
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

دهوك 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0066.00للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبياحمد صباح احمد علي13322211001002

كلية اآلداب/جامعة الموصل501.0071.57للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبياحمد عارف مجيد محمد23322211001003

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل508.0072.57للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبياحمد عبد الكريم قاسم مجيد33322211001004

كلية اآلداب/جامعة الموصل529.0075.57للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبياسالم وليد رمضان مراد43322211001007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل483.0069.00للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبياشرف كفاح حسين محي53322211001008

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل490.0070.00للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيالحمزه فنر احمد صفوك63322211001009

كلية اآلداب/جامعة الموصل459.0065.57للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيحسن محمد حسن اسماعيل73322211001010

كلية اآلداب/جامعة الموصل607.0086.71للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيزيد حبش حمادي يونس83322211001011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل590.0084.29للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيصفوك حميد هزاع متعب93322211001013

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل447.0063.86للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيطه ممتاز اسماعيل عبد103322211001014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0063.57للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيعبد الكريم انور محمد حسين113322211001016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل586.0083.71للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيعبد هللا حسين فتحي حاجي123322211001017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت489.0069.86للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيعبد هللا عزيز مصطفى محمد133322211001018

كلية الحقوق/جامعة الموصل612.0087.43للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيعلي احمد حسان حيدر143322211001019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل486.0069.43للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيعلي نزار عمر عثمان153322211001020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل459.0065.57للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيعمر ثامر محمود جاسم163322211001021

كلية القانون/جامعة نينوى550.0078.57للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيعمر جميل مصطفى حاجي173322211001022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل584.0083.43للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيعمر حازم محمد نوفل183322211001023

كلية الحقوق/جامعة الموصل544.0077.71للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيعمر شاكر محمود عمر193322211001024

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل425.0060.71للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيغازي مشعل فارس تركي203322211001026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل603.0086.14للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيكرم نبيل مناع عزيز213322211001028

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل464.0066.29للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيمحمد افدل عمر ياقوب223322211001029

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيمحمد حسين محمد اسماعيل233322211001030

كلية اآلداب/جامعة الموصل478.0068.29للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيمحمد حمود محمد رشيد243322211001031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0072.71للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيمحمد كريم احمد مجيد253322211001035

كلية القانون/جامعة نينوى513.0073.29للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبينور الدين تحسين طه حسين263322211001036

كلية الحقوق/جامعة الموصل541.0077.29للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيياسر فواز محمود جاسم273322211001037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل481.0068.71للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيياسين فتيان سليمان خالد283322211001038

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبييوسف جاسم محمد قولو293322211001039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل475.0067.86للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبييوسف محمد خالد عبد العزيز303322211001040

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك503.0071.86للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبييوسف مروان محمد خضر313322211001041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل460.0065.71للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبييوسف يونس صالح احمد323322211001042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل560.0080.00للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبييونس خليل ابراهيم محمد333322211001043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية462.0066.00ثانوية زاخو  للبنين للنازحينادبيأحمد صبري محمود علي343322211002001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14ثانوية زاخو  للبنين للنازحينادبيسامي عدنان محمد صالح أسود353322211002003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل466.0066.57ثانوية زاخو  للبنين للنازحينادبيطه نشوان علي حسين363322211002004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيحمادي حامد ميجان الياس373322217003003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل582.0083.14اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيرامي رشكو الياس علي383322217003005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيصالح خضر خلف علي393322217003008

كلية القانون/جامعة نينوى530.0075.71اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيغازي مراد علي جندو403322217003011
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيمقداد مراد علي جندو413322217003013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبينزار ناصر سعيد ابراهيم423322217003014

كلية اآلداب/جامعة الموصل513.0073.29 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيبوش خيرو خديده حمد433322217009001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية544.0077.71 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيحسن حجي ملكو حجي443322217009002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل431.0061.57 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيسامي الياس خديدا درويش453322217009005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0071.43 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيعباس عيسى حسين احمد463322217009006

كلية اآلداب/جامعة الموصل501.0071.57 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيلويس بركات عيدو مجو473322217009009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيمحمد صالح عطي عرب483322217009010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0060.57 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيمحمود احمد محمود حسن493322217009011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0063.43 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيمهتدي خالد حسين قاسو503322217009012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيهاني خلف رفو علي513322217009013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86ثانوية العالمية المتحدة االهلية المختلطةادبيأصيل بشار سالم محمود523322217013001

كلية القانون/جامعة نينوى524.0074.86ثانوية العالمية المتحدة االهلية المختلطةادبيابراهيم ياسر محمد صبحي ادهام533322217013002

كلية الحقوق/جامعة الموصل559.0079.86ثانوية العالمية المتحدة االهلية المختلطةادبيعيسى هاشم شيت حسين543322217013003

كلية القانون/جامعة نينوى516.0073.71ثانوية العالمية المتحدة االهلية المختلطةادبيمحمد سعد صالح احمد553322217013004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0073.14ثانوية العالمية المتحدة االهلية المختلطةادبييوسف يحيى احمد محمد563322217013005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبياسراء احسان عبد الهادي عيدو573322222002001

كلية اآلداب/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبياسيا عبد هللا علي مصطفى583322222002003

كلية الحقوق/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيايمان ابراهيم اللو برو593322222002006

كلية اآلداب/جامعة الموصل431.0061.57اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيايمان لقمان حسين اسود603322222002007

كلية الحقوق/جامعة الموصل622.0088.86اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيايه ابراهيم طارق ابراهيم613322222002008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيايه باسم فهمي محمد623322222002009

كلية الحقوق/جامعة الموصل559.0079.86اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيايه عبد الكريم قاسم مجيد633322222002010

كلية اآلداب/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيايه مهدي صالح سليمان643322222002011

كلية اآلداب/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيبسنه عبد الرزاق كريم عمر653322222002013

كلية الحقوق/جامعة تكريت518.0074.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيبنين عبد الجواد حسن عزيز663322222002014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيتسنيم فايق يحيى محمد673322222002015

كلية الحقوق/جامعة الموصل637.0091.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيجروين آزاد عثمان حاجي683322222002016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيجنات اصيل عوف عبد الرحمن693322222002017

كلية الحقوق/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيحنان محمد سعدي شيت703322222002018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيزينب احمد ياسين مجيد713322222002022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيزينب عادل ممو عبدال723322222002023

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيزينب عبد الرزاق كريم عمر733322222002024

كلية الحقوق/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيسبأ سعدون حسن شيخو743322222002028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيسراب سعد خليل مراد753322222002031

كلية اآلداب/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيسميه ادريس محمد امين سليمان763322222002033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيغفران محمد عبدي حسين773322222002035

كلية اآلداب/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيمنى محمد سليمان خلف783322222002039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيمينا نبيل محمد خورشيد793322222002040

كلية اآلداب/جامعة الموصل631.0090.14اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبينور عبد العزيز يوسف عابد803322222002041
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل579.0082.71اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبينورهان حازم حسين يوسف813322222002042

كلية القانون/جامعة نينوى534.0076.29اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبينوهرا عماد كليانا ميخائيل823322222002043

كلية اآلداب/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية زاخو للبنات للنازحينادبيأليفه داود عبد هللا مطو833322222006001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0060.57ثانوية زاخو للبنات للنازحينادبيأمل مراد رفو أحمد843322222006002

كلية التربية /جامعة الحمدانية424.0060.57ثانوية زاخو للبنات للنازحينادبيبسي عبو خلف حمو853322222006003

كلية الحقوق/جامعة الموصل593.0084.71ثانوية زاخو للبنات للنازحينادبيتبارك خزعل عبد الجبار عزيز863322222006004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل561.0080.14ثانوية زاخو للبنات للنازحينادبيدعاء وعد هللا عباس جمعه873322222006005

كلية القانون/جامعة نينوى524.0074.86ثانوية زاخو للبنات للنازحينادبيرحمه رابح حسين عمو883322222006007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل544.0077.71ثانوية زاخو للبنات للنازحينادبيرسل رمضان اسماعيل عيسى893322222006008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.0063.43ثانوية زاخو للبنات للنازحينادبينرمين حاجي ابراهيم صالح903322222006011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل421.0060.14ثانوية زاخو للبنات للنازحينادبينسرين قاسو جاسو محمود913322222006012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493.0070.43ثانوية زاخو للبنات للنازحينادبيهيلين عمر عبد هللا محمد923322222006015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيانهار مردان حسين عباس933322227003002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيشيالن شكر الياس خلف943322227003010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيشيماء مراد تمو خليل953322227003011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيكازين حكيم حامد عباس963322227003015

كلية اآلداب/جامعة الموصل501.0071.57 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيجاكلين طارق سليمان عباس973322227009003

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيرندة حكم يوسف حمد983322227009006

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0060.14 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيسعاد سيدو احمد علي993322227009007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل448.0064.00 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبيمشاعل مردان محمد صالح1003322227009011

كلية اآلداب/جامعة الموصل512.0073.14 المختلطة للنازحين1ثانوية كبرتو ادبينادرة نوزت يوسف حمد1013322227009012

كلية القانون/جامعة نينوى534.0076.29ثانوية العالمية المتحدة االهلية المختلطةادبيصبا اسماعيل احمد ابراهيم1023322227013001

كلية الحقوق/جامعة الموصل578.0082.57ثانوية العالمية المتحدة االهلية المختلطةادبيطيبه سالم اسماعيل زيدان1033322227013002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى466.0066.57للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائياحمد نواف انور حسو1043322411001003

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائياراس نواف خلف حسين1053322411001004

كلية طب االسنان/جامعة الموصل695.0099.29للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيزكريا وليد زكريا شاهين1063322411001019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيزياد صبري ايوب سليمان1073322411001020

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى630.5690.08للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيعبد الرحيم نائل سامي نوري1083322411001028

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت539.0077.00للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيعبد هللا الياس مارو كشتار1093322411001030

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية613.0087.57للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيعثمان عدنان حازم عبد هللا1103322411001032

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.7292.96للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيعلي اياد عماد الدين يحيى1113322411001034

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيعلي محمد ادريس قاسم1123322411001037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0066.43للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيمحمد ربيع ناظم جارو1133322411001043

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.60100.80للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيمحمد فالح حمو حسن1143322411001045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0065.29للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيمحمد قادر محمد صبري1153322411001046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية529.0075.57للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيمحمود حسن الياس قاسم1163322411001048

كلية التمريض/جامعة تلعفر665.0095.00للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيهيثم شاكر محمد امين ميكائيل1173322411001055

كلية التمريض/جامعة تلعفر666.0095.14للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيياسر الياس مارو كشتار1183322411001056

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل542.0077.43للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائييوسف وعد حاجي موسى1193322411001058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية460.0065.71للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيمصطفى احمد عباس حسن1203322411001059
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كلية العلوم/جامعة الموصل629.0089.86ثانوية زاخو  للبنين للنازحيناحيائيآراس اسماعيل الياس حسين1213322411002002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل632.0090.29ثانوية زاخو  للبنين للنازحيناحيائياميس طالب خدر حجي1223322411002010

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء632.0090.29ثانوية زاخو  للبنين للنازحيناحيائيحسين يوسف علي خلف1233322411002014

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى628.0089.71ثانوية زاخو  للبنين للنازحيناحيائيحمد جردو حمد حجي1243322411002015

كلية التربية /جامعة الحمدانية525.0075.00ثانوية زاخو  للبنين للنازحيناحيائيحميد حيدر خديدا شرو1253322411002016

كلية اآلداب/جامعة الموصل574.0082.00ثانوية زاخو  للبنين للنازحيناحيائيخلف شرف جردو قاسم1263322411002017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0081.86ثانوية زاخو  للبنين للنازحيناحيائيراشد رشو عتو حجي1273322411002019

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86ثانوية زاخو  للبنين للنازحيناحيائيرياض رشيد سلو خلف1283322411002020

قسم التربية الخاصة-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0068.71ثانوية زاخو  للبنين للنازحيناحيائيسليمان قاسم سليمان عسكر1293322411002024

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى632.0090.29ثانوية زاخو  للبنين للنازحيناحيائيشرف خديده كرو مطو1303322411002025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510.0072.86ثانوية زاخو  للبنين للنازحيناحيائيعامر خليل رشو حلو1313322411002027

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية زاخو  للبنين للنازحيناحيائيفائز حسين علي كلو1323322411002037

كلية اآلداب/جامعة الموصل520.0074.29ثانوية زاخو  للبنين للنازحيناحيائيمصطفى عز الدين صالح شاهين1333322411002047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86ثانوية زاخو  للبنين للنازحيناحيائينصرت ناصر مراد بشار1343322411002049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية508.0072.57ثانوية زاخو  للبنين للنازحيناحيائيهفال يعقوب عبد هللا محمد1353322411002053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية486.0069.43ثانوية زاخو  للبنين للنازحيناحيائييونس جالل أسود مراد1363322411002055

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائياركان سليمان حجي مطو1373322411003002

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية628.0089.71 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيبهجت عباس رضا حسين1383322411003008

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0086.00 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيحميد حامد الياس مراد1393322411003013

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر500.0071.43 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيرسول حسين رضا حسين1403322411003018

كلية اآلداب/جامعة الموصل579.0082.71 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيزيدان حسن صبري خليل1413322411003021

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيسعد خديدا رشو صفوك1423322411003022

كلية التربية /جامعة الحمدانية529.0075.57 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيسيدو شمو حسين مطو1433322411003025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيشهاب مراد قري قاسم1443322411003029

كلية التمريض/جامعة تلعفر666.0095.14 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيعلي حسين رضا حسين1453322411003033

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل511.0073.00 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيفواز خليل حمد قطو1463322411003039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية610.0087.14 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائينشأت نعمت حجي مراد1473322411003046

كلية اآلداب/جامعة الموصل601.0085.86ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائياحمد زهير احمد مراد1483322417001001

كلية العلوم/جامعة الموصل622.0088.86ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيربيع احمد رمضان جاسم1493322417001010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0065.43ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيسيف عدنان مجيد سليم1503322417001011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت538.0076.86ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيشفان عيسى جمعة محمد1513322417001013

كلية العلوم/جامعة االنبار570.0081.43ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيعلي جمعة محمد ابراهيم1523322417001017

كلية القانون/جامعة نينوى564.0080.57ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيعمر حامد عردان زعيالن1533322417001018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0066.14ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيفراس مهدي صالح علو1543322417001019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559.0079.86ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيمحمد زهير احمد مراد1553322417001022

كلية العلوم/جامعة الموصل654.0093.43ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيمحمد شهاب احمد رمضان1563322417001024

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0099.86اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيأمين خديده عباس عيدو1573322417002002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل546.0078.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائياحمد ياسين ابراهيم عبد هللا1583322417002004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائياسعد جميل حجي قروكه1593322417002008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائياياد حجي هجو خديدا1603322417002013

19 من 4صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

دهوك 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائياياد داود رشيد حسين1613322417002014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0083.57اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيباسم حسن خلف برقو1623322417002016

كلية اآلداب/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيبركات خديدا قاسم عبد هللا1633322417002018

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيبالل رمو محمود عبد هللا1643322417002020

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيجمال قولو درويش الياس1653322417002022

كلية العلوم/جامعة الموصل630.0090.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيحسين علو سعدون بكر1663322417002024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيحسين علي غانم اسماعيل1673322417002025

كلية التمريض/جامعة تلعفر665.0095.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيخليل تمو خليل حجي1683322417002027

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيرامي خلف محلو حسن1693322417002031

كلية التربية /جامعة الحمدانية515.0073.57اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيرامي علي خدر شفان1703322417002032

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيرزكين ابراهيم حسن حسين1713322417002035

كلية العلوم/جامعة الموصل636.0090.86اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيزياد امين يوسف خلف1723322417002041

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل601.0085.86اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيزيدان خلف يوسف علي1733322417002042

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية438.0062.57اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيسامي سليمان خديده دلي1743322417002044

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية453.0064.71اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيسعيد حيدر سلو خلف1753322417002046

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى454.0064.86اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيسالم بركات شمو خلف1763322417002048

كلية التربية /جامعة الحمدانية526.0075.14اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيشاهر قاسم حسن حسين1773322417002052

كلية القانون/جامعة نينوى572.0081.71اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيشعالن حجي احمد عجو1783322417002054

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيعبد العزيز جالل رشو الياس1793322417002060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيعدنان خيرو سمو حتي1803322417002062

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيعدنان قحطان بكر قاسم1813322417002063

كلية الحقوق/جامعة الموصل601.0085.86اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيعزام خيرو جردو عزام1823322417002064

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيعلي عبد هللا رمو عالء الدين1833322417002068

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر469.0067.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيعمر يوسف جمو خضر1843322417002071

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل534.0076.29اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيعيدو سيدو مشكو ذياب1853322417002073

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار576.0082.29اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيفؤاد خضر رشو حسن1863322417002074

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيفريد ميرزا خدر حسن1873322417002078

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0087.71اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيفهد فرمان خديده رشو1883322417002079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيماهر مجدل صبرو خدر1893322417002086

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيمحسن حسين حسن ابراهيم1903322417002087

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيميسر رشيد حسين حمو1913322417002090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيهاني رشو نايف حسن1923322417002101

كلية التمريض/جامعة الموصل685.0097.86اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيوائل حتي ملحم حتي1933322417002103

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية368.0052.57اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيوسام حجي حسن حسن1943322417002104

كلية العلوم/جامعة الموصل644.0092.00اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيازاد حسن مندو نمر1953322417003002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيامين سيدو بري حسن1963322417003005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيبرزان زهير خلف فارس1973322417003008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيبسام خضر رشو ابراهيم1983322417003009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل608.0086.86اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيحاتم شمو خضر خلف1993322417003013

كلية التربية /جامعة الحمدانية485.0069.29اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيخلف خيري شمو صفوك2003322417003018
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل613.0087.57اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيخلف درويش الياس علي2013322417003019

كلية التربية /جامعة الحمدانية508.0072.57اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيدلشاد رشو سلو مجو2023322417003022

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0063.71اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيزيدان خلف بركات جندو2033322417003027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيسامان جميل غانم عيدو2043322417003030

كلية التربية /جامعة الحمدانية530.0075.71اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيسليمان سعدو اسماعيل علي2053322417003033

كلية التمريض/جامعة الموصل686.0098.00اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيشرف شيروان رشو عيسى2063322417003036

كلية التربية /جامعة الحمدانية495.0070.71اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيشيروان صالح مراد عيدو2073322417003039

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيعايد قاسم داود دربو2083322417003043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيعتو حجي عتو مراد2093322417003044

كلية التمريض/جامعة الموصل687.0098.14اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيعيدان درويش مراد قاسم2103322417003046

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيقاسم خضر عيدو حسن2113322417003056

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيكاروان قاسم علي عمر2123322417003057

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيماهر مارو سالم حجي2133322417003059

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية379.0054.14اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيموفق ابراهيم حسن غانم2143322417003064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيميسر قاسم سليمان محمود2153322417003068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيناجي اسماعيل حسن علي2163322417003069

كلية التربية /جامعة الحمدانية539.0077.00اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيناجي حجي سيتو بوبو2173322417003070

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيناجي ناصر خلف الياس2183322417003071

كلية التمريض/جامعة تلعفر671.0095.86اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائينشوان حجي علي قاسم2193322417003073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيهذال دخيل رشو حلو2203322417003075

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيوعد خالد سليمان مراد2213322417003077

كلية التربية /جامعة الحمدانية538.0076.86اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيادريس جندي عمر عيسى2223322417004002

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر448.0064.00اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائياركان الياس قولو حسو2233322417004003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائياالن صالح خضر خلف2243322417004005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيامير طالل خضر سلو2253322417004008

كلية التمريض/جامعة تلعفر670.0095.71اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائياياد صبري حجي خلف2263322417004009

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى635.0090.71اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيباسم عمر موسى كلش2273322417004014

كلية القانون/جامعة نينوى569.0081.29اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيتحسين سعيد خلف خديدا2283322417004017

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيجمال قاسم علو حمه2293322417004020

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594.0084.86اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيحمد خضر خديده درويش2303322417004021

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى635.0090.71اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيخالد عيسى خلف سليمان2313322417004022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيخضر الياس مراد حسين2323322417004023

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية608.0086.86اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيخليل حمو باجو خلف2333322417004024

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيدانيل دخيل مراد شيفان2343322417004025

كلية التربية /جامعة الحمدانية524.0074.86اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيدلشاد خليل مراد علي2353322417004026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل599.0085.57اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيديزن دخيل الياس خلف2363322417004027

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيذكران حسين حجي حسين2373322417004028

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى639.0091.29اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيرامي مروان خيرو نعمان2383322417004031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيرياض درويش حجي خدر2393322417004033

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى643.0091.86اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيساهر خدر قاسم نعمت2403322417004040
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيساهر سعيد عيدو رشو2413322417004041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية375.0053.57اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسعود مراد حجي علي2423322417004043

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسفيان حجي مطو احمد2433322417004044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشيرزاد بركات جولي اوصمان2443322417004051

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشيرزاد شمدين اسماعيل خلف2453322417004052

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى484.0069.14اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشيرزاد شمو حسين سيسو2463322417004053

كلية التربية /جامعة الحمدانية489.0069.86اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيعائد يوسف الياس خليل2473322417004056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيعامر حسين خديدا خلف2483322417004059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيعزيز جوكو سليمان مراد2493322417004064

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيعصام خديده عيسى حلو2503322417004065

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيعيدان سعيد اسماعيل اوصمان2513322417004068

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيفراس فارس علي حسن2523322417004070

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيفواز نايف قاسم عيدو2533322417004077

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيالوند صبري حجي خلف2543322417004080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيمالك دخيل خدر مراد2553322417004083

كلية التربية /جامعة الحمدانية533.0076.14اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيمانع سفوك عبد هللا فندي2563322417004084

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر476.0068.00اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيماهر خلف الياس اومر2573322417004085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيمروان سليمان اسماعيل علي2583322417004091

كلية العلوم/جامعة الموصل642.0091.71اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيناجي حجي حسن رشو2593322417004093

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائينبراس فاروق الياس خديدا2603322417004094

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائينزار حسن الياس اومر2613322417004095

كلية التربية /جامعة الحمدانية543.0077.57اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائينزار سالم حسين رشو2623322417004096

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائينزار عيدو قاسم مرادس2633322417004097

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائينزار هادي علي مجو2643322417004098

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائينزهان كتي حمو عيسو2653322417004099

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيهفال حجي مراد سمو2663322417004100

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيوليد خدر حجي حسين2673322417004102

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة654.0093.43ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائيابراهيم يوسف عبد هللا احمد2683322417005001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0063.86ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائياحمد اسماعيل محمد نصيب2693322417005002

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية633.0090.43ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائياياد اسالم صادق محمود2703322417005006

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائيعلي حازم عبد الكريم محمد2713322417005014

كلية التربية /جامعة الحمدانية528.0075.43ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائيعمار جعفر خانو بابا حسين2723322417005019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.0068.43ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائينكتل حسيب مجيد جاسم2733322417005022

كلية طب الموصل/جامعة الموصل710.76101.54ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيابراهيم اياد جعفر احمد2743322417007001

كلية طب الموصل/جامعة الموصل706.80100.97ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيابراهيم عبد العظيم بشير حسن2753322417007002

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل678.9296.99ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيبالل بسام فخري ياسين2763322417007003

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.52100.79ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيحذيفة سنان شوكت حامد2773322417007004

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى634.6090.66ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيخالد زياد محمد شيت حميد2783322417007005

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.68100.53ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيزيد احمد شهاب احمد2793322417007006

كلية الصيدلة/جامعة الموصل694.2099.17ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيعبد الرحمن سنان احمد محمد علي2803322417007007
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل710.36101.48ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيعثمان عبد هللا احمد شيخو2813322417007008

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.5698.65ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيعلي عبد القادر عبد السالم عبد القادر2823322417007009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل643.8891.98ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيمازن احمد غانم محمد نوري2833322417007010

كلية العلوم/جامعة الموصل653.8493.41ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيمحمد عزام اكرم عبد الوهاب2843322417007011

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية673.9696.28ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيمشتاق طالب زكي بشير2853322417007012

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية661.9294.56ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائينبراس قاسم عبد الكريم سلمان2863322417007013

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.1298.59ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيوسام مازن حميد خضر2873322417007014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.6496.95ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائييوسف عمر علي احسان حسين2883322417007015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائياسعد الياس جردي بشار2893322417010003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيايوب خدر سلو حسين2903322417010004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0063.14اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيبرزان سليمان مراد سلو2913322417010005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية439.0062.71اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيحميد خلف الياس قاسم2923322417010009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل531.0075.86اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيخالص خالد رشو مراد2933322417010010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيخدر قاسم خدر نافخوش2943322417010011

كلية اآلداب/جامعة الموصل576.0082.29اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيصدام حسين علي خضر2953322417010019

كلية التمريض/جامعة الموصل687.0098.14اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيصدام عفدو بيسو خضر2963322417010020

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر474.0067.71اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيصالح خليل نائف خلف2973322417010021

كلية اآلداب/جامعة الموصل530.0075.71اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيمجحل كريت سعدو قاسو2983322417010027

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيمهند محسن سعدو علي2993322417010028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيناصر حجي سيدو خلف3003322417010029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل587.0083.86اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائينواف مراد بركات مراد3013322417010030

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيأمير اسماعيل مراد حجي3023322417011003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل601.0085.86ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيأياد جهاد عباس عبدو3033322417011004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل558.0079.71ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيحمزة زعيم حسن حرموش3043322417011009

كلية التربية /جامعة الحمدانية483.0069.00ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيحمو رشو حمو خديدا3053322417011010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0061.14ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيخالد عيدو حمرش بشار3063322417011012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0070.29ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيخيري مراد خديدا خدر3073322417011014

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيرعد صالح حسن علو3083322417011016

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيسيف سعد الياس حجي3093322417011022

كلية التمريض/جامعة الموصل686.0098.00ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيشريف خضر اوصمان حسي3103322417011023

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيشيروان جميل نواف حجي3113322417011026

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيصالح بركات خرتو خلف3123322417011027

كلية التربية /جامعة الحمدانية527.0075.29ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيعاصم عجاج سمو قاسم3133322417011030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية492.0070.29ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيعبد الحليم دخيل محي حسن3143322417011031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0080.86ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيفواز فاضل عيسى علي3153322417011035

كلية اآلداب/جامعة الموصل613.0087.57ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيمحسن سليمان حسين عبدي3163322417011038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0081.14ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيمروان مراد خديدا خدر3173322417011039

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل480.0068.57ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيهادي نايف آدي خلف3183322417011040

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى471.0067.29ثانوية العالمية المتحدة االهلية المختلطةاحيائيالمصطفى باسل محمد كاتو3193322417013002

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86ثانوية العالمية المتحدة االهلية المختلطةاحيائيحسين وعد حسين برتو3203322417013003
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0070.71ثانوية العالمية المتحدة االهلية المختلطةاحيائيسعد محمد فقي محمد3213322417013006

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى609.0087.00ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيأحمد هشام عباس علي3223322417014001

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى642.0091.71ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيابراهيم محمود عمر مصطفى3233322417014002

كلية العلوم/جامعة الموصل657.0093.86ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائياحمد ارقم خالد حموشي3243322417014003

كلية التمريض/جامعة تكريت668.6895.53ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائياحمد بشار حامد صادق3253322417014005

كلية التمريض/جامعة الموصل684.0097.71ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائياحمد سعد يونس علي3263322417014007

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى602.5686.08ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائياحمد عبد الرحمن ادريس داؤد3273322417014008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائياحمد مروان رشيد احمد3283322417014011

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائياحمد هاشم علي حسن3293322417014013

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل601.0085.86ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيحسان عصام حازم محمد علي3303322417014016

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.84100.41ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيحسن نوح حمزه جعفر3313322417014017

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل617.0088.14ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيروكان اسعود صديق نوري3323322417014020

كلية التمريض/جامعة نينوى675.0096.43ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيزيد رمضان عبد الرحيم احمد3333322417014021

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية656.0093.71ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيزيد نعمان عبد اللطيف جاسم3343322417014022

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى639.6491.38ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيسامي صالح سليمان عباس3353322417014023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0060.43ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيسعد علي محمد باقر حسين3363322417014024

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد593.0084.71ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيعامر احمد صالح مهدي3373322417014025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية508.0072.57ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيعبد الرحمن جواد كاظم عثمان3383322417014026

كلية التمريض/جامعة نينوى675.0096.43ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيعبد الرحمن صالح ايوب فيزي3393322417014027

كلية الصيدلة/جامعة الموصل688.8498.41ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيعبد العزيز مردان حسين صالح3403322417014031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0084.00ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيعبد هللا صالح ايوب فيزي3413322417014032

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيعلي ذياب محمد محمد3423322417014034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل493.0070.43ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيعلي عبد القادر احمد ابراهيم3433322417014035

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0896.58ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيعلي فاروق عبد هللا خلف3443322417014036

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.12100.16ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيعلي لقمان سلطان حسن3453322417014037

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيعمر ذياب محمد محمد3463322417014038

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل525.0075.00ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيعمر رائد عبد المنعم احمد3473322417014039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل587.0083.86ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيعيسى عدنان عيسى جوير3483322417014040

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية681.1297.30ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيفيصل محمد هاشم احمد3493322417014042

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية566.0080.86ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيمحمد بشير محمد مراد3503322417014045

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى577.0082.43ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيمحمد سمير حجي ابراهيم3513322417014048

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيمحمد مصعب صالح داود3523322417014049

كلية طب الموصل/جامعة الموصل711.52101.65ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيمصطفى محمد علي عباس3533322417014051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائينصر فتحي عزيز علي3543322417014053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0065.86ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيياسين بهاء الدين احمد ابراهيم3553322417014055

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل607.0086.71ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيياسين فارس عبد هللا عبد الرزاق3563322417014056

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى490.0070.00ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيياسين محمد خالد عطا هللا محمد3573322417014057

كلية علوم البحار/جامعة البصرة478.0068.29ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائييوسف صبا ياسين فتحي3583322417014059

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية632.0090.29ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائييوسف مأمون غصوب حامد3593322417014060

كلية التربية /جامعة الحمدانية523.0074.71ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيابراهيم خيرو حجو شهاب3603322417015001
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0070.71ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائياحمد عبد هللا رستم علي3613322417015002

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى622.0088.86ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيامجد اياد احمد مرعي3623322417015005

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيسعود خرو جردو بكو3633322417015012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيعبد الرحمن طارق عبد الرحمن صالح3643322417015015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيعلي ياسين احمد قاسم3653322417015020

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيمهيمن عبد العزيز احمد يونس3663322417015027

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيميالد مراد حجي شمو3673322417015028

كلية اآلداب/جامعة الموصل523.0074.71ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيهرمز عمانوئيل يوناذم توما3683322417015029

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيأسيا شمو مراد رشو3693322421003001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائياحالم محمود مجو خلف3703322421003004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل517.0073.86 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيرغده مراد جردو ناصر3713322421003014

كلية التربية /جامعة الحمدانية497.0071.00 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيزينه زيدو مراد قاسم3723322421003017

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيسعديه شمو ميرزا شفان3733322421003021

كلية التمريض/جامعة تلعفر635.0090.71 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيسهام حجي حجي حسين3743322421003024

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيسوزان نواف قاسم عباس3753322421003025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية438.0062.57 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيشهربان محمود كتو يوسف3763322421003028

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيشهربان نواف قاسم عباس3773322421003029

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيشهله درويش خلف قاسم3783322421003030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل532.0076.00 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيفاطمة حميد غفو عثمان3793322421003037

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية433.0061.86 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيكالني حمد حجي كزو3803322421003040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل484.0069.14 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيمروه اكرم خلف بشار3813322421003044

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل527.0075.29 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائينسمه حسن بشار خلف3823322421003048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0082.14 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائينهله دخيل قاسم سفوك3833322421003049

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية370.0052.86 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيهديه ملو مجو خليل3843322421003051

كلية التمريض/جامعة الموصل659.0094.14 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيوسيله خديده خدر حمد3853322421003053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيتبارك خالد كريم حامد3863322422001004

كلية العلوم/جامعة الموصل654.0093.43ثانوية دجلة للبناتاحيائيحنان حسن حيدر يونس3873322422001008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيداميا بولص يوئيل اسحاق3883322422001010

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل600.0085.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيرانيا رعد صباح ناظم3893322422001012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0081.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهيره سلوان سليم هرمز3903322422001013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504.0072.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيسوالف محمد ناجي نجم3913322422001015

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية592.0084.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم عبد هللا نجيب عبد القادر3923322422001019

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0090.71اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيأروى خالد بشير حسن3933322422002001

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0063.29اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيأية عباس وهب عبد هللا3943322422002002

الموصل/ الكلية التقنية الزراعية /الجامعة التقنية الشمالية482.0068.86اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيإيناس مسعود حسين محمد3953322422002004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيآيه صالح يحيى حميد3963322422002005

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيترفه حميد هزاع متعب3973322422002013

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيثناء احسان عبد الهادي عيدو3983322422002014

كلية الحقوق/جامعة تكريت519.0074.14اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيدانيا مصطفى عزيز حميد3993322422002017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية484.0069.14اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيذكرى محمود عبد هللا مجيد4003322422002019
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية645.2892.18اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيراما حسن احمد نوزت4013322422002020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية426.0060.86اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيرحمة احمد يونس مرعي4023322422002021

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية440.0062.86اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيرحمه انمار محمد صالح يوسف4033322422002022

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0086.86اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيرقيه عادل احمد عبد هللا4043322422002024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيروشين عبد هللا ادريس قاسم4053322422002025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل568.0081.14اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيزينه فالح حسن عبد هللا4063322422002033

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية633.0090.43اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيسارة خير الدين علي رؤوف4073322422002035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيسحر حيدر بيناف حمد4083322422002036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل643.0091.86اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيسميه اكرم احمد ابراهيم4093322422002040

كلية التمريض/جامعة تلعفر641.0091.57اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيسناء جردو قاسم مراد4103322422002041

كلية التمريض/جامعة نينوى653.0093.29اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيشيماء ابراهيم تمر جردو4113322422002046

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيشيماء خليل ابراهيم سليمان4123322422002047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0083.14اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيصفا شيرزاد محمد شمو4133322422002048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيغدير علي عبد حسن4143322422002055

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيغسق ناثر محمد نجيب قاسم4153322422002056

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيغفران احمد عبد الغني مجيد4163322422002057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيغفران عبد الوهاب محمد جميل4173322422002058

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى629.0089.86اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيفاطمه خالد عبد الغفور مراد4183322422002059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيماريه اكرم احمد ابراهيم4193322422002060

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيمريم عامر ياقو شمعون4203322422002064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيمريم علي سعيد خضر4213322422002065

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيميسم هيثم سعيد فتوحي4223322422002067

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى480.0068.57اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائينازدار يوسف خضر خلف4233322422002070

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيهاجر حسين خالد خالد4243322422002078

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية468.0066.86اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيوسن جاسم محمد يونس4253322422002080

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية633.0090.43ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيامنه زهير هادي جاسم4263322422003003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيايه محمد سليمان خلف4273322422003006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية600.0085.71ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيبراء معن ذنون اسماعيل4283322422003007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيدانيا نشوان حسين محمود4293322422003012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل488.0069.71ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيرحمه احمد عبد الرحمن احمد4303322422003013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيروز ابراهيم حسن حسين4313322422003015

كلية التمريض/جامعة نينوى650.0092.86ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيزادينه خلف خضر خلف4323322422003016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0070.00ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيصفاء علي ابراهيم محمد4333322422003020

كلية التمريض/جامعة نينوى654.0093.43ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيضحى تحسين جافشين علي4343322422003021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيضحى خالد محمد سعيد محمود4353322422003022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0071.43ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيعائشة محمد فاضل محمود4363322422003024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية442.0063.14ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيغفران حسين علي صالح4373322422003026

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى517.0073.86ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيكنار محمود محمد احمد4383322422003028

قسم التربية الخاصة-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل490.0070.00ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيليلى حسين جاسم خضر4393322422003029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0064.00ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائينرجس سليمان محمد امين سليمان4403322422003031
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيواربين عماد حسين حسن4413322422003033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل541.0077.29للنازحين- ثانوية األخوة للبنات احيائيدانان عمر محمد امين رسول4423322422004005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل601.0085.86للنازحين- ثانوية األخوة للبنات احيائيدالل اسماعيل سيتو محمد صالح4433322422004006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71للنازحين- ثانوية األخوة للبنات احيائيدنيا زياد علي بكر4443322422004007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0064.29للنازحين- ثانوية األخوة للبنات احيائيزبيدة عبد الرزاق مامك عبد هللا4453322422004009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل596.0085.14للنازحين- ثانوية األخوة للبنات احيائيزينب محمد شريف بيبكر شيرو4463322422004010

كلية التمريض/جامعة الموصل669.0095.57للنازحين- ثانوية األخوة للبنات احيائيسهام رشيد شاكر صوركان4473322422004012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل610.0087.14للنازحين- ثانوية األخوة للبنات احيائيمريم محمد سيفو احمد4483322422004020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0072.71للنازحين- ثانوية األخوة للبنات احيائيهيفاء خالد احمد عبد هللا4493322422004021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل537.0076.71ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيأمينه ايو رشو خدر4503322422005001

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0086.14ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيآيه عبد هللا عادل ابراهيم4513322422005002

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى616.0088.00ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيآيه كفاح حسين محي4523322422005003

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0090.71ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيايمان تحسين ابراهيم احمد4533322422005007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيايناس احمد بركات سمو4543322422005008

كلية اآلداب/جامعة الموصل549.0078.43ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيايناس دهام اسماعيل رميض4553322422005009

كلية اآلداب/جامعة الموصل596.0085.14ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيبلقيس حسين شالل سليمان4563322422005012

كلية التمريض/جامعة نينوى654.0093.43ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيثناء محمد محمود محمد4573322422005013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيجيهان عزيز علي محمد4583322422005014

كلية التمريض/جامعة الموصل667.0095.29ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيداليا حسو سليمان محمود4593322422005016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0081.43ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيرغد طالب محمود رشيد4603322422005023

كلية العلوم/جامعة ديالى584.0083.43ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيرقية توفيق خضر احمد4613322422005024

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيرقية حسين سليمان خضر4623322422005025

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0086.14ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيزهراء حبش حمادي يونس4633322422005027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل590.0084.29ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيزينب اسعد خضر الياس4643322422005028

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل443.0063.29ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيزينه تحسين ابراهيم احمد4653322422005032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيساره نواف امين عبدي4663322422005035

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيسبأ بشير نذير حسين4673322422005036

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل554.0079.14ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيسدره محمود عبد المجيد محمود4683322422005037

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى585.0083.57ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيسميه خالد عبد الرحمن احمد4693322422005039

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0086.00ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيشهد فالح حسن علي4703322422005040

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيشيالن سليمان امين عبدي4713322422005041

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى452.0064.57ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيعائشه حسن رمضان مراد4723322422005044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيغيده خضر كلي حسين4733322422005046

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية606.0086.57ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيمريم صالح مهدي صالح4743322422005050

كلية التمريض/جامعة الموصل667.0095.29ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيمريم ياسين طه حسن4753322422005052

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيمفيده سليمان راوي فارس4763322422005053

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيمهاباد عبد الحميد رمضان مراد4773322422005056

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل597.0085.29ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيندى مسيب خلف جاجان4783322422005058

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائينور فالح حسن حاجي4793322422005059

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيهدى فالح حسن حاجي4803322422005062
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيآفين حسن جولي دهار4813322422006001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل532.0076.00ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيآية مرعي حسن علي4823322422006002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائياحالم حتي ملحم حتى4833322422006003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل505.0072.14ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيباران بركات كجو عتو4843322422006013

كلية التمريض/جامعة الموصل660.0094.29ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيباران خلف قاسم خلف4853322422006014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0065.57ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيجميلة بركات مراد احمد4863322422006019

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية359.0051.29ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيجيهان جميل يوسف حلو4873322422006022

كلية التربية /جامعة الحمدانية545.0077.86ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيخيريه سعيد عدو كرتان4883322422006023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل518.0074.00ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيخيريه عاشور فندي حمد4893322422006024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0080.29ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيديلما سعيد سمو خلف4903322422006027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0063.57ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيرواء ابراهيم رشو علو4913322422006034

كلية اآلداب/جامعة كركوك499.0071.29ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيزينب شمو كجو عبد هللا4923322422006038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0066.57ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيزينه حسن حسين موسى4933322422006041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل597.0085.29ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيساره اسماعيل احمد صالح4943322422006042

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل519.0074.14ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيسلوى سعيد رشو صالح4953322422006046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل592.0084.57ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيسناء اوصمان كلي رشو4963322422006047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.0067.00ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيسوزان علي كوتي حسو4973322422006049

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية371.0053.00ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيعمشه كني خشمان رشو4983322422006053

كلية التربية /جامعة الحمدانية513.0073.29ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيفاديه خديده مطو درويش4993322422006059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية420.0060.00ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيفاطمه محمد شكر رشو5003322422006060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0079.00ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيفاطمه محمد عبد الرحمن حمو5013322422006061

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل535.0076.43ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيفرح حسين جليل مالك5023322422006062

كلية اآلداب/جامعة الموصل586.0083.71ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيالره قاسم حسن خرو5033322422006068

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيماهره حيدر حسين خليل5043322422006075

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيمروه جعفر احمد شريف5053322422006077

كلية التمريض/جامعة نينوى646.0092.29ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيمها حسن علو محمد5063322422006082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائيميساء خلف مراد محمود5073322422006083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل599.0085.57ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائينعام عماد محمد امين عفدو5083322422006088

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00ثانوية زاخو للبنات للنازحيناحيائينور جعفر احمد شريف5093322422006089

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل446.0063.71ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيشهد سعدون احمد ناصر5103322427001005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0069.43ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيضحى عبد الستار ناصر محمد5113322427001007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائينور ناظم احمد ناصر5123322427001011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيبسمة احمد فندي قطو5133322427002008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيجاني عيدو خلف حسن5143322427002013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيجوزه حواس سياح ميشو5153322427002015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيجومانا مراد خضر مراد5163322427002017

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيجوهره تمو ميرزا شفان5173322427002018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيجيهان حسن سفر خلف5183322427002020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيخالده خلف مراد ابراهيم5193322427002030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيديانا حسن خلف عيدو5203322427002034
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كلية العلوم/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيرانيه سليمان شمو شرقي5213322427002035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيروز عابد خلف قاسم5223322427002038

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيروزه دخيل رشو خلف5233322427002039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيروعة دربو الياس سمكي5243322427002040

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر460.0065.71اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيروعه كمال قاسم خلف5253322427002041

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيزهور خدر احمد محمود5263322427002042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيزيتون خضر قاسم يوسف5273322427002043

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية431.0061.57اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيزينه حجي خضر خفشى5283322427002044

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيشيماء عطو حسو حسين5293322427002068

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية488.0069.71اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيصونيا عابد خلف قاسم5303322427002070

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيعبير موسى اوصمان قاسم5313322427002072

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى476.0068.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيعيده عرب سعيد عيدو5323322427002075

كلية التمريض/جامعة الموصل659.0094.14اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيغاليه حسن مجو اسماعيل5333322427002076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيغزال زعيم حسن حمد5343322427002078

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية425.0060.71اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيفائزه فارس رشو قاسم5353322427002080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيفريال هاشم سيدو قطو5363322427002082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0080.86اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيكوري تمو خليل حجي5373322427002086

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيليلى مراد خضر مراد5383322427002089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيمنال كجان مجو جردو5393322427002099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائينادرة حلو خلف حمد5403322427002105

كلية التربية /جامعة الحمدانية537.0076.71اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيناديه احمد فندي قطو5413322427002107

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية438.0062.57اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيناهده نايف حامو فارس5423322427002110

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر448.0064.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائينزيرة حجي رشو حجي5433322427002114

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائينسرين فيصل قاسم كاتو5443322427002115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0082.29اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائينسيمه ملكو عمر محمود5453322427002116

كلية اآلداب/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائينهله تمو ميرزا شفان5463322427002118

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيهاله هادي برجس قاسم5473322427002120

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية614.0087.71اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيهدية حسين حجي قطو5483322427002122

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر463.0066.14اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيوفاء دخيل علي كجو5493322427002125

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائييازي خلف خديده محاو5503322427002126

كلية الحقوق/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيآفان سليمان جاسم هورو5513322427003001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائياسمر برجس مرزا حجي5523322427003007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائياميره خليل خلف شمو5533322427003011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيباسمة قاسم درويش يوسف5543322427003013

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيباسمه سعيد درويش اسماعيل5553322427003014

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر447.0063.86اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيدلدار رشو سلو مجو5563322427003023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل599.0085.57اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيرانيا دهار حسين دهار5573322427003025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيساميه سعيد خضر مراد5583322427003031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0061.14اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيسماح ميرزا خلف فارس5593322427003035

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيسناء اسماعيل رشو حسن5603322427003036
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيشيماء حمد الياس مراد5613322427003043

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيشيماء صالح مراد عيدو5623322427003044

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية438.0062.57اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيصبرية عيدو داود عمر5633322427003046

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية362.0051.71اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيصونيا ممتاز خزيم صالح5643322427003048

كلية التمريض/جامعة تلعفر638.0091.14اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيعامره وهاب حمو بركات5653322427003050

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيعزيزة علي حجي سليمان5663322427003051

كلية التربية /جامعة الحمدانية516.0073.71اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيعيده حسن جوكو علي5673322427003052

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية368.0052.57اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيعيده خيري قاسم مراد5683322427003053

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيغاليه دخيل رشو حلو5693322427003055

كلية التمريض/جامعة تلعفر641.0091.57اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيفريال بركات خليل سلو5703322427003060

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر455.0065.00اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيفريال حسين علي حجي5713322427003063

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية396.0056.57اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيملكية برجس مرزا حجي5723322427003070

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائينسيمه مندو قاسو خلف5733322427003075

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية449.0064.14اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيهدى بركات خليل سلو5743322427003080

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية371.0053.00اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائياديبه قاسم يوسف دهار5753322427004002

كلية اآلداب/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيبسمه هادي ملكو خلف5763322427004005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيجوليانه محسن شرف بركات5773322427004011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيحنان خيري شرو فرو5783322427004014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيحياة خلف عباس حيسو5793322427004016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية427.0061.00اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيخالده عمر حسن خلف5803322427004018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيخنساء برو سمو حسين5813322427004019

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر447.0063.86اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيدنيا بركات شمو نايف5823322427004021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيديمة ذيبان حجي مطو5833322427004022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيراما درويش بركات خلف5843322427004023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيريناس سعدون سليم احمد5853322427004025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل599.0085.57اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسراب شرو مراد حمو5863322427004029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسعاد كمال حسن حجي5873322427004032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل593.0084.71اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسعدة علي خلف علي5883322427004033

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0089.14اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسلمة سليمان خدر قطو5893322427004034

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر453.0064.71اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسناء احمد علي جوكو5903322427004036

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية421.0060.14اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسيفان مراد الياس خلف5913322427004039

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشهله ناصو خديده سليمان5923322427004045

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشهناز شمو خلف علي5933322427004047

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر442.0063.14اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشيماء عمر حسن خلف5943322427004050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيغادة هادي ملكو خلف5953322427004055

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيغزال حسن حجي حسين5963322427004056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيفريدة حسين الياس فارس5973322427004060

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيلويزا يوسف عزيز قاسو5983322427004063

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيليزا نواف عيدو خلف5993322427004064

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيمها حجي خلف الياس6003322427004067
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيمها خضر خديده درويش6013322427004068

كلية التربية /جامعة الحمدانية520.0074.29اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائينؤاس فاروق الياس خديدا6023322427004071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0071.14اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائينادية فرمان خدر علي6033322427004072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية420.0060.00اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيهانيه فالح حسن علي6043322427004077

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى464.0066.29اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيهنار خلف عبدال علي6053322427004079

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر452.0064.57اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيهيفاء زلفو شمو حسن6063322427004080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0066.14ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائيدعاء صالح محمد احمد6073322427005004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0067.71ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائيرحمة عبد الرحمن احمد يونس6083322427005006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل484.0069.14ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائيسارة ناظم عبد هللا اسماعيل6093322427005010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائيشيالن واصل محمود محمد6103322427005015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0069.43ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائيغزال اسالم احمد عمر6113322427005017

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل667.3695.34ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيتارا ساهر سامي مجيد6123322427007001

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.4098.49ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيحياة محمد تيسير اسماعيل قاسم6133322427007002

كلية طب الموصل/جامعة الموصل711.00101.57ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيديما عمر ممتاز ابراهيم6143322427007003

كلية طب الموصل/جامعة الموصل708.40101.20ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيديما محمد احمد عبد هللا6153322427007004

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى611.1687.31ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيديما مهند سعد هللا محمد6163322427007005

كلية طب الموصل/جامعة الموصل707.92101.13ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيرحاب ادريس شفان عمو6173322427007006

كلية طب االسنان/جامعة الموصل698.9299.85ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيسارة ساهر سامي مجيد6183322427007008

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.80100.11ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيفرح زيد ادور جميل6193322427007009

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0893.73ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيمريم لؤي سامي سليم6203322427007010

كلية طب الموصل/جامعة الموصل704.92100.70ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيمالك سنان عدنان جياد6213322427007011

كلية طب االسنان/جامعة الموصل697.7299.67ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائينبأ محسن خليل عمر6223322427007013

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.84100.41ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيهاجر عبد االله يونس سليم6233322427007014

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيجمانه عبد هللا علي عمر6243322427010003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيرويدا حجي سيدو خلف6253322427010005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيكرستينا حسين علي جندو6263322427010009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيمارتينا حجي جولو حسن6273322427010010

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيمنال صالح بدل تمر6283322427010012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية470.0067.14ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيألهام خدر حسن علي6293322427011004

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيبسمه فارس حسين حمو6303322427011008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل567.0081.00ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيرائده عزيز جردو احمد6313322427011010

كلية التربية /جامعة الحمدانية533.0076.14ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيرونيا علي اسكان نذير6323322427011013

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0086.14ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيسعيدة حجي الياس خديده6333322427011015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل518.0074.00ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيسهيله اسماعيل كرو سيدو6343322427011018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0072.57ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيصفاء حسن مجو رشكو6353322427011021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل541.0077.29ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيفائزه فارس قرو حسو6363322427011027

كلية التمريض/جامعة الموصل660.0094.29ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيفريده فيصل سليمان علي6373322427011029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية527.0075.29ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيفيان بابير عباس حمد6383322427011031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0072.57ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيفيان ميرزا حجي قاسم6393322427011032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0068.00ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيكافيه قاسم حسن علي6403322427011033
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0079.29ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيلوزينا عجاج سمو قاسم6413322427011035

كلية اآلداب/جامعة الموصل522.0074.57ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيلوزينا قاسم حسن رشو6423322427011036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل519.0074.14ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيلوزيه سيدو برجس مراد6433322427011037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية604.0086.29ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيمازلين قاسم عبد هللا احمد6443322427011039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية464.0066.29ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيمنال ميرو حسن شمو6453322427011041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيمنوى عزيز عيسى علي6463322427011042

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0068.57ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيميساء حمو خديدا مراد6473322427011046

كلية التمريض/جامعة تلعفر641.0091.57ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائينجوى حجي الياس خديده6483322427011050

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل545.0077.86ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائينغم ناصر برهيم جردو6493322427011054

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل580.0082.86ثانوية العالمية المتحدة االهلية المختلطةاحيائيعبير جاسم محمد عمر6503322427013005

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل662.0094.57ثانوية العالمية المتحدة االهلية المختلطةاحيائينبأ نعمت نجم الدين عبد هللا6513322427013008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل502.0071.71ثانوية العالمية المتحدة االهلية المختلطةاحيائينور حكم دحام حبو6523322427013009

كلية العلوم/جامعة الموصل627.7289.67ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيآمنه ياسر عبد المحسن محمود6533322427014002

كلية اآلداب/جامعة الموصل546.0078.00ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيآية عبد الكريم محمد صادق عبد هللا6543322427014003

كلية اآلداب/جامعة الموصل594.0084.86ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيآيه عمر جميل محمد6553322427014004

كلية العلوم/جامعة الموصل651.0093.00ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائياسراء محمد مؤيد قاسم6563322427014006

كلية التمريض/جامعة تلعفر632.9690.42ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيامل بالل حبش جرجيس6573322427014007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0065.00ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيانجيل رافع صوما عوديش6583322427014008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0069.00ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيايمان اكرم محمد خالد6593322427014009

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيإيناس صالح عبد الرحمن مرعي6603322427014011

كلية التمريض/جامعة الموصل676.0096.57ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيايناس محمد عبد الكريم عبد العزيز6613322427014012

كلية التمريض/جامعة نينوى654.1693.45ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيتبارك نهاد نعمان حاجي6623322427014014

كلية التمريض/جامعة الموصل664.0094.86ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيتقوى دريد ذنون يونس6633322427014015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.8497.98ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيثريا باسل عبد الحميد علي6643322427014017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل502.0071.71ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيجمانه محمد محمود احمد6653322427014018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيجنان يونس حبيب يونس6663322427014019

كلية التمريض/جامعة الموصل682.0097.43ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيداليا انور جمعه محمد6673322427014020

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.7698.39ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيديما اشرف صباح علي6683322427014023

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.86ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيديما مصعب اكرم روؤف6693322427014024

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيرحمه محسن عبد الرحمن عمر6703322427014027

كلية اآلداب/جامعة الموصل528.0075.43ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيرزان علي عبدو درويش6713322427014028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل511.0073.00ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيريم عمر اكرم يونس6723322427014031

كلية التمريض/جامعة نينوى646.0092.29ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيرينا سالم الياس اسود6733322427014032

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل557.0079.57ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيزبيده غدير عبد الخالق محمد6743322427014033

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل624.0089.14ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيزهراء منقذ محمد فيصل6753322427014034

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيزينب وصف الدين احمد عمر6763322427014037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيزينه محمد الياس خضر6773322427014038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل594.0084.86ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيساره سمير يحيى زكر6783322427014040

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.28100.47ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيسدره ابراهيم خليل محمد6793322427014042

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل531.0075.86ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيسنا ثائر قاسم احمد6803322427014044
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قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل666.0095.14ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيسنتيا سعد سامي مجيد6813322427014046

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.71ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيصفا اياد حسن علي6823322427014048

كلية التمريض/جامعة الموصل668.9695.57ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيضحى قصي عبد الستار سعدون6833322427014049

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0069.57ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيعال ليث عمر انس6843322427014051

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيغاده عباس علي حسن6853322427014052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيغفران زياد علي قاسم6863322427014053

كلية اآلداب/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيفرح محمد حيدر حسن6873322427014055

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيقمر راسم حازم داود6883322427014056

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيلينه محمد كنعان بشير6893322427014057

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.1298.45ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيمريم ابراهيم محمد عمر6903322427014059

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيملك محمود عبد هللا حاجي6913322427014062

كلية طب الموصل/جامعة الموصل711.60101.66ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيمها حازم محمد محمد6923322427014064

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيمها وعد طاهر رشيد6933322427014065

كلية طب الموصل/جامعة الموصل708.40101.20ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائينبأ كمال حميد خليل6943322427014066

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائينسرين سليمان بكر احمد6953322427014068

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل545.0077.86ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائينور سيف فالح صالح6963322427014070

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية591.0084.43ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائينور صالح الدين محمود كريم6973322427014071

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل526.0075.14ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائينور علي احمد اسماعيل6983322427014073

كلية التمريض/جامعة الموصل683.0097.57ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائينورا منهل محسن يوسف6993322427014075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيهبه سالم اسماعيل زيدان7003322427014078

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيهيف عضيد سالم علي7013322427014080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل515.0073.57ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائياهله امير طلعت فائق7023322427015002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0067.86ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيخوله دخيل خدر عمر7033322427015011

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيدنيا اكرم علي احمد7043322427015014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل581.0083.00ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيرحاب احمد خضر علي7053322427015015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0067.57ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيصفا شعالن طالل احمد7063322427015024

كلية التربية /جامعة الحمدانية512.0073.14ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيعاصمة قاسم شفان قاسم7073322427015026

كلية التمريض/جامعة الموصل676.0096.57ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيلندا مراد محلو حجو7083322427015029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل543.0077.57ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيمها رياض فيصل حسن7093322427015032

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية496.0070.86للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقياحمد هادي عبد الحكيم محمد7103322511001003

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل555.0079.29للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيجهاد احمد جندي صبري7113322511001013

كلية العلوم/جامعة الموصل562.0080.29للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيحكم عمار ثروت غانم7123322511001015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل513.0073.29للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيحمزة محمد هاشم سليمان7133322511001016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل492.0070.29للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيعبد الرحمن محمد يونس احمد7143322511001028

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل538.0076.86للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيقتيبه لؤي نصر حسن7153322511001034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل507.0072.43للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيمحمد احمد عبد الغني مجيد7163322511001035

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية615.0087.86للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيمصطفى ستار جبير لباس7173322511001039

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية467.0066.71للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيمصطفى فواز محمود جاسم7183322511001041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية485.0069.29للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقينواف فرحان نوفي عماش7193322511001046

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل458.0065.43للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيياسين عماد ناجي محمد7203322511001049

19 من 18صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

دهوك 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل533.0076.14ثانوية العالمية المتحدة االهلية المختلطةتطبيقيالن عماد درويش جلو7213322517013001

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل629.0089.86ثانوية العالمية المتحدة االهلية المختلطةتطبيقيمحمد ليث احمد نجم7223322517013005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل545.0077.86ثانوية المنار االهلية المختلطةتطبيقياحمد اشرف محمد نهاد طلعت7233322517014002

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل694.0099.14ثانوية المنار االهلية المختلطةتطبيقيبهنام حكيم سعد هللا جرجيس7243322517014005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل681.0097.29ثانوية المنار االهلية المختلطةتطبيقيزيد مروان ابراهيم عبد الرحمن7253322517014008

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل476.0068.00ثانوية المنار االهلية المختلطةتطبيقيسجاد مزهر غيالن زناد7263322517014009

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية550.0078.57ثانوية المنار االهلية المختلطةتطبيقيمحمود سامي حسين عثمان7273322517014013

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل565.0080.71ثانوية المنار االهلية المختلطةتطبيقيميالد بشار اسحق متي7283322517014016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقيآيه آزاد محسن قاسم7293322522002001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقيآيه حسن احمد عبد هللا7303322522002002

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل614.0087.71اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقيايه راكان محمود جنكو7313322522002006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقيحنان حلمي ياسين وهب7323322522002008

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقيدالل فتحي رشيد يوسف7333322522002010

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل616.0088.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقيديانا شيبا انويا هرمز7343322522002011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقيديانا عدنان صالح سمو7353322522002012

كلية العلوم/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقيزهراء عبد الجواد حسن عزيز7363322522002014

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل639.0091.29اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقيساره يونس الياس عبدال7373322522002016

كلية العلوم/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقيسحر سعد خليل مراد7383322522002017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل445.0063.57اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقيمالك عدنان ابراهيم محمد7393322522002022

كلية اآلداب/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينتطبيقينور محمد طاهر عبد القادر احمد7403322522002024

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل660.8894.41ثانوية المنار االهلية المختلطةتطبيقيامنه امجد سعيد عيسى7413322527014001

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى568.0081.14ثانوية المنار االهلية المختلطةتطبيقيعائشه عمر شاكر شكر7423322527014002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل628.0089.71ثانوية المنار االهلية المختلطةتطبيقيكوثر اسالم عامر مجيد7433322527014003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل595.0085.00ثانوية المنار االهلية المختلطةتطبيقيمريم رائد عبد اللطيف رشيد7443322527014004

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء589.0084.14ثانوية المنار االهلية المختلطةتطبيقيهبه زاهر حسن يونس7453322527014005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل648.0092.57ثانوية المنار االهلية المختلطةتطبيقيهيفاء عمر مؤيد عبد القادر7463322527014006
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