوم/جامعة االنبار552.0078.86ثانوية الياسمين للبناتاحيائيسدرة احمد لطيف احمد1853222422003012

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00ثانوية الياسمين للبناتاحيائيضحى كوان رحمان خلف1863222422003015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار488.0069.71ثانوية الياسمين للبناتاحيائيغفران ايسر محمد عبد اللطيف1873222422003017

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة672.0096.00ثانوية الياسمين للبناتاحيائيفردوس رياح شرقي فهد1883222422003018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية الحرية للبناتاحيائيبيداء شحاذه عبد ابراهيم1893222422004004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل579.0082.71ثانوية الحرية للبناتاحيائيتبارك احمد عطيه كرجي1903222422004005

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى628.0089.71ثانوية الحرية للبناتاحيائيرواسي قاسم حسين علي1913222422004008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية الحرية للبناتاحيائيعائشه عادل احمد نصيف1923222422004015

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14ثانوية الحرية للبناتاحيائيمريم رزاق عبيج عذاب1933222422004020

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك534.0076.29ثانوية الحرية للبناتاحيائيوفاء كريم محمد تايه1943222422004030

كلية التمريض/جامعة تكريت655.0093.57ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائياسالم ياسين عبد الستار رشيد1953222422005003

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيافنان عجيب مجيد خورشيد1963222422005004

كلية التمريض/جامعة الموصل659.0094.14ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيبتول زيد محسن محمد سعيد1973222422005007

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى582.0083.14ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيتبارك شاكر كريم صالح1983222422005009

كلية العلوم/جامعة ديالى618.0088.29ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيحوراء أبراهيم مزهر هادي1993222422005011

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية582.0083.14ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيرانية رائد زاهد مهدي2003222422005014

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت627.0089.57ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيرند احمد حكمت امين2013222422005017

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية629.0089.86ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيزينه طاهر حسين جبير2023222422005020

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك577.0082.43ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيصبحه صالح احمد عبد هللا2033222422005024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك541.0077.29ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيفاطمه ثامر مشكور بديوي2043222422005030

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد604.0086.29ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيمريم محمد قاسم محمد2053222422005035

7 من 5صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

السليمانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيمنار عواد مرموص دايح2063222422005036

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيهاجر كريم مجيد حاجم2073222422005041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت614.0087.71ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيوهج احمد زبن حسين2083222422005043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيتبارك احمد مناور عدامه2093222422006007

كلية العلوم/جامعة االنبار610.0087.14ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيتبارك ثائر محمد عبد2103222422006009

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.71ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيتبارك ياسر عبد اللطيف خلف2113222422006010

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى626.0089.43ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيطيبه قاسم محمد عباس2123222422006024

كلية طب االسنان/جامعة كركوك691.0098.71ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيغسق جمال نجم ذباح2133222422006029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى522.0074.57ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمسره قيس خضير نغيمش2143222422006038

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء433.0061.86ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمها عامر جمال توفيق2153222422006041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0068.57ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيموده هشام ضياء محمد2163222422006042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار538.0076.86ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيهاله حمدي نايف حسين2173222422006045

كلية التمريض/جامعة تكريت657.0093.86ثانوية روناكي للبناتاحيائيامامه سعدون زيدان خلف2183222422007001

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية روناكي للبناتاحيائيبراء امين عبد الكريم سليم2193222422007002

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14ثانوية روناكي للبناتاحيائيديانا عبد اللطيف صبري حسن2203222422007005

كلية االعالم/جامعة بغداد601.0085.86ثانوية روناكي للبناتاحيائيدينا عبد اللطيف صبري حسن2213222422007007

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى659.0094.14ثانوية روناكي للبناتاحيائيميسم محمد ابراهيم محمد2223222422007013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار537.0076.71ثانوية الجواهري للبناتاحيائيأيناس أبراهيم محمد كاظم2233222422008002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية الجواهري للبناتاحيائيايناس احمد حسين عليوي2243222422008007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية الجواهري للبناتاحيائيبشرى طه سلمان علي2253222422008008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية الجواهري للبناتاحيائيدعاء مهنا علي بهلول2263222422008013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية الجواهري للبناتاحيائيرجاء عزت سافي عباس2273222422008014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت554.0079.14ثانوية الجواهري للبناتاحيائيرسل احمد صالح جاسم2283222422008015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية الجواهري للبناتاحيائيريام مهنا علي بهلول2293222422008017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0062.43ثانوية الجواهري للبناتاحيائيعلياء ابراهيم علوان ياسين2303222422008029

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية الجواهري للبناتاحيائيلمى ميثم علي فياض2313222422008030

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية592.0084.57ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيرأى قحطان هاشم محمود2323222426001006

كلية العلوم/جامعة ديالى583.0083.29ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيزينب حسن هادي علي2333222426001007

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيشمس صالح الدين ابراهيم جاسم2343222426001011

كلية التمريض/جامعة الموصل669.0095.57ثانوية جبال العراق المختلطةاحيائيشرمين حسين خالد عبد الرحمن2353222427001005

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائياسماء قاسم محمد ابراهيم2363222427002001

كلية العلوم/جامعة ديالى592.0084.57ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائيايات نجم خلف نعمه2373222427002002

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائيايناس احسان علي حسين2383222427002003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائيحنين علي حسين محمد2393222427002005

كلية العلوم/جامعة ديالى583.0083.29ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائيخواطر محمد عبد سلمان2403222427002006

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية503.0071.86ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائيرسل حسن صالح هايس2413222427002007

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائيشهد مهدي كردي بكر2423222427002009

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية الشروق المختلطةاحيائيحنين صالح حمد اسماعيل2433222427003003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية الشروق المختلطةاحيائيشفاء ماجد محمد سلمان2443222427003007

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد681.0097.29الثانوية العالمية المتحدة االهليةاحيائيدانيه فراس عبد الحميد خزعل2453222427004002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك585.0083.57الثانوية العالمية المتحدة االهليةاحيائيرقيه فاضل عباس علي2463222427004004
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قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد568.0081.14الثانوية العالمية المتحدة االهليةاحيائيمروه سمير محسن اسماعيل2473222427004007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0076.00الثانوية العالمية المتحدة االهليةاحيائيمريم رعد عباس خضير2483222427004008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت441.0063.00الثانوية العالمية المتحدة االهليةاحيائيمريم علي الزم جرو2493222427004009

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية563.0080.43ثانوية النسيم المختلطةاحيائياسراء احمد تايه حميد2503222427006001

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت543.0077.57ثانوية النسيم المختلطةاحيائياماني خير الدين خليل اسماعيل2513222427006003

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية النسيم المختلطةاحيائيرفل يحيى محمد داود2523222427006005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531.0075.86ثانوية النسيم المختلطةاحيائيشفاء حميد منصور فزع2533222427006007

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية634.0090.57ثانوية النسيم المختلطةاحيائيصبا حميد منصور فزع2543222427006008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية النسيم المختلطةاحيائيميناء خالد ابراهيم مهدي2553222427006012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل561.0080.14ثانوية االخاء المختلطةاحيائيكوثر زيد محمد شريف ذنون2563222427007014

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت592.0084.57ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيابراهيم وضاح صالح جودي2573222511004001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار482.0068.86ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقياحمد صبحي عوج مانع2583222511004003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك570.0081.43ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيحمزة سفيان عنتر سلطان2593222511004011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيحيدر حسن علي شالل2603222511004012

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة627.0089.57ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيذو الفقار رائد صالح مزهر2613222511004013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد493.0070.43ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيصهيب صالح حسن محسن2623222511004016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك661.0094.43ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد مصلح عبد2633222511004019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487.0069.57ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيعبد الرحمن بسام صبحي عبد الجبار2643222511004020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد احمد درويش2653222511004022

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت578.0082.57ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيعبد الرحمن مخلد محمد صالح كاظم2663222511004023

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيعلي محمد جليل عيسى2673222511004030

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية425.0060.71ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيمؤمن ادريس طامي عبد2683222511004034

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل443.0063.29ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيمحمد اياد محمود جاسم2693222511004036

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية548.0078.29ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيمحمد حردان عبود احمد2703222511004038

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك557.0079.57ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيهمام عمران موسى مرزه2713222511004048

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية514.0073.43ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقييوسف ادريس طامي عبد2723222511004049

كلية العلوم/جامعة ديالى478.0068.29ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيعمر سعد بدر عيسى2733222511005010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية537.0076.71الثانوية العالمية المتحدة االهليةتطبيقيعلي اسامه عبد الحميد خضير2743222517004003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية476.0068.00الثانوية العالمية المتحدة االهليةتطبيقيمصطفى اسعد مجيد محمد علي2753222517004005

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى564.0080.57ثانوية الخيام للبناتتطبيقيمالك محمد مطشر عبد الستار2763222522002007

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى621.0088.71ثانوية الخيام للبناتتطبيقينور محمد جليل ابراهيم2773222522002008

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك529.0075.57ثانوية الخيام للبناتتطبيقيهبه حسين علي حسين2783222522002009

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية509.0072.71ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقيايه عمر علي محمود2793222522006004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية483.0069.00ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقيتقى وليد ابراهيم كاظم2803222522006006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0083.29ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقيسعديه احمد ناجي فليح2813222522006010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى549.0078.43الثانوية العالمية المتحدة االهليةتطبيقيايه مروان علي حسين2823222527004001

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0072.29الثانوية العالمية المتحدة االهليةتطبيقيصفا سمير محسن اسماعيل2833222527004002
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