
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ديالى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0065.43اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيابراهيم باسم محمد عوده12122211001001

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت509.0072.71اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيادم ناطق شحاذة سلمان22122211001005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى622.0088.86اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيانس خليل اسماعيل خليل32122211001008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيحسن عباس حسين علي42122211001012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى633.0090.43اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيحسين مقداد كاظم داود52122211001014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيحيدر غازي ثامر حسين62122211001017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514.0073.43اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيرضا عباس اسماعيل خلف72122211001018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0072.14اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيصفاء فاضل لطيف محمود82122211001020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيصهيب حسين اسماعيل فاضل92122211001021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى491.0070.14اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيطه البشير احمد اكرم سلمان102122211001022

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعباس قاسم رشيد سلطان112122211001023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعباس وليد حسن ثامر122122211001025

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0062.86اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعبد الجبار نسيم محمد ابراهيم132122211001026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى523.0074.71اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعبد الرحمن محسن ميركه حسن142122211001027

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى522.0074.57اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعبد هللا عبد الكريم عبد هللا صالح152122211001029

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعبد هللا محمد سعيد غايب162122211001030

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعبد هللا وليد حسن ثامر172122211001031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى547.0078.14اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعزيز بهجت محمد سلطان182122211001033

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعلي عبد هللا حمدي عبد هللا192122211001038

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعلي قصي جاسم ريس202122211001039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470.0067.14اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعمر كريم محسن عبد هللا212122211001042

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435.0062.14اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيكرار حسين جدعان نصار222122211001045

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمحمد هبثم حاتم كاظم232122211001051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى540.0077.14اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمصطفى عبد الرضا هاشم محمد242122211001058

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى497.0071.00اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمصطفى ياسر طه عباس252122211001060

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء603.0086.14اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمقتدى حيدر علي محسن262122211001062

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى605.0086.43اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمقتدى ليث عباس داود272122211001063

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556.0079.43اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبينصيف محمد جاسم محمد282122211001065

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى476.0068.00اعدادية المعارف للبنينادبياوس قصي حازم نجم292122211005006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية المعارف للبنينادبيحسام غانم ردام ديمي302122211005007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى461.0065.86اعدادية المعارف للبنينادبيحسن رعد حسن علوان312122211005008

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى499.0071.29اعدادية المعارف للبنينادبيحسين علي غني محمد322122211005010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية المعارف للبنينادبيحسين فرحان ديكان كعيد332122211005011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك454.0064.86اعدادية المعارف للبنينادبيحيدر عبد الجبار شهاب احمد342122211005013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت487.0069.57اعدادية المعارف للبنينادبيخالد فاضل خزعل علي352122211005014

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية المعارف للبنينادبيسجاد احمد نايف علي362122211005015

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى592.0084.57اعدادية المعارف للبنينادبيصفاء محمد صالح عبد هللا372122211005017

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى577.0082.43اعدادية المعارف للبنينادبيعبد االله صاحب احمد محمد382122211005018

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية المعارف للبنينادبيعبد هللا خالد حكمت حسين392122211005021

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية المعارف للبنينادبيعبد المهيمن علي غني محمد402122211005023
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى459.0065.57اعدادية المعارف للبنينادبيعلي محمد علي حسين412122211005026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية المعارف للبنينادبيكرار حيدر شاكر سلمان422122211005028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت493.0070.43اعدادية المعارف للبنينادبيمحمد البشير احمد ذياب حمد432122211005031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0068.71اعدادية المعارف للبنينادبيمصطفى وسام غازي جاسم442122211005041

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية المعارف للبنينادبيمهيمن محمد عيسى محمود452122211005043

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية المعارف للبنينادبينور محمد حميد احمد462122211005044

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى576.0082.29اعدادية المعارف للبنينادبيياسر عمار محمود سالم472122211005046

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية الحسن بن علي للبنينادبياحمد ابراهيم حميد مجيد482122211006002

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى441.0063.00ثانوية الحسن بن علي للبنينادبياحمد لؤي سعيد احمد492122211006006

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى434.0062.00ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيحسن مرتضى كامل جميل502122211006010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى605.0086.43ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيحسنين سعيد زيدان خلف512122211006011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيحسين جواد كاظم حسين522122211006013

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى547.0078.14ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيحسين واثق صادق مصطاف532122211006015

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيحيدر نجم عبود جواد542122211006016

كلية اآلداب/جامعة بغداد490.0070.00ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيسجاد اسماعيل يحيى ابراهيم552122211006020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532.0076.00ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيسجاد حيدر طاهر جواد562122211006021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0069.86ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيسجاد مظفر جليل ابراهيم572122211006023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل425.0060.71ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيعبد هللا صالح مهدي ياس582122211006026

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى459.0065.57ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيعبد هللا محمد خليل علي592122211006027

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيعثمان قاسم محمد ابراهيم602122211006028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى499.0071.29ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيعمر صفاء مخيبر رحيم612122211006033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيعمر معتز جميل حسن622122211006034

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى637.0091.00ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيمحمد حمزة حسين طه632122211006036

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى450.0064.29ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيمحمد عبد اللطيف علي حسين642122211006037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى621.0088.71ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيمحمد علي جاسم عباس652122211006038

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى465.0066.43اعدادية بلدروز للبنينادبياحمد خطاب حسام محمود662122211007001

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت488.0069.71اعدادية بلدروز للبنينادبياحمد علي ابراهيم محمود672122211007003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى543.0077.57اعدادية بلدروز للبنينادبيبدر قاسم بدر مجيد682122211007005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى606.0086.57اعدادية بلدروز للبنينادبيحسن سالم مري مسرهد692122211007006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك456.0065.14اعدادية بلدروز للبنينادبيحسن فالح كيطان جباره702122211007007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت518.0074.00اعدادية بلدروز للبنينادبيرسول زياد مجيد حسن712122211007012

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0063.00اعدادية بلدروز للبنينادبيسامر حميد حومد خميس722122211007013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت577.0082.43اعدادية بلدروز للبنينادبيسجاد علي بدر مجيد732122211007014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء594.0084.86اعدادية بلدروز للبنينادبيطارق جليل هادي سلمان742122211007015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية بلدروز للبنينادبيطه عدنان خماس ولي752122211007016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان558.0079.71اعدادية بلدروز للبنينادبيعباس مؤيد سرحان شكير762122211007017

كلية التربية/جامعة سامراء479.0068.43اعدادية بلدروز للبنينادبيعبد الرحمن حميد عبد الكريم عداي772122211007019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت558.0079.71اعدادية بلدروز للبنينادبيعبد هللا حسن عليوي نصيف782122211007020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى567.0081.00اعدادية بلدروز للبنينادبيعلي حسين جدوع ولي792122211007023

كلية التربية/جامعة سامراء467.0066.71اعدادية بلدروز للبنينادبيعلي مؤيد طاهر ادريس802122211007025
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية بلدروز للبنينادبيعلي محمد صبيح قدوري812122211007026

كلية التربية/جامعة سامراء463.0066.14اعدادية بلدروز للبنينادبيكرار سالم حسن علي822122211007030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت565.0080.71اعدادية بلدروز للبنينادبيمحمد خميس عبد هللا احمد832122211007034

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين511.0073.00اعدادية بلدروز للبنينادبيمرتضى محسن ابراهيم خميس842122211007038

كلية التربية/جامعة سامراء460.0065.71اعدادية بلدروز للبنينادبيمشتاق طالب مهدي علي852122211007040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0065.00اعدادية بني سعد للبنينادبيابراهيم مصطفى ابراهيم علي862122211008001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0066.29اعدادية بني سعد للبنينادبياحمد باسل عيدان كاظم872122211008002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية بني سعد للبنينادبياحمد عامر نصره غيدان882122211008004

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0064.14اعدادية بني سعد للبنينادبياحمد عماد احمد نصيف892122211008006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى538.0076.86اعدادية بني سعد للبنينادبيامير جاسم شهاب احمد902122211008010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى499.0071.29اعدادية بني سعد للبنينادبيبكر عبدالوهاب احمد قصاب912122211008012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى466.0066.57اعدادية بني سعد للبنينادبيحسان علي نايف علي922122211008015

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية بني سعد للبنينادبيحسن حسين علي غدير932122211008016

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية بني سعد للبنينادبيحسين كريم حسين محمد942122211008020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71اعدادية بني سعد للبنينادبيحسين لفتة خلف شكر952122211008021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0071.71اعدادية بني سعد للبنينادبيرسول طاهر عبدعلي حسين962122211008026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى539.0077.00اعدادية بني سعد للبنينادبيسجاد رزاق بدر جابر972122211008028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية بني سعد للبنينادبيسجاد علي عدنان احمد982122211008031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى519.0074.14اعدادية بني سعد للبنينادبيسيف مهند كامل حسين992122211008032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0070.86اعدادية بني سعد للبنينادبيطارق زياد طارق ابراهيم1002122211008035

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية بني سعد للبنينادبيعباس توفيق علي عبد1012122211008036

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية بني سعد للبنينادبيعبدهللا حسين علي اكرفع1022122211008039

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية بني سعد للبنينادبيعلي جاسم حسين علوان1032122211008041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0070.71اعدادية بني سعد للبنينادبيعلي سامي عبدهللا فرمان1042122211008044

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى432.0061.71اعدادية بني سعد للبنينادبيعلي صاحب زيدان خليل1052122211008045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0070.57اعدادية بني سعد للبنينادبيعلي محمد جعفر محمد1062122211008046

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية بني سعد للبنينادبيمحمد جاسم يحيى محبوب1072122211008055

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية بني سعد للبنينادبيمحمد حميد محمود شناوي1082122211008058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية بني سعد للبنينادبيمحمد صباح مزهر مبارك1092122211008061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل522.0074.57اعدادية بني سعد للبنينادبيمرتجى عبدهللا مسعود عبد1102122211008064

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى463.0066.14اعدادية بني سعد للبنينادبيمصطفى رضا علي غدير1112122211008070

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0060.57اعدادية بني سعد للبنينادبيمصطفى عيسى راضي ناهي1122122211008071

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى470.0067.14اعدادية بني سعد للبنينادبيمصطفى محمد كاظم حمد1132122211008074

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية بني سعد للبنينادبيمنتظر مهند ناظم فرحان1142122211008075

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى463.0066.14اعدادية بني سعد للبنينادبيوسام رحمن حسن راشد1152122211008076

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك441.0063.00اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيابو الفضل عباس فاضل ابراهيم1162122211010001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت573.0081.86اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبياحمد حازم حاتم عبود1172122211010002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت576.0082.29اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيامير حسن قاسم صادق1182122211010005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى467.0066.71اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبياوس صالح هادي عثمان1192122211010007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0072.57اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيبالل ستار محمد احمد1202122211010011
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كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيحسين حميد شهاب احمد1212122211010016

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيحسين رافد حسين مجيد1222122211010017

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى433.0061.86اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيسجاد علي عبدالباقي حسين1232122211010026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى571.0081.57اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيصالح الدين يوسف علي ابراهيم1242122211010029

كلية اآلداب/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعباس حسين علي جواد1252122211010030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0068.86اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعبد المهبمن طه احمد غايب1262122211010031

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى457.0065.29اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعبد المهيمن خليل ابراهيم طعمه1272122211010032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى558.0079.71اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعبدهللا زيد كريم خليل1282122211010036

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى461.0065.86اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعبدهللا فراس اسماعيل ابراهيم1292122211010038

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعدي صدام حسين علي1302122211010040

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعمر محمد شاكر محمود1312122211010045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0070.86اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيكرار اياد جمعه علكه1322122211010048

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى456.0065.14اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيليث صباح احمد مبارك1332122211010050

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمحمد احمد بكر حمود1342122211010052

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى555.0079.29اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمحمد الفاتح قحطان انصيف كشكول1352122211010053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت500.0071.43اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمحمد رزوقي وهيب محمد1362122211010055

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى601.0085.86اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمحمد طالب عبدهللا عبد1372122211010057

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمصطفى تحسين احمد شنيدي1382122211010063

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى462.0066.00اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمصطفى سلمان مجيد رشيد1392122211010064

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى557.0079.57اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمصطفى عقيل فاضل عبد الرزاق1402122211010065

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0068.86اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمصعب فراس يوسف محمد1412122211010067

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0069.14اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيميسر جمعه احمد محمد1422122211010070

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى458.0065.43اعدادية ديالى للبنينادبياحمد عبدهللا فاضل علو1432122211012004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى501.0071.57اعدادية ديالى للبنينادبيايمن فراس علي حسين1442122211012011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى552.0078.86اعدادية ديالى للبنينادبيجمال الدين خضير محمود شهاب1452122211012014

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية ديالى للبنينادبيحسين علي اسماعيل حكمت1462122211012019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك486.0069.43اعدادية ديالى للبنينادبيحسين فراس علي لطيف1472122211012021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531.0075.86اعدادية ديالى للبنينادبيحميد شكر محمود كطبه1482122211012023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية ديالى للبنينادبيعبدهللا عقيل قاسم حسين1492122211012035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى548.0078.29اعدادية ديالى للبنينادبيعلي احمد وحيد سبتي1502122211012038

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية ديالى للبنينادبيعلي عزيز محمد حسن1512122211012039

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى449.0064.14اعدادية ديالى للبنينادبيعلي مثنى مذهب جلوب1522122211012040

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57اعدادية ديالى للبنينادبيعمر سالم عبود حمزة1532122211012044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت437.0062.43اعدادية ديالى للبنينادبيقتيبه باسم عنكود خلف1542122211012046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت566.0080.86اعدادية ديالى للبنينادبيقتيبه قصي عبدالكريم داود1552122211012047

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية ديالى للبنينادبيكرار عبدالرحمن عيدان فرحان1562122211012048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى517.0073.86اعدادية ديالى للبنينادبيليث جاسم محمد علي1572122211012050

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى469.0067.00اعدادية ديالى للبنينادبيمحمد قحطان كامل خليفه1582122211012056

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية ديالى للبنينادبيمحمد مجيد حميد سرحان1592122211012058

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل600.0085.71اعدادية ديالى للبنينادبيمحمد هيثم كريم محمد1602122211012061
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية ديالى للبنينادبيمصطفى اسيل قاسم شهاب1612122211012065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0072.00اعدادية ديالى للبنينادبيمصطفى حسن جبار لطيف1622122211012067

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29اعدادية ديالى للبنينادبيمصطفى ياسين زبار ناموس1632122211012071

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية ديالى للبنينادبيمهدي خالد عباس فاضل1642122211012072

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية ديالى للبنينادبيموسى كاظم رحمن كاظم1652122211012073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0074.57اعدادية ديالى للبنينادبيهمام صافي مهدي حميدي1662122211012074

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية ديالى للبنينادبيوسام ابراهيم عبدهللا حسين1672122211012075

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية ديالى للبنينادبيياسر عمار قحطان شكر1682122211012078

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى551.0078.71اعدادية ديالى للبنينادبييوسف عماد حكمان رمح1692122211012081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية ديالى للبنينادبييوسف مشتاق عبدالكريم وهيب1702122211012082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى533.0076.14اعدادية كنعان للبنينادبيابراهيم سعيد حسن احمد1712122211013001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية كنعان للبنينادبياحمد عبد السالم حميد داود1722122211013004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت565.0080.71اعدادية كنعان للبنينادبياركان حافظ عويد فنجان1732122211013007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0072.57اعدادية كنعان للبنينادبيحسن فاضل حكمت محمد1742122211013010

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية كنعان للبنينادبيحيدر محمود شاكر محمود1752122211013014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474.0067.71اعدادية كنعان للبنينادبيزكريا حامد محمد عبد1762122211013016

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية كنعان للبنينادبيزين العابدين حسين محمد سعيد1772122211013017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية كنعان للبنينادبيسجاد احمد كاظم حمزة1782122211013018

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية447.0063.86اعدادية كنعان للبنينادبيعبد هللا عبد الرحمن احمد مزهر1792122211013024

كلية اللغات/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية كنعان للبنينادبيعلي عبد هللا حمود ثامر1802122211013029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0063.14اعدادية كنعان للبنينادبيعلي محمد عبد جراح1812122211013030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0070.57اعدادية كنعان للبنينادبيكرار علي صادق عبد الواحد1822122211013036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية كنعان للبنينادبيكرار علي عبد المجيد حميد1832122211013037

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71اعدادية كنعان للبنينادبيليث محمد حسب هللا مهدي1842122211013040

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14اعدادية كنعان للبنينادبيمحمد حقي اسماعيل رضا1852122211013042

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية كنعان للبنينادبيمحمد سعدون عزيز حميد1862122211013044

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى460.0065.71اعدادية كنعان للبنينادبيمحمد سلمان حسين ردام1872122211013046

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية كنعان للبنينادبيمحمد نصير حاتم عبعوب1882122211013051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0072.57اعدادية كنعان للبنينادبيمرتضى سمير عزيز حسن1892122211013052

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية كنعان للبنينادبيمصطفى حسين خلف خماس1902122211013054

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية كنعان للبنينادبيمصطفى طه عبد الحسن مهدي1912122211013056

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى497.0071.00اعدادية كنعان للبنينادبينبراس سلمان خليل ابراهيم1922122211013058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية كنعان للبنينادبييوسف حسن مطر مسرهد1932122211013060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517.0073.86اعدادية كنعان للبنينادبييوسف رشيد مجيد ناصر1942122211013061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية كنعان للبنينادبييوسف ستار ابراهيم محمد1952122211013062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد مثنى نجم عبد1962122211014008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى503.0071.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحيدر اياد حسن مصطفى1972122211014020

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى447.0063.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيزكريا ايمن عبدالرحمن حبيب1982122211014021

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيسجاد محمد لطيف فاضل1992122211014025

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى440.0062.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيسعد خالد جاسم خلف2002122211014026
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0069.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيسيف فراس طه كاظم2012122211014028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعبدالرحمن احمد عدنان عواد2022122211014031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى480.0068.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعبدهللا ضياء عدنان محمد2032122211014035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعبدهللا فالح حسن شيخان2042122211014036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى525.0075.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعدنان قحطان عدنان محمد2052122211014041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0071.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي ثائر عبد محسن2062122211014042

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي حميد منصور فياض2072122211014043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى534.0076.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي رشيد حسن كريم2082122211014044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى561.0080.14اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي متعب لفتة محمد2092122211014049

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى573.0081.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي وسام محمد جار هللا2102122211014051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى529.0075.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيغيث هيثم خليفة مجيد2112122211014054

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد باقر زياد خليفة خزعل2122122211014058

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد مثنى عبدالجبار رحيم2132122211014065

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى598.0085.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمصطفى عبد محمد جاسم2142122211014070

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت577.0082.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمصطفى غسان شهاب احمد2152122211014071

كلية التربية/جامعة سامراء464.0066.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيوليد خالد خضير عباس2162122211014078

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى576.0082.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيياسر حاضر خضير كاظم2172122211014079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516.0073.71ثانوية ابن الفارض للبنينادبيحسين محمد عبدالرضا حسين2182122211015004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى491.0070.14ثانوية ابن الفارض للبنينادبيخضر حسن حميد كريم2192122211015007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57ثانوية ابن الفارض للبنينادبيسجاد علي ياس خضير2202122211015009

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية ابن الفارض للبنينادبيسيف علي عبدالهادي نايف2212122211015011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية ابن الفارض للبنينادبيعباس عبدالحليم علي حسين2222122211015012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية ابن الفارض للبنينادبيعباس عكل عبدالرحيم كاظم2232122211015013

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد463.0066.14ثانوية ابن الفارض للبنينادبيعلي اكبر حسن لطيف شفيق2242122211015015

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57ثانوية ابن الفارض للبنينادبيعلي رعد فاضل رشيد2252122211015019

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية ابن الفارض للبنينادبيمؤمل عالء حميد شهاب2262122211015020

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية ابن الفارض للبنينادبيمحمد نوري جالل مهدي2272122211015023

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية ابن الفارض للبنينادبيمرتضى ظاهر ضيغم حسن2282122211015024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57ثانوية ابن الفارض للبنينادبيمصطفى محسن طالب محسن2292122211015026

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86ثانوية ابن الفارض للبنينادبيمقتدى ماجد مهدي عباس2302122211015027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0072.86ثانوية ابن الفارض للبنينادبيمنتظر جاسم مهدي حميد2312122211015028

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية ابن الفارض للبنينادبيمنتظر وحيد غفوري محسن2322122211015029

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية ابن الفارض للبنينادبييحيى عناد سلمان كاظم2332122211015033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية ابن الهيثم للبنينادبيحيدر صالح علي صالح2342122211016002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية اسد هللا للبنينادبياحمد جاسم هيالن يوسف2352122211017001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0073.29اعدادية اسد هللا للبنينادبيحسين محمد كاظم شاكر2362122211017004

كلية االعالم/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية اسد هللا للبنينادبيداود سليمان داود سلمان2372122211017005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى588.0084.00اعدادية اسد هللا للبنينادبيصبيح نبيل صبيح حميد2382122211017007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى485.0069.29اعدادية اسد هللا للبنينادبيعباس طالب محمد علوان2392122211017009

كلية اآلداب/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية اسد هللا للبنينادبيعباس علي ابراهيم كاظم2402122211017010
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت470.0067.14اعدادية اسد هللا للبنينادبيعبد القادر خزعل نصيف جاسم2412122211017011

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى637.0091.00اعدادية اسد هللا للبنينادبيعلي فريق ناصر محمد2422122211017012

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى464.0066.29اعدادية اسد هللا للبنينادبيعلي قدوري حسن ابراهيم2432122211017014

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية اسد هللا للبنينادبيعلي نصر محمود حسن2442122211017015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى555.0079.29اعدادية اسد هللا للبنينادبيمجاهد محمد عبد الستار حمودي2452122211017017

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى570.0081.43اعدادية اسد هللا للبنينادبيمصطفى ثامر ناجي محمود2462122211017021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى553.0079.00اعدادية اسد هللا للبنينادبييونس محمد نصيف خضير2472122211017028

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيبهاء عادل هزبر مهدي2482122211018003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0067.14اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيحسين ثائر علي كاظم2492122211018005

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى654.0093.43اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيحسين محمد عدنان ديوان2502122211018010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية561.0080.14اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيخضير خالد عباس خلف2512122211018012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0070.57اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيسجاد عباس خليفه ابراهيم2522122211018014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيعبد القادر حسن محمد حسين2532122211018019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0068.14اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيعبد هللا واجد صباح حميد2542122211018022

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيكرار بشار خزعل محسن2552122211018025

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبينافع رافت حسين احمد2562122211018031

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى450.0064.29ثانوية التضامن للبنينادبيبالل زيد خليفه عباس2572122211019002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0074.57ثانوية التضامن للبنينادبيحذيفه فؤاد حسين علي2582122211019003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى544.0077.71ثانوية التضامن للبنينادبيحسن علي خميس علي2592122211019005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية التضامن للبنينادبيخالد ردام نصيف جاسم2602122211019006

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية التضامن للبنينادبيسجاد صفاء خميس علي2612122211019008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية التضامن للبنينادبيسيف رائد احمد مطلك2622122211019010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية التضامن للبنينادبيعباس فاضل سبع خميس2632122211019011

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية التضامن للبنينادبيعباس فاضل مرداس اسماعيل2642122211019012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء495.0070.71ثانوية التضامن للبنينادبيعبد االله منعم علي جاسم2652122211019013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى546.0078.00ثانوية التضامن للبنينادبيعالوي زهير عالوي اسماعيل2662122211019017

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى431.0061.57ثانوية التضامن للبنينادبيعلي احمد سلمان علوان2672122211019018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية التضامن للبنينادبيعلي معد عواد عبد خضير2682122211019019

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.43ثانوية التضامن للبنينادبيكرار عماد حسين علي2692122211019020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت559.0079.86ثانوية التضامن للبنينادبيمحمد قاسم خلف رشيد2702122211019023

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية548.0078.29اعدادية الشهيد خليل للبنينادبياحمد عبد الكريم احمد محمد2712122211021003

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية373.0053.29اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيانس عرفان ابراهيم صالح2722122211021005

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى599.0085.57اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيايهم حسن مزبان عمير2732122211021007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيحسام عباس خضير عطيه2742122211021008

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيحيدر سمير بيرام شوكت2752122211021009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى520.0074.29اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيسفيان صالح علي محمد2762122211021011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك575.0082.14اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيعلي جاسم محمد علي2772122211021013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك460.0065.71اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيعلي سعدون حسين علي2782122211021014

كلية اآلداب/جامعة كركوك456.0065.14اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيمحمد نصر هللا سعد هللا فتح هللا2792122211021017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت589.0084.14اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيمصطفى حازم محمد صالح2802122211021018
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت437.0062.43اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيمصطفى عرفان ابراهيم صالح2812122211021019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى515.0073.57اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيهمام عباس مجيد علي2822122211021023

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية الفلق للبنينادبياحمد عادل احمد سليمان2832122211022004

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية الفلق للبنينادبياحمد عامر عبد هللا علي2842122211022005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية422.0060.29اعدادية الفلق للبنينادبياحمد كيالن محمد حسين2852122211022006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520.0074.29اعدادية الفلق للبنينادبيانور رائد شكر محمود2862122211022008

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى449.0064.14اعدادية الفلق للبنينادبيايوب اسامة خضير فرحان2872122211022009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى564.0080.57اعدادية الفلق للبنينادبيحسام مهند حاتم ياس2882122211022011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى558.0079.71اعدادية الفلق للبنينادبيحسن سمير عبود جمعه2892122211022012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى500.0071.43اعدادية الفلق للبنينادبيحسين محمد كاظم محمد2902122211022014

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية الفلق للبنينادبيسجاد محمد عبد الستار جبور2912122211022018

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية الفلق للبنينادبيعمر عبد الوهاب يحيى وهاب2922122211022033

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية الفلق للبنينادبيمصطفى اسماعيل كردي ذباح2932122211022037

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الفلق للبنينادبيمصطفى عالء زيد محمد2942122211022038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى561.0080.14اعدادية ميثم التمار للبنينادبياحمد زين الدين عبد الحسين زيدان2952122211024001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى524.0074.86اعدادية ميثم التمار للبنينادبياسماعيل مقداد يوسف اسماعيل2962122211024003

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى434.0062.00اعدادية ميثم التمار للبنينادبيبدر ابرهيم كاظم زيدان2972122211024005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى569.0081.29اعدادية ميثم التمار للبنينادبيحسن حسين جاسم محمد2982122211024006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى561.0080.14اعدادية ميثم التمار للبنينادبيحسن فاضل محمود ناصر2992122211024008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية ميثم التمار للبنينادبيحسين جاسم علي حسين3002122211024009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء539.0077.00اعدادية ميثم التمار للبنينادبيحسين حازم حسين علوان3012122211024010

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى579.0082.71اعدادية ميثم التمار للبنينادبيحسين عباس عبود ردام3022122211024011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503.0071.86اعدادية ميثم التمار للبنينادبيزين الدين محمد مجيد حميد3032122211024012

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى470.0067.14اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعباس عادل عبد االمير ياسين3042122211024015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0071.71اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعبد علي ابراهيم حسين حمد3052122211024016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى623.0089.00اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعلي سلمان جواد كاظم3062122211024018

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية ميثم التمار للبنينادبيليث حسن حميد مسلم3072122211024023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى559.0079.86اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمحسن علي محسن صالح3082122211024025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0072.29اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمحمد باقر حازم عبود ردام3092122211024026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى616.0088.00اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمحمد عدنان فوزي صادق3102122211024031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى591.0084.43اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمصطفى حسن ياسين خيري3112122211024033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0071.14اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمنتظر فليح حسن حميد3122122211024034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى527.0075.29ثانوية الفارابي للبنينادبياحمد غضبان عبد جواد3132122211025002

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى489.0069.86ثانوية الفارابي للبنينادبيحسين عباس ذياب ياسين3142122211025006

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية الفارابي للبنينادبيحسين عبد الخالق رستم محمد3152122211025007

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية376.0053.71ثانوية الفارابي للبنينادبيحسين علي عباس قاسم3162122211025010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد457.0065.29ثانوية الفارابي للبنينادبيحسين فاضل مهدي هادي3172122211025011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0062.71ثانوية الفارابي للبنينادبيسجاد سالم جابر يوسف3182122211025015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية الفارابي للبنينادبيسليمان جواد كاظم عبد هللا3192122211025016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00ثانوية الفارابي للبنينادبيصالح حسن عبد العزيز عبد هللا3202122211025019
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية الفارابي للبنينادبيعباس محمد عبد هللا حسين3212122211025023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى461.0065.86ثانوية الفارابي للبنينادبيعبد السالم حازم ريسان عبد هللا3222122211025026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية الفارابي للبنينادبيعلي جاسم محمد مهدي3232122211025028

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى627.0089.57ثانوية الفارابي للبنينادبيعلي خميس غازي خلف3242122211025031

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية504.0072.00ثانوية الفارابي للبنينادبيعلي صدام عباس حمود3252122211025034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00ثانوية الفارابي للبنينادبيعلي محمد عباس مهدي3262122211025036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية الفارابي للبنينادبيكرار حيدر عباس عبود3272122211025038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية513.0073.29ثانوية الفارابي للبنينادبيمقتدى ضرغام اسد حيدر3282122211025042

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436.0062.29ثانوية الفارابي للبنينادبيهادي حسن هادي عليوي3292122211025047

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية385.0055.00اعدادية الفراهيدي للبنينادبياسامه وليد ستار جاسم3302122211026003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0060.57اعدادية الفراهيدي للبنينادبيبكر جمال عبد هللا رشيد3312122211026004

كلية اآلداب/جامعة كركوك447.0063.86اعدادية الفراهيدي للبنينادبيعبد الرحمن راسم عبد هللا علي3322122211026009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29اعدادية الفراهيدي للبنينادبيعلي قدوري اسود سدران3332122211026010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية الفراهيدي للبنينادبيمروان سعد فندي علي3342122211026017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية580.0082.86اعدادية البعثة النبوية للبنينادبياثير رشيد علي سلمان3352122211027001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت503.0071.86اعدادية البعثة النبوية للبنينادبياحمد حميد حسين محمود3362122211027002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيجاسم حسين برغش تايه3372122211027003

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت531.0075.86اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيحسين عدنان سويلم مسلم3382122211027005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيسجاد علي فالح كاظم3392122211027007

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيسجاد هيثم حامد خلف3402122211027008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475.0067.86اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيسيف علي ضاري جاسم3412122211027009

كلية اآلداب/جامعة تكريت425.0060.71اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيعلي مالك رشيد جباره3422122211027013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى467.0066.71اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيمرتضى حميد حسين علوش3432122211027020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية536.0076.57اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيمرتضى سلمان حسين علي3442122211027021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت498.0071.14اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيمروان قاسم محمد حسين3452122211027023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية الوجيهية للبنينادبياحمد عامر عبد محمد3462122211029001

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية الوجيهية للبنينادبيبهاء نوري نصر هللا حسين3472122211029003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى463.0066.14اعدادية الوجيهية للبنينادبيحسين علي خلف كاطع3482122211029005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى608.0086.86اعدادية الوجيهية للبنينادبيرشيد رفاق رشيد حميد3492122211029010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية الوجيهية للبنينادبيسيف محمد خضير عواد3502122211029015

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية الوجيهية للبنينادبيطاهر عويد داود حسين3512122211029017

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت496.0070.86اعدادية الوجيهية للبنينادبيعباس حسن سعيد عدوان3522122211029018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت570.0081.43اعدادية الوجيهية للبنينادبيعبد هللا جاسم كريم كاظم3532122211029021

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى390.0055.71اعدادية الوجيهية للبنينادبيعبد هللا سرمد رحيم سلمان3542122211029022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى557.0079.57اعدادية الوجيهية للبنينادبيعبد هللا علي عرميط كاظم3552122211029024

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت505.0072.14اعدادية الوجيهية للبنينادبيعبد الوهاب قاسم مجيد غيدان3562122211029027

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى573.0081.86اعدادية الوجيهية للبنينادبيعلي حسين محمد زيدان3572122211029028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0068.43اعدادية الوجيهية للبنينادبيكاظم جواد كاظم حسن3582122211029032

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86اعدادية الوجيهية للبنينادبيمصطفى عبد الحسن عبد الستار حميد3592122211029038

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى610.0087.14اعدادية الوجيهية للبنينادبيمصعب عباس فاضل نصيف3602122211029042
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504.0072.00اعدادية الوجيهية للبنينادبيمنتظر مهدي جعفر احمد3612122211029043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية الوجيهية للبنينادبيياسر عمار جواد كاظم3622122211029044

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية ابي الضيفان للبنينادبياحمد جاسم محمد سلمان3632122211030002

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى654.0093.43اعدادية ابي الضيفان للبنينادبياحمد جاسم محمد مطرود3642122211030003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيعلي رحيم جاسم قاسم3652122211030011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيمحمد حسين خليل جميل3662122211030015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى545.0077.86اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيمحمد صائد كنعان يحيى3672122211030016

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيالفاروق علي رشيد حميد3682122211031001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيايمن قاسم حزام عويد3692122211031002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت573.0081.86ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيحر مهدي صالح سلمان3702122211031004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى473.0067.57ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيحسين عباس خميس حسن3712122211031005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيسالم حيدر عباس حسين3722122211031011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيسيف مهند عبد النبي عبود3732122211031012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519.0074.14ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيعباس حسين علي منصور3742122211031013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت564.0080.57ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيعبد هللا محمد عناد منصور3752122211031014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء584.0083.43ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيعبد هللا هاني احمد منصور3762122211031015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى619.0088.43ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيعلي حسين احمد منصور3772122211031016

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيعلي طالب حامد ابراهيم3782122211031017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى639.0091.29ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيعلي فالح حسن شهاب3792122211031018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0073.29ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيعلي كريم حسين حسن3802122211031019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت557.0079.57ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيكرار مسلم حسين يعقوب3812122211031020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت596.0085.14ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيمرتضى حسن سلمان مربط3822122211031021

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى480.0068.57ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيمصطفى عباس صالح عناد3832122211031023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0070.00ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيمصطفى عباس ناجي محمود3842122211031024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى543.0077.57اعدادية مندلي للبنينادبياحمد محسن جوامير عزيز3852122211033002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514.0073.43اعدادية مندلي للبنينادبياحمد ناجح سالم عواد3862122211033003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية مندلي للبنينادبيارشد حسين حسن صالح3872122211033004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك450.0064.29اعدادية مندلي للبنينادبيانور مهدي عبد محمد3882122211033008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية493.0070.43اعدادية مندلي للبنينادبيحسن رعد محمود جمعه3892122211033010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى610.0087.14اعدادية مندلي للبنينادبيحسن علي شكر محمود3902122211033011

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى534.0076.29اعدادية مندلي للبنينادبيسحاب عدنان جاسم صحو3912122211033021

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية مندلي للبنينادبيعباس ظاهر ادعيم سلمان3922122211033022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى674.0096.29اعدادية مندلي للبنينادبيعبد الرزاق جمعه كريم بريسم3932122211033023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية مندلي للبنينادبيعبد العليم رائد كيفي شجاع3942122211033024

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت430.0061.43اعدادية مندلي للبنينادبيعبد هللا غسان سليمان محمد3952122211033026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية مندلي للبنينادبيعبد هللا محمد مهدي صايح3962122211033027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى533.0076.14اعدادية مندلي للبنينادبيعبد هللا مهنه صالح محمد3972122211033028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى630.0090.00اعدادية مندلي للبنينادبيعماد جبار اسماعيل فارس3982122211033032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى623.0089.00اعدادية مندلي للبنينادبيعمر يونس صالح محمد3992122211033033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء507.0072.43اعدادية مندلي للبنينادبيفارس بندر ابراهيم سادر4002122211033034
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى500.0071.43اعدادية مندلي للبنينادبيقاسم ماجد جبل عبد4012122211033035

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية مندلي للبنينادبيليث كركان خليفه كانون4022122211033036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى629.0089.86اعدادية مندلي للبنينادبيمحمد بندر ابراهيم سادر4032122211033037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت577.0082.43اعدادية مندلي للبنينادبيمحمد صاحب صالح احمد4042122211033038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0066.14اعدادية مندلي للبنينادبيمحمود محمد داود محمد4052122211033041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية مندلي للبنينادبيمروان سلمان صحو هيه4062122211033042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية مندلي للبنينادبيمصعب نايف مهدي صايح4072122211033043

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت566.0080.86اعدادية مندلي للبنينادبيمقداد علوان حميد مراد4082122211033044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت558.0079.71اعدادية مندلي للبنينادبينشوان ليث محمد محيسن4092122211033046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0061.14اعدادية مندلي للبنينادبيوسام شاكر محمود مزعل4102122211033047

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية النظامية للبنينادبيابراهيم مزاحم علي حسن4112122211034001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد660.0094.29ثانوية النظامية للبنينادبيباسم حاتم نوري عبود4122122211034004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية النظامية للبنينادبيحسين علي فالح حسن4132122211034009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية النظامية للبنينادبيعباس فاروق علي رشيد4142122211034014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى530.0075.71ثانوية النظامية للبنينادبيمقتدى علي جاسم جبار4152122211034019

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى626.0089.43ثانوية الجبل للبنينادبيادهم داود سلمان شلش4162122211035001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0069.43ثانوية الجبل للبنينادبياكرم احمد اسماعيل علي4172122211035002

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى614.0087.71ثانوية الجبل للبنينادبيعادل باسم سديد حسن4182122211035005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية الجبل للبنينادبيمصطفى يوسف حميد حبيب4192122211035006

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية الجبل للبنينادبينصير احمد رضا اشكفتي4202122211035009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0063.00اعدادية ابن الرومية للبنينادبياحمد عمار فالح صالح4212122211036003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى498.0071.14اعدادية ابن الرومية للبنينادبياسامة عواد خلف عواد4222122211036007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى469.0067.00اعدادية ابن الرومية للبنينادبيانس عباس دانوك نجم4232122211036008

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية ابن الرومية للبنينادبيايسر صدام حميد خليفه4242122211036010

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية ابن الرومية للبنينادبيزيدون طالب علوان محمود4252122211036015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى473.0067.57اعدادية ابن الرومية للبنينادبيضياء محمود فاضل حسن4262122211036018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى519.0074.14اعدادية ابن الرومية للبنينادبيعبد الرحمن زيد مجيد هالل4272122211036020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية ابن الرومية للبنينادبيعبد هللا كريم جالل باقر4282122211036024

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية ابن الرومية للبنينادبيعبد المغيث قاسم ناصر حسين4292122211036025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى518.0074.00اعدادية ابن الرومية للبنينادبيعلي حكمت حاتم محمود4302122211036026

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية ابن الرومية للبنينادبيكرار مثنى حسن خميس4312122211036029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية ابن الرومية للبنينادبيياسر احمد حاتم محمود4322122211036036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية المقدادية للبنينادبيحسين علي مبارك يحيى4332122211038004

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية المقدادية للبنينادبيسجاد جاسم محمد جاسم4342122211038008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى467.0066.71اعدادية المقدادية للبنينادبيعبد هللا مكي ياسين حسن4352122211038013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0073.29اعدادية المقدادية للبنينادبيعلي محمود خوام محمد4362122211038017

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى590.0084.29اعدادية المقدادية للبنينادبيليث صالح ضاري مبارك4372122211038019

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى429.0061.29اعدادية المقدادية للبنينادبيليث نكتل صالح مهدي4382122211038020

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية457.0065.29اعدادية المقدادية للبنينادبيمهدي حسين كليبان علي4392122211038025

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية القلعة للبنينادبيحسين حامد علي ياس4402122211039007

245 من 11صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ديالى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت439.0062.71اعدادية القلعة للبنينادبيحسين عبدالمجيد خلف عبد4412122211039009

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية القلعة للبنينادبيعباس علي مهدي عبود4422122211039015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى526.0075.14اعدادية القلعة للبنينادبيعبدالكريم بدر دنبوس خلف4432122211039017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى549.0078.43اعدادية القلعة للبنينادبيعبدالهادي كامل حسن شهاب4442122211039020

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية455.0065.00اعدادية القلعة للبنينادبيمقتدى علي عواد كاظم4452122211039027

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيحسين حيدر عبد الحر مهدي4462122211040006

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى430.0061.43ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيعباس احمد عبد الرضا كاظم4472122211040010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى571.0081.57ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيعباس جاسم محمد اسماعيل4482122211040011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيعباس رياض جليل اسماعيل4492122211040012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0073.14ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيعلي جاسم خليل علوان4502122211040015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0069.57ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيعلي عدنان مسير عطيه4512122211040020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى500.0071.43ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيمحمد الصادق عدنان كريم رضا4522122211040023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى469.0067.00ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيمحمد علي محمد حسين عمران4532122211040026

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى439.0062.71اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبياحمد جمعه احمد حمود4542122211041002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت493.0070.43اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبياحمد حسن وردي محمد4552122211041003

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبياحمد خليل خميس علي4562122211041004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت557.0079.57اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبياسامه احمد صالح زيدان4572122211041008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت570.0081.43اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبيحسين علي زيدان خلف4582122211041011

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك536.0076.57اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبيرسول سالم نصره غيدان4592122211041012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0068.00اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبيشعيب عبد الحميد جمعه ذياب4602122211041015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت554.0079.14اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبيعبد الحميد علي ابراهيم علي4612122211041017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبيعبد السالم احمد مزعل جدوع4622122211041019

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبيعبيده عبد الستار جمعه حمد4632122211041021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى553.0079.00اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبيعلي حبيب عبد هللا ويس4642122211041022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514.0073.43اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبيعلي صالح علي سليم4652122211041023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى562.0080.29اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبيعلي طالب علي مظلوم4662122211041024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت506.0072.29اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبيعمر حمادي داود سلومي4672122211041025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت584.0083.43اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبيكامل ثامر صالح رميض4682122211041028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت459.0065.57اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبيمحمد زهير محمد عزيز4692122211041031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنينادبيمحمد ضيدان داود سلومي4702122211041032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى497.0071.00ثانوية العدالة للبنينادبيابو بكر خير هللا فاضل علوان4712122211042001

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى583.0083.29ثانوية العدالة للبنينادبياحمد حازم مقصود عارف4722122211042002

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى575.0082.14ثانوية العدالة للبنينادبياحمد فراس مقصود عارف4732122211042004

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى430.0061.43ثانوية العدالة للبنينادبياحمد فوزي احمد عبود4742122211042005

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية العدالة للبنينادبياسامه طه خليل ابراهيم4752122211042008

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية العدالة للبنينادبيامير علي جاسم محمد4762122211042009

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى491.0070.14ثانوية العدالة للبنينادبيحسن علي جلوب عبطان4772122211042013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى519.0074.14ثانوية العدالة للبنينادبيحيدر حازم عبد الغني ابراهيم4782122211042016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد455.0065.00ثانوية العدالة للبنينادبيعبد الخالق عادل عاشور عبد هللا4792122211042019

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية العدالة للبنينادبيعبد هللا هيثم احمد عبود4802122211042023
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قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك429.0061.29ثانوية العدالة للبنينادبيعلي حسام نجم عبد الخالق4812122211042024

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى449.0064.14ثانوية العدالة للبنينادبيعلي سعيد جمعه درب4822122211042026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57ثانوية العدالة للبنينادبيعمر قاسم صالح مهدي4832122211042028

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية العدالة للبنينادبيمحمد رائد ثابت ابراهيم4842122211042029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت511.0073.00ثانوية العدالة للبنينادبيمحمد صباح نصيف جاسم4852122211042030

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57ثانوية العدالة للبنينادبيمحمد قاسم عبد الرحمن صالح4862122211042032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519.0074.14ثانوية العدالة للبنينادبيمصطفى قحطان حسن عبد هللا4872122211042036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى639.0091.29ثانوية العدالة للبنينادبيمقتدى زيد طارق عبد الباقي4882122211042037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية العدالة للبنينادبييوسف احمد محمود احمد4892122211042038

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية احمد شوقي للبنينادبياحمد ادريس مجيد احمد4902122211044001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435.0062.14ثانوية احمد شوقي للبنينادبيحيدر علي عبد الحسين سنه4912122211044002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57ثانوية احمد شوقي للبنينادبيصدام حسن تركي حطحوط4922122211044004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529.0075.57ثانوية دمشق للبنينادبيادهم حسن جاسم محمد4932122211045001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية446.0063.71ثانوية الشهيد عون للبنينادبيعلي موسى جعفر عبد الرسول4942122211047007

كلية التربية/جامعة سامراء472.0067.43ثانوية الشهيد عون للبنينادبيمنتظر صالح فاضل حسين4952122211047011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت589.0084.14ثانوية المغيرة للبنينادبيزياد حازم محسن جهف4962122211048009

كلية اللغات/جامعة بغداد624.0089.14ثانوية المغيرة للبنينادبيسجاد عدنان حسين دبي4972122211048011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى541.0077.29ثانوية المغيرة للبنينادبيطه صكبان يحيى احمد4982122211048014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى540.0077.14ثانوية المغيرة للبنينادبيعبد القادر ابراهيم عبد هاشم4992122211048016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى467.0066.71ثانوية المغيرة للبنينادبيعلي الرضا صبري كامل هادي5002122211048018

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت506.0072.29ثانوية المغيرة للبنينادبيعلي حسين ناصر حسين5012122211048019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0068.71ثانوية المغيرة للبنينادبيمحمد احمد خضير حسن5022122211048023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى654.0093.43ثانوية المغيرة للبنينادبيمهند حميد عبد الرحمن جبر5032122211048028

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0069.00ثانوية المغيرة للبنينادبيوليد خالد احمد محمد5042122211048029

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86اعدادية االمام الزهري للبنينادبياحمد عادل عبد هللا سلمان5052122211049001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت604.0086.29اعدادية االمام الزهري للبنينادبيحازم عامر حومد محمد5062122211049003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى610.0087.14اعدادية االمام الزهري للبنينادبيحسن جاسم فخري عز الدين5072122211049005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى461.0065.86اعدادية االمام الزهري للبنينادبيحسين صبر فرمان سلمان5082122211049007

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى498.0071.14اعدادية االمام الزهري للبنينادبيحسين هادي حسين علي5092122211049009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى530.0075.71اعدادية االمام الزهري للبنينادبيرضا احمد منيهل كريم5102122211049010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى530.0075.71اعدادية االمام الزهري للبنينادبيسجاد عماد عبد المحسن مجيد5112122211049011

كلية االعالم/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية االمام الزهري للبنينادبيعمر اياد محمد عبد5122122211049015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية537.0076.71اعدادية االمام الزهري للبنينادبيكرار راسم محمد محمود5132122211049017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية االمام الزهري للبنينادبيمصطفى عماد عبد المحسن مجيد5142122211049022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى549.0078.43اعدادية شهداء شروين للبنينادبيحسام ابراهيم عبد هللا حمد5152122211050004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية475.0067.86اعدادية شهداء شروين للبنينادبيخالد احمد ثابت خلف5162122211050005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية484.0069.14اعدادية شهداء شروين للبنينادبيعبد الرحمن اسماعيل محمد صالح5172122211050007

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية شهداء شروين للبنينادبيفالح كريم خورشيد خلف5182122211050009

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية376.0053.71اعدادية شهداء شروين للبنينادبيمصطفى ابراهيم عبد هللا نجم5192122211050010

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية شهداء شروين للبنينادبيمظفر خليل محمود سحاب5202122211050011
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية القرطبي للبنينادبيضاري عادي كريم محمد5212122211051013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة459.0065.57اعدادية القرطبي للبنينادبيطه حسن ياسين ثويني5222122211051014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى544.0077.71اعدادية القرطبي للبنينادبيطه عبد هللا حسن سبع5232122211051015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية443.0063.29اعدادية القرطبي للبنينادبيطه غضنفر علي خلف5242122211051016

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت519.0074.14اعدادية القرطبي للبنينادبيعبد الكريم محمد فاضل عوض5252122211051017

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت517.0073.86اعدادية القرطبي للبنينادبيفالح سامي حسين مرزوق5262122211051020

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57اعدادية القرطبي للبنينادبيمحمد قهار ياسين حماده5272122211051021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية449.0064.14اعدادية القرطبي للبنينادبيمحمود حسام طه ياسين5282122211051022

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية القرطبي للبنينادبيمرتضى مهدي صالح كاظم5292122211051023

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت488.0069.71اعدادية القرطبي للبنينادبيمروان علي احمد ابراهيم5302122211051024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية القرطبي للبنينادبيميسر منقذ حسين علي5312122211051026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439.0062.71اعدادية القرطبي للبنينادبينمر عادي كريم محمد5322122211051027

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية القرطبي للبنينادبيياسر عمار كريم محمد5332122211051028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0067.43ثانوية الصدرين للبنينادبيسجاد محمود اموري خليل5342122211053007

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0070.71ثانوية الصدرين للبنينادبيعبد هللا عبد الكريم صاحب غايب5352122211053009

كلية اللغات/جامعة بغداد603.0086.14ثانوية الصدرين للبنينادبيعبد الوهاب جالل عبد الوهاب جميل5362122211053010

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى463.0066.14ثانوية الصدرين للبنينادبيعلي حسين عباس مجيد5372122211053011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى524.0074.86ثانوية الصدرين للبنينادبيكرار سعد نجم عبود5382122211053013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة484.0069.14ثانوية الصدرين للبنينادبيمرتضى حقي عناد حميد5392122211053016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد588.0084.00ثانوية الصدرين للبنينادبيمصطفى وليد فخري رعد5402122211053017

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0068.57ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبياحمد ايهاب طارق كريم5412122211055001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبياحمد صالح احمد سعيد5422122211055003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0069.14ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبياكرم شوكت وادي علي5432122211055006

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيحسن قيس هزبر مروح5442122211055009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء462.0066.00ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيسجاد وعد عبد الرحمن محمد5452122211055014

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيشهاب احمد جاسم محمد5462122211055015

كلية اللغات/جامعة بغداد593.0084.71ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيطه حميد ابراهيم رشيد5472122211055016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى501.0071.57ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيعباس احمد مبدر محمود5482122211055017

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيعبد الرحمن عدنان خضير حميد5492122211055018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك455.0065.00ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيعلي حسين علي جاسم5502122211055023

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0069.57ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيعلي قيصر ابراهيم محمود5512122211055024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى544.0077.71ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيمحمد ابراهيم محمد داود5522122211055026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيمحمد كاظم جواد معروف5532122211055028

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيمحمود عبد الرحمن محمود عباس5542122211055030

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيمصطفى سلمان عناد سلمان5552122211055031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0072.57ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيمصطفى يحيى متعب محمود5562122211055032

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى469.0067.00ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبييوسف شاكر محمود خلف5572122211055035

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى611.0087.29ثانوية سعد للبنينادبيحسين سعد شكر عباس5582122211056002

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى593.0084.71ثانوية سعد للبنينادبيحسين فراس ثاني حسين5592122211056004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0072.14ثانوية سعد للبنينادبيسجاد كريم كاظم سعيد5602122211056006
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى465.0066.43ثانوية سعد للبنينادبيعبد هللا مرتضى توفيق محمد5612122211056010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد453.0064.71ثانوية سعد للبنينادبيعبد هللا مسلم خليل اسماعيل5622122211056011

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى495.0070.71ثانوية سعد للبنينادبيمحمد علي هادي عبد هللا جواد5632122211056015

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى454.0064.86ثانوية سعد للبنينادبيمهدي موسى شكر عباس5642122211056018

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى606.0086.57اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبياحمد قاسم محمد عيال5652122211058005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى534.0076.29اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبياشرف عائد محمد داود5662122211058006

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيانس هشام ابراهيم اسماعيل5672122211058007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0072.86اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيانس ياس عبد هللا محمد5682122211058008

كلية اآلداب/جامعة سامراء429.0061.29اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيبسام زياد هادي حسن5692122211058009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0060.43اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيزكريا يحيى حسين علي5702122211058013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514.0073.43اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيسامر حسين محمد يوسف5712122211058014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيسلمان ابراهيم عدنان علي5722122211058017

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيعبد الرحمن منتصر نهاد عبد اللطيف5732122211058019

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيعبد الرحمن هيثم ناصر حديد5742122211058020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525.0075.00اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيعبد هللا احمد عبد هللا محمد5752122211058021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيعبد هللا عامر ايوب محمود5762122211058023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى534.0076.29اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيعز الدين عباس مصلح مهدي5772122211058026

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيعلي براء علي حميد5782122211058027

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيمحمد حكمت عبد الرحمن حميد5792122211058031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0069.57اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيمحمد خالد جبار صالح5802122211058032

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى445.0063.57اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيمحمد عامر فاضل صالح5812122211058034

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيمحمد نصر هللا ناصر حديد5822122211058037

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية493.0070.43اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيمصطفى عماد هادي حيدر5832122211058038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471.0067.29اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيمعتز احمد صخي محمد5842122211058040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0071.71اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيهاشم سعود ريحان محمد5852122211058041

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبييوسف سعد جمعه محمود5862122211058044

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية الغد المشرق للبنينادبياحمد ضمد جميل مهدي5872122211059003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0070.00اعدادية الغد المشرق للبنينادبياحمد فارس عبد الرضا حسين5882122211059006

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى449.0064.14اعدادية الغد المشرق للبنينادبياحمد ماجد سامي شهاب5892122211059007

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية الغد المشرق للبنينادبياسماعيل كرم جمال اسماعيل5902122211059008

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية الغد المشرق للبنينادبيانور ضياء عبد المنعم احمد5912122211059009

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى427.0061.00اعدادية الغد المشرق للبنينادبيحسن موفق خضير حسن5922122211059017

كلية اآلداب/جامعة كركوك438.0062.57اعدادية الغد المشرق للبنينادبيحسين محمد ابراهيم طه5932122211059019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك449.0064.14اعدادية الغد المشرق للبنينادبيحمزه سعد رشيد علي5942122211059022

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية الغد المشرق للبنينادبيسيف مالك حسن طه5952122211059031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى499.0071.29اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعبد المنعم صباح علوان براك5962122211059046

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعلي حسين نعمه حسين5972122211059047

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعلي طارق ثامر خضير5982122211059048

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى470.0067.14اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعمار رعد حسن علي5992122211059053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى540.0077.14اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعمر فاروق عبود بالم6002122211059054
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التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعمر محمد ابراهيم محمود6012122211059055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0067.57اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعون علي حسين علوان6022122211059056

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية الغد المشرق للبنينادبيقاسم لقمان احمد خورشيد6032122211059057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0072.86اعدادية الغد المشرق للبنينادبيكرار علي حسين كاظم6042122211059058

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية الغد المشرق للبنينادبيكرار فيصل عزاوي علوان6052122211059059

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمحمد مالك حسن طه6062122211059067

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى461.0065.86اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمحمود حسين محمود احمد6072122211059068

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0069.43اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمرتضى علي عبد الستار حميد6082122211059070

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء424.0060.57اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمصطفى عدي صالح محمد6092122211059072

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى458.0065.43اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمنتظر غسان احمد خورشيد6102122211059073

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى463.0066.14اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيحسين محمد ياسين عبد الوهاب6112122211060009

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيحيدر مازن محمد صالح6122122211060012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيحيدر محمد جاسم محمد6132122211060013

كلية اللغات/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيداود سلمان داود سلمان6142122211060015

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى594.0084.86اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيسجاد احمد يعقوب صالح6152122211060016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى485.0069.29اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيشامل عدنان محمود صالح6162122211060018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيشوقي عثمان شوقي علي6172122211060019

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعمار مؤيد عبد الجبار طه6182122211060028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمحمد فائز موفق ابراهيم6192122211060041

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية370.0052.86اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمحمد نجاح تعبان غانم6202122211060044

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية422.0060.29اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمحمد نجاح كاظم سبع6212122211060045

كلية اللغات/جامعة بغداد594.0084.86اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمحمد نجيب داود سلمان6222122211060046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520.0074.29اعدادية اولى القبلتين للبنينادبينسيم اثير احمد ناجي6232122211060050

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيهاشم برهان هاشم محمد6242122211060053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية بيخال للبنينادبياحمد سعدون نافع غفور6252122211065003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية بيخال للبنينادبياحمد قادر احمد جمعه6262122211065009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى548.0078.29اعدادية بيخال للبنينادبياحمد مشعان احمد متعب6272122211065010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية بيخال للبنينادبيادريس محمود جميل خصباك6282122211065013

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية بيخال للبنينادبيايمن سعد علي خلف6292122211065017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية545.0077.86اعدادية بيخال للبنينادبيايمن صكبان كاظم خلف6302122211065018

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت470.0067.14اعدادية بيخال للبنينادبيحبيب علي محمد موسى6312122211065027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد638.0091.14اعدادية بيخال للبنينادبيحسن كامل صالح غائب6322122211065029

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29اعدادية بيخال للبنينادبيخالد صكبان احمد حسين6332122211065033

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية بيخال للبنينادبيضياء شكر محمود موسى6342122211065044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0068.14اعدادية بيخال للبنينادبيعبد العزيز زيدان خلف حسن6352122211065049

كلية اآلداب/جامعة كركوك443.0063.29اعدادية بيخال للبنينادبيعبد هللا احمد رشيد علو6362122211065051

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى570.0081.43اعدادية بيخال للبنينادبيعبد هللا عبد الستار ابراهيم علي6372122211065052

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت498.0071.14اعدادية بيخال للبنينادبيعز الدين فالح حسن محمد6382122211065059

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0060.86اعدادية بيخال للبنينادبيعالء جاسم محمد جاسم6392122211065060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت473.0067.57اعدادية بيخال للبنينادبيعلي محمد صيهود محمود6402122211065066
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت505.0072.14اعدادية بيخال للبنينادبيعمر ثابت صعب نائل6412122211065070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية بيخال للبنينادبيعمر زكريا ظاهر محمود6422122211065074

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0070.86اعدادية بيخال للبنينادبيعمر عادل وادي اسماعيل6432122211065075

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى646.0092.29اعدادية بيخال للبنينادبيعمر عدنان اسماعيل حمد6442122211065076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية بيخال للبنينادبيعمر محمود خلف مسرهد6452122211065078

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية بيخال للبنينادبيغيث اثير ابراهيم احمد6462122211065081

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك541.0077.29اعدادية بيخال للبنينادبيغيث صالل درباس عبود6472122211065082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك528.0075.43اعدادية بيخال للبنينادبيقحطان عدنان رحمن حبيب6482122211065085

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية بيخال للبنينادبيليث اثير ابراهيم احمد6492122211065088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى580.0082.86اعدادية بيخال للبنينادبيمحمد احمد داود محمود6502122211065089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك502.0071.71اعدادية بيخال للبنينادبيمحمد شمس الدين ياسين شهاب احمد6512122211065094

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت562.0080.29اعدادية بيخال للبنينادبيمحمد فاضل جاسم عباس6522122211065099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0065.29اعدادية بيخال للبنينادبيمحمد فالح محمد ستار6532122211065100

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية بيخال للبنينادبيمحمد نزار امير علي6542122211065102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت495.0070.71اعدادية بيخال للبنينادبيمحمود عيدان رشيد عبد6552122211065104

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى502.0071.71اعدادية بيخال للبنينادبيمصطفى صادق ياسين محمد6562122211065108

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية بيخال للبنينادبيمصعب ممتاز فهد حمد6572122211065113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0073.14اعدادية بيخال للبنينادبيمنار رحيم فرحان حمد6582122211065115

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية بيخال للبنينادبينجوان سالم لطيف بريج6592122211065118

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى554.0079.14اعدادية بيخال للبنينادبيوليد خالد طه براك6602122211065123

كلية اآلداب/جامعة كركوك423.0060.43اعدادية بيخال للبنينادبييوسف احمد عدنان شوكت6612122211065127

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية بيخال للبنينادبييوسف محمد يوسف حسن6622122211065129

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى630.0090.00ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبياحمد عبد الجبار حمدان عبد6632122211066004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507.0072.43ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيايمن سالم ابراهيم حسن6642122211066006

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيبالل عادل ارحيم حسين6652122211066007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء562.0080.29ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيحسن حامد مجيد عبد هللا6662122211066009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيحسين عفان جودر عبد اللطيف6672122211066011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيطارق رافع كاظم جوري6682122211066017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520.0074.29ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيعبد الخالق عمار جاسم محمد6692122211066018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى605.0086.43ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيعبد الرحمن ثامر حسن محمد6702122211066019

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيعبد الرحمن سالم هادي كاظم6712122211066020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى604.0086.29ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيعبد الرزاق فراس نوري مال هللا6722122211066021

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيعبد هللا رشيد محمود رشيد6732122211066023

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيعبد هللا موفق خميس ابراهيم6742122211066027

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيعثمان ياسين ثاير كريم6752122211066029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519.0074.14ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيعلي حسين جدعان يعقوب6762122211066033

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى536.0076.57ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيعلي خليل ابراهيم جاسم6772122211066034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى542.0077.43ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيعمر عماد عناد ابراهيم6782122211066036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى539.0077.00ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيقاسم سهيل ضاري فرحان6792122211066038

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى428.0061.14ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيكاظم رحيم حاكم نصيف6802122211066039
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قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد489.0069.86ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيمحمد حاتم حسين داود6812122211066040

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيمحمد صالح قدوري رشيد6822122211066041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى532.0076.00ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيمحمد طالل فاضل حسين6832122211066042

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيمحمد عبد الرحمن محمد احمد6842122211066043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت502.0071.71ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيمحمد عبد هللا اسماعيل عبد هللا6852122211066044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت496.0070.86ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيمحمد عدنان خلف علي6862122211066045

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبيمصطفى جواد حسن يعكوب6872122211066046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت600.0085.71اعدادية شورش للبنينادبيأحمد حازم زيد حسن6882122211067001

كلية اللغات/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية شورش للبنينادبيابراهيم نهاد احمد سعيد6892122211067002

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى617.0088.14اعدادية شورش للبنينادبياحمد فؤاد محمد رفعت6902122211067006

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى632.0090.29اعدادية شورش للبنينادبياسامه محمد عبد هللا سعيد6912122211067008

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك445.0063.57اعدادية شورش للبنينادبيجعفر محمد عباس غفور6922122211067010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية شورش للبنينادبيحسن علي محمد حسن6932122211067011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0063.57اعدادية شورش للبنينادبيحسين جاسب عذاب خابط6942122211067013

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى595.0085.00اعدادية شورش للبنينادبيحسين محمد روضان اسماعيل6952122211067017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية شورش للبنينادبيحيدر اسماعيل سي مراد حسن6962122211067019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى537.0076.71اعدادية شورش للبنينادبيحيدر خالد عبد الكريم جوامير6972122211067020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية شورش للبنينادبيحيدر عدنان نادر كريم6982122211067021

كلية اآلداب/جامعة كركوك429.0061.29اعدادية شورش للبنينادبيدلشاد اياد محمد شريف6992122211067022

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى558.0079.71اعدادية شورش للبنينادبيصالح زيد صالح خضير7002122211067030

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى607.0086.71اعدادية شورش للبنينادبيعبد الرحمن امير عبد هللا سليمان7012122211067034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507.0072.43اعدادية شورش للبنينادبيعبد العظيم صالح رشيد حسين7022122211067036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى553.0079.00اعدادية شورش للبنينادبيعلي ابراهيم حيدر باشا7032122211067041

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية شورش للبنينادبيعلي احمد حسن يارك7042122211067042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك474.0067.71اعدادية شورش للبنينادبيعلي رزكار رضا امين7052122211067043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0065.57اعدادية شورش للبنينادبيعلي عثمان سايخان كاكه خان7062122211067044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0069.43اعدادية شورش للبنينادبيعلي ماجد حسن محمد7072122211067045

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29اعدادية شورش للبنينادبيعلي مهدي نوري ابراهيم7082122211067046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك562.0080.29اعدادية شورش للبنينادبيعمر احمد محمد عمر7092122211067050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك476.0068.00اعدادية شورش للبنينادبيفؤاد هيمن فؤاد جهاد7102122211067054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0067.71اعدادية شورش للبنينادبيكرار غالب خضير سلمان7112122211067057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية شورش للبنينادبيمحمد احمد حسين اسماعيل7122122211067058

كلية اآلداب/جامعة كركوك442.0063.14اعدادية شورش للبنينادبيمحمد حسن جمال سمين7132122211067059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية شورش للبنينادبيمحمد حسين احمد خليل7142122211067060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0072.29اعدادية شورش للبنينادبيمحمد صبحي علي سليمان7152122211067062

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0060.86اعدادية شورش للبنينادبيمحمد عبد هللا حسين مبارك7162122211067064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية شورش للبنينادبيمحمود شهاب احمد محمود7172122211067067

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية شورش للبنينادبيمصطفى جليل ابراهيم درويش7182122211067069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية شورش للبنينادبيمصطفى فاضل محمد حسين7192122211067072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك475.0067.86اعدادية شورش للبنينادبيمهيمن شكر محمود محمد شاه7202122211067073
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قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت471.0067.29اعدادية شورش للبنينادبييوسف عباس عبد الكريم محمد7212122211067075

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت562.0080.29اعدادية الرواد للبنينادبياحمد علي حسين نجم7222122211068007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية الرواد للبنينادبياحمد ماجد محسن عليوي7232122211068008

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية الرواد للبنينادبياحمد محمود علي طعمه7242122211068009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك522.0074.57اعدادية الرواد للبنينادبياوس باسم محمد جاسم7252122211068013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية الرواد للبنينادبيحسين ثائر كاظم حسن7262122211068030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى653.0093.29اعدادية الرواد للبنينادبيحسين حسن خلف جواد7272122211068034

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى492.0070.29اعدادية الرواد للبنينادبيحسين حسن سرحان محسن7282122211068035

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى586.0083.71اعدادية الرواد للبنينادبيحسين خيري جاسم نصيف7292122211068036

كلية االعالم/جامعة ذي قار428.0061.14اعدادية الرواد للبنينادبيحسين قتيبه حامد رفعت7302122211068040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية الرواد للبنينادبيحسين محمد حسين علوان7312122211068041

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية الرواد للبنينادبيحسين محمد عمار جاسم7322122211068042

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57اعدادية الرواد للبنينادبيحسين معن حر مجيد7332122211068044

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية الرواد للبنينادبيحيدر ظافر جاسم حسين7342122211068048

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71اعدادية الرواد للبنينادبيرشيد عبدالرزاق حميد عبدالستار7352122211068051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية الرواد للبنينادبيرياض احمد فيصل خليل7362122211068053

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الرواد للبنينادبيزين العابدين حيدر عبدالستار حسين7372122211068054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0064.86اعدادية الرواد للبنينادبيسجاد سلمان عبدالحسن عباس7382122211068056

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى581.0083.00اعدادية الرواد للبنينادبيسجاد قيس هاشم عبود7392122211068059

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية الرواد للبنينادبيسجاد لطيف عبدالغني حسن7402122211068060

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى434.0062.00اعدادية الرواد للبنينادبيسجاد مصطفى حميد جبار7412122211068061

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0068.86اعدادية الرواد للبنينادبيعباس عدنان هزبر كاظم7422122211068067

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى618.0088.29اعدادية الرواد للبنينادبيعباس فاضل عباس جليل7432122211068068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى518.0074.00اعدادية الرواد للبنينادبيعبدالجليل رعد جليل مهدي7442122211068077

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء455.0065.00اعدادية الرواد للبنينادبيعبدالرحمن حميد رشيد حسين7452122211068079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الرواد للبنينادبيعلي احمد محمود عطيه7462122211068082

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الرواد للبنينادبيعلي السجاد حسين سعيد حسين7472122211068084

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية الرواد للبنينادبيعلي حسين محمد كاظم7482122211068085

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى609.0087.00اعدادية الرواد للبنينادبيعلي رافد ابراهيم جاسم7492122211068089

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى607.0086.71اعدادية الرواد للبنينادبيعلي سمير حميد طاهر7502122211068090

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى442.0063.14اعدادية الرواد للبنينادبيعلي عبد هللا عطيه صنيع7512122211068092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469.0067.00اعدادية الرواد للبنينادبيعلي عدي علي حسين7522122211068093

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57اعدادية الرواد للبنينادبيعلي قتيبه صادق اسماعيل7532122211068096

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية الرواد للبنينادبيعلي محمود عزاوي محمود7542122211068099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516.0073.71اعدادية الرواد للبنينادبيكرار محمد حسن خلف7552122211068108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43اعدادية الرواد للبنينادبيمجتبى حميد حسن محمد7562122211068110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0068.71اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد اسامه سلمان محمد7572122211068112

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد طه سرحان محسن7582122211068119

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد عامر محمود عطية7592122211068120

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى469.0067.00اعدادية الرواد للبنينادبيمصطفى عبد الرزاق محمد صالح7602122211068132
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0072.57اعدادية الرواد للبنينادبيمصطفى عمار محمد خلف7612122211068133

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى512.0073.14اعدادية الرواد للبنينادبيمصطفى واثق عبد الجبار مهدي7622122211068134

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى492.0070.29اعدادية الرواد للبنينادبيمنتظر ثامر علي حمودي7632122211068135

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0071.71اعدادية الرواد للبنينادبيمنتظر حسن سرحان محسن7642122211068136

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى541.0077.29اعدادية الرواد للبنينادبيمنتظر حيدر علي حمد7652122211068138

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0069.57اعدادية الرواد للبنينادبيمنتظر محمد عبد الجبار مهدي7662122211068141

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية الرواد للبنينادبيمنير عزيز كرجي محمود7672122211068144

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية الرواد للبنينادبيمهند خالد منذر عبود7682122211068145

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى520.0074.29اعدادية األسود للبنينادبيسيف الدين مؤيد عبد الستار رحيم7692122211069005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى553.0079.00اعدادية األسود للبنينادبيسيف سعد عواد رحيم7702122211069006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0069.86اعدادية األسود للبنينادبيعبد الرحمن محمد عباس نصيف7712122211069008

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية األسود للبنينادبيعبد القهار خليل ابراهيم هندي7722122211069009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت527.0075.29اعدادية األسود للبنينادبيعبد هللا ماجد حمدي ابراهيم7732122211069010

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية األسود للبنينادبيمحمد فيصل ابراهيم هندي7742122211069013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى461.0065.86اعدادية األسود للبنينادبيناجح صباح ابراهيم سهيل7752122211069015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى524.0074.86اعدادية األسود للبنينادبييوسف احمد عبد الرزاق علوان7762122211069016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية الوطن للبنينادبيمنصور حسن منصور وهيب7772122211070011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0074.57اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبياحمد داود فاضل داود7782122211072001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيامجد سامي محمد فاضل7792122211072005

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيحمد مبارك ذياب حران7802122211072008

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيحيدر حازم حطحوط محمد7812122211072010

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيسجاد بشار مظهر علي7822122211072012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيسجاد غسان جاسم كرم7832122211072015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى575.0082.14اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيسيف هادي سلمان منشد7842122211072016

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيطه تحسين عبد خلف7852122211072017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى545.0077.86اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعلي عبدالسالم داود جار هللا7862122211072024

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى451.0064.43اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيمحمد حامد مخيبر خليل7872122211072029

كلية اآلداب/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيمحمد سعد سامي جاسم7882122211072031

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى600.0085.71اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيمروان عبدالرزاق وهاب محمود7892122211072037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيمصطفى فاروق كاظم جاسم7902122211072038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى559.0079.86اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيمصطفى وليد حسين كاظم7912122211072041

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى446.0063.71اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبييوسف احمد حسن حسون7922122211072043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة508.0072.57ثانوية األمامة للبنينادبياحمد جعفر احمد عباس7932122211073001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية األمامة للبنينادبيحسن لطيف عدنان مناحي7942122211073005

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية األمامة للبنينادبيحسين علي حسن داود7952122211073007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86ثانوية األمامة للبنينادبيحسين كريم تركي طعان7962122211073008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية األمامة للبنينادبيسجاد كريم نكه علي7972122211073011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57ثانوية األمامة للبنينادبيعباس عقيل علي نكه7982122211073012

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية األمامة للبنينادبيعلي حسين علي ابراهيم7992122211073013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0072.86ثانوية األمامة للبنينادبيعلي قيس محمد عيدان8002122211073014

245 من 20صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ديالى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل537.0076.71ثانوية األمامة للبنينادبيكرار حسن عبد هللا حميد8012122211073016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى553.0079.00ثانوية األمامة للبنينادبيمحمد مقداد احمد كاظم8022122211073020

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى612.0087.43ثانوية األمامة للبنينادبيمصطفى عبد عباس مزيد8032122211073021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيرامي عدنان ياسين مرهج8042122211074004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيصالح رباح كاظم صالح8052122211074006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت496.0070.86ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيعبد هللا مسعود سليمان محمد8062122211074007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438.0062.57ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيهيثم طه حمد نعمان8072122211074017

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبياحمد فرحان حبيب احمد8082122211074022

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى490.0070.00اعدادية طوبى للبنينادبياحمد طالب عدنان عطية8092122211076004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437.0062.43اعدادية طوبى للبنينادبياحمد نصير سعد ردام8102122211076005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية طوبى للبنينادبياحمد وسام محمود علي8112122211076006

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية طوبى للبنينادبياشرف مهدي صالح علي8122122211076008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86اعدادية طوبى للبنينادبيبارق طارق صالح يوسف8132122211076009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى519.0074.14اعدادية طوبى للبنينادبيجعفر عباس صالح علوان8142122211076011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك474.0067.71اعدادية طوبى للبنينادبيحسن عباس علي حسين8152122211076012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية طوبى للبنينادبيحيدر دريد علي حمدي8162122211076017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية طوبى للبنينادبيحيدر طه كريم محمود8172122211076018

كلية اآلداب/جامعة تكريت429.0061.29اعدادية طوبى للبنينادبيذوالفقار باسم قمر منصور8182122211076019

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية طوبى للبنينادبيسجاد عباس حسين علي8192122211076024

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك536.0076.57اعدادية طوبى للبنينادبيسيف عداي حمدي ياس8202122211076026

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية طوبى للبنينادبيصفاء ياسر محمد حسين8212122211076029

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14اعدادية طوبى للبنينادبيعبد الحميد نجم عبود كاظم8222122211076031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية طوبى للبنينادبيعبد الرحمن عماد نجم عبود8232122211076032

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية طوبى للبنينادبيعبدهللا زياد عبود احمد8242122211076034

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0060.00اعدادية طوبى للبنينادبيعبدهللا طالب عدنان عطية8252122211076036

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية طوبى للبنينادبيعبدهللا محمد عبد خليل8262122211076037

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى581.0083.00اعدادية طوبى للبنينادبيعلي خالد محمود شهاب8272122211076039

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية طوبى للبنينادبيعلي عيسى عبد علوان8282122211076041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0071.71اعدادية طوبى للبنينادبيعيسى فاضل محمود حميد8292122211076043

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية448.0064.00اعدادية طوبى للبنينادبيلؤي عالء الدين محمد حمدان8302122211076048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى518.0074.00اعدادية طوبى للبنينادبيمحمد حميد رشيد صالح8312122211076051

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية طوبى للبنينادبيمحمد علي مغير فرهود8322122211076052

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية طوبى للبنينادبيمحمد ليث عبود احمد8332122211076055

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى438.0062.57اعدادية طوبى للبنينادبيمرتضى عبدالباسط راشد حمودي8342122211076057

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية421.0060.14اعدادية طوبى للبنينادبيمرتضى محمد اسماعيل راضي8352122211076058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507.0072.43اعدادية طوبى للبنينادبيمصطفى فاضل عباس احمد8362122211076062

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى498.0071.14اعدادية طوبى للبنينادبيمصطفى نصيف حسين جاسم8372122211076064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية طوبى للبنينادبينهاد اياد نهاد عبدالعزيز8382122211076065

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك544.0077.71ثانوية القدر للبنينادبياحمد شاكر محسن حميد8392122211078002

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى582.0083.14ثانوية القدر للبنينادبيحسن جعفر عبد القادر احمد8402122211078007
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التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية القدر للبنينادبيحسين محمد محسن حميد8412122211078008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية القدر للبنينادبيحسين نهاد عبد االمير كاظم8422122211078009

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية القدر للبنينادبيحيدر علم دار احمد محمد8432122211078010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية القدر للبنينادبيخليل فرهود حمد فاضل8442122211078012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية القدر للبنينادبيرياض موفق رشيد علي8452122211078013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى526.0075.14ثانوية القدر للبنينادبيسيف علي حسين ناصر8462122211078015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت566.0080.86ثانوية القدر للبنينادبيصالح الدين جمهور محمد فاضل8472122211078019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك500.0071.43ثانوية القدر للبنينادبيعباس سمين عبد الوهاب جاسم8482122211078021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية القدر للبنينادبيعباس محمد رمضان محمد صالح8492122211078022

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ثانوية القدر للبنينادبيعبد هللا عباس نصيف جاسم8502122211078023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت599.0085.57ثانوية القدر للبنينادبيعبد هللا عثمان فاضل عباس8512122211078024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0061.14ثانوية القدر للبنينادبيعدنان قحطان حمد اسماعيل8522122211078025

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت477.0068.14ثانوية القدر للبنينادبيعمار ياسر محمد سرحان8532122211078030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت587.0083.86ثانوية القدر للبنينادبيمؤمن عبد الحسين خليفة عبد8542122211078032

كلية اللغات/جامعة الكوفة462.0066.00ثانوية القدر للبنينادبيمحمد الباقر جاسم كريم حسين8552122211078034

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى593.0084.71ثانوية القدر للبنينادبيمحمد صادق عبد القادر احمد8562122211078037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك602.0086.00ثانوية القدر للبنينادبيمحمد مظفر سمين شاهوار8572122211078038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية القدر للبنينادبيمحمود جمعه صالح عبد8582122211078039

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية القدر للبنينادبيمحمود رحمان امين محمود8592122211078040

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية القدر للبنينادبيمحمود رياض صاحب خلف8602122211078041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت591.0084.43ثانوية القدر للبنينادبيمصطفى سامي لفته عباس8612122211078043

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية حمرين للبنينادبيحمزه سلمان مزهر حمد8622122211079003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد453.0064.71ثانوية حمرين للبنينادبيغيث جودت شكر محمود8632122211079008

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية حمرين للبنينادبيمصطفى نصرت كاطع موسى8642122211079010

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك449.0064.14اعدادية يوسف الصديق للبنينادبيحسن خالد جاسم محمد8652122211082002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية يوسف الصديق للبنينادبيعبار محمد حسين علوان8662122211082007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى475.0067.86اعدادية يوسف الصديق للبنينادبيمعمر عامر علي مجيد8672122211082015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0075.29اعدادية يوسف الصديق للبنينادبيوسام علوان حميد مراد8682122211082016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0069.14اعدادية يوسف الصديق للبنينادبيياسر احمد صبحي جميل8692122211082017

كلية التربية/جامعة سامراء463.0066.14اعدادية اويس القرنيادبياحمد ابراهيم اسماعيل بجاي8702122211083001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط468.0066.86اعدادية اويس القرنيادبياحمد اياد عادل داود8712122211083003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية اويس القرنيادبياحمد صدام عجيمي محمد8722122211083006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00اعدادية اويس القرنيادبياحمد محسن رحمان هاني8732122211083007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل596.0085.14اعدادية اويس القرنيادبيحسن سرمد يوسف عبد الخالق8742122211083009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية512.0073.14اعدادية اويس القرنيادبيحسن غالب ابراهيم صادق8752122211083010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى464.0066.29اعدادية اويس القرنيادبيحسن منعم كامل نجم8762122211083011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555.0079.29اعدادية اويس القرنيادبيحسن نبيل عادل مسعود8772122211083012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى612.0087.43اعدادية اويس القرنيادبيحسين احمد محسن رشيد8782122211083013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية اويس القرنيادبيحسين اسعد صاحب شطب8792122211083014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان541.0077.29اعدادية اويس القرنيادبيعلي اسد فاضل عباس8802122211083020
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط499.0071.29اعدادية اويس القرنيادبيعلي رحيم كريم فليح8812122211083021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520.0074.29اعدادية اويس القرنيادبيعلي صادر ويسه حبيب8822122211083022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى544.0077.71اعدادية اويس القرنيادبيعلي طعمه مجيد زيدان8832122211083023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531.0075.86اعدادية اويس القرنيادبيكاظم علي حسين سعود8842122211083025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى535.0076.43اعدادية اويس القرنيادبيكرار عدنان توفيق علي8852122211083026

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية445.0063.57اعدادية اويس القرنيادبيمصطفى يحيى عبد هللا حرج8862122211083031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0072.86اعدادية اويس القرنيادبيمقتدى شكر محمود حاتم8872122211083032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14اعدادية اويس القرنيادبيمهدي مقداد سعود طاهر8882122211083034

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71ثانوية المنتظر للبنينادبياحمد اياد حسن محمد8892122211084001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية المنتظر للبنينادبياحمد حسين ابراهيم مهدي8902122211084002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى465.0066.43ثانوية المنتظر للبنينادبيحسين عدنان حسين خلف8912122211084005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0070.00ثانوية المنتظر للبنينادبيسجاد احمد جويد كاظم8922122211084008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى568.0081.14ثانوية المنتظر للبنينادبيعقيل حسن عباس عبود8932122211084009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى465.0066.43ثانوية المنتظر للبنينادبيكرار كريم جويد كاظم8942122211084011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة517.0073.86ثانوية المنتظر للبنينادبيمحمد الباقر صكبان حسوني محمود8952122211084012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى545.0077.86ثانوية المنتظر للبنينادبيمحمد فالح نصيف جاسم8962122211084014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى548.0078.29ثانوية المنتظر للبنينادبيمقتدى اركان تلفان محمد8972122211084016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية577.0082.43ثانوية الهداية للبنينادبيطه علي عبد خميس8982122211085005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية550.0078.57ثانوية الهداية للبنينادبيطه مصطفى كامل عبد8992122211085006

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29ثانوية الهداية للبنينادبيعبد الملك صالح هالل مخلف9002122211085007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00ثانوية الهداية للبنينادبيعلي احمد عبد هللا متعب9012122211085008

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى598.0085.43ثانوية الهداية للبنينادبيعلي محمود جواد كاظم9022122211085009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0062.86ثانوية الهداية للبنينادبيعمر رحيم حسين كاظم9032122211085010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0077.00ثانوية الهداية للبنينادبيمؤمن يوسف حسن كاظم9042122211085011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0069.71ثانوية لقمان الحكيم للبنينادبيسجاد احمد خلف عباس9052122211086003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى485.0069.29ثانوية لقمان الحكيم للبنينادبيسعد نهد شاكر محمود9062122211086004

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43ثانوية لقمان الحكيم للبنينادبيعبد العزيز محمد خلف خميس9072122211086006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43ثانوية لقمان الحكيم للبنينادبيعقيل غني شاكر محمود9082122211086007

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى441.0063.00ثانوية لقمان الحكيم للبنينادبيعمر عبد هللا نجم عبد هللا9092122211086008

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية لقمان الحكيم للبنينادبيمحمد بشار عبد الجبار بدر9102122211086009

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى489.0069.86ثانوية لقمان الحكيم للبنينادبيمحمود ادهام عبد الرحمن حميد9112122211086011

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى571.0081.57ثانوية لقمان الحكيم للبنينادبيهارون فاضل فرحان دلف9122122211086013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى542.0077.43ثانوية الشهيد أيوب الخالدي للبنينادبيحسن بشار حسن هادي9132122211087002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية الشهيد أيوب الخالدي للبنينادبيحسين خضير عباس جواد9142122211087003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية الشهيد أيوب الخالدي للبنينادبيحسين رعد صباح عبد الستار9152122211087004

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى501.0071.57ثانوية الشهيد أيوب الخالدي للبنينادبيذو الفقار حيدر ابراهيم علي9162122211087005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت437.0062.43ثانوية الشهيد أيوب الخالدي للبنينادبيرامي فؤاد عبد النبي رشيد9172122211087006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية الشهيد أيوب الخالدي للبنينادبيعبد هللا فؤاد عبد النبي رشيد9182122211087011

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى454.0064.86ثانوية الشهيد أيوب الخالدي للبنينادبيعلي داود عبد الرزاق جاسم9192122211087012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية ترجمان القرآن للبنينادبياحمد باسم خليل حسين9202122211088001
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية ترجمان القرآن للبنينادبياحمد عماد متعب بديوي9212122211088002

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29ثانوية ترجمان القرآن للبنينادبيحسين عماد عيدان خلف9222122211088007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية548.0078.29ثانوية ترجمان القرآن للبنينادبيحسين محمود مخلف ابراهيم9232122211088008

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية ترجمان القرآن للبنينادبيخالد وليد ناصر حسين9242122211088009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية ترجمان القرآن للبنينادبيرامي احمد عاشور كحيكح9252122211088010

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت519.0074.14ثانوية ترجمان القرآن للبنينادبيزين العابدين خزعل صالح مهدي9262122211088012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى566.0080.86ثانوية ترجمان القرآن للبنينادبيصدام وهاب احمد كحيكح9272122211088013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت535.0076.43ثانوية ترجمان القرآن للبنينادبيعبد الرحمن سعيد نصيف لطيف9282122211088014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية452.0064.57ثانوية ترجمان القرآن للبنينادبيعبد الرحمن محمد عبد الواحد محمود9292122211088015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت581.0083.00ثانوية ترجمان القرآن للبنينادبيعبد العزيز سعيد علي سليم9302122211088016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470.0067.14ثانوية ترجمان القرآن للبنينادبيعبد الكريم ماجد كريم محمود9312122211088017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية ترجمان القرآن للبنينادبيعبد اللطيف محمد لطيف حميد9322122211088018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك485.0069.29ثانوية ترجمان القرآن للبنينادبيعبد هللا غفور احمد محمود9332122211088019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية ترجمان القرآن للبنينادبيعبد هللا فؤاد احمد هزاع9342122211088020

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29ثانوية ترجمان القرآن للبنينادبيعثمان عماد خلف محمد9352122211088021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية ترجمان القرآن للبنينادبيعلي خليل ابراهيم حميد9362122211088022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية ترجمان القرآن للبنينادبيمحمد ابراهيم محمود خليفه9372122211088024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00ثانوية ترجمان القرآن للبنينادبيمحمد احمد اديب علي9382122211088025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى524.0074.86ثانوية ترجمان القرآن للبنينادبيمحمد كهالن شجاع ابراهيم9392122211088026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475.0067.86ثانوية الوالء للبنينادبيانمار عبد محمد نجم9402122211091001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0070.57ثانوية الهاشمية للبنينادبياحمد هيثم جسام محمد9412122211092001

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى576.0082.29ثانوية الهاشمية للبنينادبيجهاد حامد سالم علوان9422122211092002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت505.0072.14ثانوية الهاشمية للبنينادبيطارق رعد رحمن محمد9432122211092007

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43ثانوية الهاشمية للبنينادبيليث عماد جدوع علوان9442122211092014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى516.0073.71ثانوية الهاشمية للبنينادبيوائل رباح علي عبد9452122211092018

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية الشام للبنينادبيابراهيم علي جمعه لطيف9462122211093001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى539.0077.00ثانوية الشام للبنينادبياحمد حسب هللا هلوش حسين9472122211093005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى470.0067.14ثانوية الشام للبنينادبيجاسم محمود عبد خميس9482122211093012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0072.00ثانوية الشام للبنينادبيحسين متعب ابراهيم محمد9492122211093016

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى597.0085.29ثانوية الشام للبنينادبيحسين هاشم محمد سباهي9502122211093017

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29ثانوية الشام للبنينادبيعبد الرحمن عدنان عبد الرحمن عبد9512122211093029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0068.71ثانوية الشام للبنينادبيعبد الرحمن علي ناصر محمد9522122211093030

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى471.0067.29ثانوية الشام للبنينادبيعبد الرحمن مهند عبد الرحمن مغير9532122211093031

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية الشام للبنينادبيعبد القادر ياس خضير حميد9542122211093033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0069.86ثانوية الشام للبنينادبيعالء عدنان ضاري نصيف9552122211093036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية الشام للبنينادبيعلي فرج اسماعيل حسون9562122211093041

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية الشام للبنينادبيعمر زياد طارق جمال9572122211093042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل432.0061.71ثانوية الشام للبنينادبيعمر يوسف سعدون سبع9582122211093043

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43ثانوية الشام للبنينادبيفاروق قحطان عبد هللا جاسم9592122211093044

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية الشام للبنينادبيكرم عامر عبد هللا حسين9602122211093045

245 من 24صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ديالى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى458.0065.43ثانوية الشام للبنينادبيماهر حيدر راسم محمد9612122211093048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0071.71ثانوية الشام للبنينادبيمثنى علي فالح حسن9622122211093049

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار590.0084.29ثانوية الشام للبنينادبيمحمد حسين كريم كاظم9632122211093051

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43ثانوية الشام للبنينادبيمحمد عبد الرحمن عيدان عبد9642122211093055

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى468.0066.86ثانوية الشام للبنينادبيمحمد علي محمد حميد9652122211093056

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى476.0068.00ثانوية الشام للبنينادبيمرتضى صالح نجم عبد9662122211093064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى550.0078.57ثانوية الشام للبنينادبيمصطفى عدي طه مصطفى9672122211093066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00ثانوية الشام للبنينادبييعقوب يوسف حميد حاجم9682122211093075

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيعبد هللا عبد المنعم عزيز عبد هللا9692122215003016

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيمحمد باسم محمد خلف9702122215003021

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيمحمد ياسين هادي احمد9712122215003024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيسجاد كامل عبد الخالق نعمت9722122215004003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينادبيابراهيم محمد كامل حسن9732122215007001

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية378.0054.00ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينادبيحيدر عبد الرزاق حسين احمد9742122215007007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى568.0081.14ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينادبيمحمد عدنان حسب هللا عباس9752122215007015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0069.43ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينادبيمحمد هادي حميد محمد9762122215007016

كلية التربية األساسية/جامعة سومر532.0076.00اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيابراهيم علي فرمان خليفة9772122215009002

كلية التربية/جامعة سامراء453.0064.71اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيعبد هللا رحمن علي صالح9782122215009011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى491.0070.14اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمحمد رشيد نصيف جاسم9792122215009019

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيهارون صفاء ابراهيم صالح9802122215009020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية اغادير المسائية للبنينادبيعلي محمد عبد هللا نصيف9812122215013005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية الراية المختلطةادبياحمد غازي احمد ابراهيم9822122217002002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57ثانوية الراية المختلطةادبياسامه عادل اسماعيل مظلوم9832122217002003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى552.0078.86ثانوية الراية المختلطةادبيبكر خالد جبار جاسم9842122217002004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى464.0066.29ثانوية الراية المختلطةادبيصالح حسن محمود صكر9852122217002007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية556.0079.43ثانوية الراية المختلطةادبيطه صدام حسين علي9862122217002009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية الراية المختلطةادبيعبد هللا عالء سلمان داود9872122217002010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى574.0082.00ثانوية الراية المختلطةادبيعمر عبد الرحمن هادي احمد9882122217002011

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت429.0061.29ثانوية الراية المختلطةادبيمحمد ثائر عبد مجيد9892122217002013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية532.0076.00ثانوية الراية المختلطةادبيوليد حسن علي حمزه9902122217002016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية466.0066.57ثانوية جعفر الطيار المختلطةادبيعبد الرحمن بشير عاصي خلف9912122217004001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية سومر المختلطةادبياحمد قحطان احمد كيطان9922122217005001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية سومر المختلطةادبينبيل عادل احمد عبد الرضا9932122217005003

كلية اآلداب/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية سومر المختلطةادبييوسف عادل احمد عبد الرضا9942122217005004

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0060.00ثانوية سومر المختلطةادبييونس ليث تحسين كريم9952122217005005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى485.0069.29ثانوية العالمة االلوسي المختلطةادبيحسين حسن محمد محسن9962122217008002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى572.0081.71ثانوية العالمة االلوسي المختلطةادبيسمير حامد عبد الكريم حسين9972122217008005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى595.0085.00ثانوية العالمة االلوسي المختلطةادبيعباس فوزي شالل مطرود9982122217008006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى473.0067.57ثانوية العالمة االلوسي المختلطةادبيمصطفى سرمد محمود جاسم9992122217008010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0072.29ثانوية البهاء المختلطةادبيالمختار محمد جابر عباس10002122217009003
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قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى616.0088.00ثانوية البهاء المختلطةادبيحسين كاظم ناصر حسن10012122217009006

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد598.0085.43ثانوية البهاء المختلطةادبيحيدر جاسم سالم حسن10022122217009007

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14ثانوية البهاء المختلطةادبيعدنان جوده كاظم هادي10032122217009015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0073.29ثانوية البهاء المختلطةادبيعلي خميس ضاري سرحان10042122217009016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى535.0076.43ثانوية البهاء المختلطةادبيكرار حيدر علي حسين10052122217009017

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت421.0060.14ثانوية نزار المختلطةادبيمصطفى علي عطيه خلف10062122217010005

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية المنفلوطي المختلطةادبيعلي محمد شدهان سميط10072122217012001

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى429.0061.29ثانوية المنفلوطي المختلطةادبيمحمد خليل ابراهيم عبد هللا10082122217012002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت496.0070.86ثانوية المنفلوطي المختلطةادبيمصطفى نؤاس كيطان مبارك10092122217012003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيمحمد عبد الرزاق ذياب محمد10102122217013003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى574.0082.00ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبياحمد موفق طه نصيف10112122217015001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى545.0077.86ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبيصهيب نجيب كاظم جاسم10122122217015003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى571.0081.57ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبيمصطفى عبد المجيد حميد جاسم10132122217015005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0074.57ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبيياسر صفاء يوسف نصيف10142122217015006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية538.0076.86ثانوية اور المختلطةادبيجاسم رحيم جاسم مهدي10152122217016003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك453.0064.71ثانوية اور المختلطةادبيحسن عباس وادي حسين10162122217016004

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى429.0061.29ثانوية اور المختلطةادبيعباس حسن عبد هللا عبد الهادي10172122217016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار434.0062.00ثانوية اور المختلطةادبيعباس طالل عبد الرزاق حمادي10182122217016010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى497.0071.00ثانوية اور المختلطةادبيعلي حسين طالب حسين10192122217016013

كلية االعالم/جامعة ذي قار427.0061.00ثانوية اور المختلطةادبيعلي نصير عبيد مهدي10202122217016015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511.0073.00ثانوية اور المختلطةادبيمحمد جعفر احمد علي10212122217016021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى523.0074.71ثانوية اور المختلطةادبيمحمد مهدي هادي كريم هادي10222122217016024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية اور المختلطةادبيوسام الدين كاظم محمد حسن10232122217016026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية المأمون المختلطةادبياحمد مازن شكر عبد هللا10242122217017002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت591.0084.43ثانوية المأمون المختلطةادبياكرام عبد الجبار اكرام عبد الجبار10252122217017004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية المأمون المختلطةادبيمحمد علي دهام عبد10262122217017020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0060.57ثانوية المأمون المختلطةادبيمحمود مازن شكر عبد هللا10272122217017021

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43ثانوية المأمون المختلطةادبيمصطفى ياسين لطيف حمود10282122217017022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية المأمون المختلطةادبيميثاق رباح خلف محبوب10292122217017024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية النهروان المختلطةادبياحمد رعد كاظم ياسين10302122217018001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0063.29ثانوية النهروان المختلطةادبياحمد صاحب منصور احمد10312122217018002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية النهروان المختلطةادبيادهم صدام عبد الكريم حسين10322122217018005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية النهروان المختلطةادبيحمزة عماد ابراهيم خضير10332122217018007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536.0076.57ثانوية النهروان المختلطةادبيعبد العزيز محمد علي حسين10342122217018012

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت424.0060.57ثانوية النهروان المختلطةادبيعمر كامل وهيب لفته10352122217018015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية النهروان المختلطةادبينمير زيد ناجي موسى10362122217018019

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى440.0062.86ثانوية تل االسمر المختلطةادبيابراهيم زيدان خلف عيسى10372122217019001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520.0074.29ثانوية تل االسمر المختلطةادبيحسين حمزه حسين سرحان10382122217019004

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية تل االسمر المختلطةادبيحيدر موفق سعدون حسين10392122217019005

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى441.0063.00ثانوية تل االسمر المختلطةادبيعبد الرحمن صبري عبود دوشان10402122217019007
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0070.71ثانوية تل االسمر المختلطةادبيعلي حامد علي حسين10412122217019011

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية380.0054.29ثانوية تل االسمر المختلطةادبيفاروق هارون خالد حسب هللا10422122217019012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى644.0092.00ثانوية تل االسمر المختلطةادبيقاسم فاضل فرحان عبار10432122217019013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0070.71ثانوية تل االسمر المختلطةادبيمحسن محمد عبد ريس10442122217019015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0070.57ثانوية تل االسمر المختلطةادبيمحمد احمد طاهر علوان10452122217019016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0072.57ثانوية المهتدي باهلل المختلطةادبيحسن عصام قدوري برجلي10462122217021002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية455.0065.00ثانوية المهتدي باهلل المختلطةادبيعباس نجم عبد هللا حسين10472122217021003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى483.0069.00ثانوية المهتدي باهلل المختلطةادبيمصطفى قدوري كركز عطية10482122217021008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت498.0071.14ثانوية المهتدي باهلل المختلطةادبييوسف حامد عويد كاظم10492122217021010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507.0072.43ثانوية النسائي المختلطةادبيابراهيم مزهر عبود سلمان10502122217022001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت539.0077.00ثانوية النسائي المختلطةادبيحيدر ثاير عبد طعان10512122217022004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503.0071.86ثانوية النسائي المختلطةادبيسالم مقشر عبد الكريم طعان10522122217022005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0075.29ثانوية النسائي المختلطةادبيعثمان حازم ياسين ضاحي10532122217022007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية النسائي المختلطةادبيعلي صالح مهدي صالح10542122217022008

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية النسائي المختلطةادبيغيث عماد عدوان حمود10552122217022010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى499.0071.29ثانوية النسائي المختلطةادبيهمام عبد المعين احمد عدوان10562122217022014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى588.0084.00ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيحيدر قاسم مهدي علي10572122217024001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيعلي سهيل عبدالغني مهدي10582122217024004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0070.43ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيمصطفى عباس علي سلمان10592122217024009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى500.0071.43ثانوية الزمخشري المختلطةادبياحمد بالسم ناظم خضير10602122217025001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية الزمخشري المختلطةادبيعباس باسم موسى فليح10612122217025003

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى443.0063.29اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيحسين مالك جسام محمد10622122217028005

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى454.0064.86اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيحسين محمد حسين عباس10632122217028006

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى580.0082.86اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيطه محمود عبد درويش10642122217028012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت551.0078.71اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيعبد الحسن شعالن هزبر محمد10652122217028015

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت540.0077.14اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيعلي جاسم محمد جاسم10662122217028018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيعلي محمد عبد النبي كاظم10672122217028020

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيعلي هاشم كريم عباس10682122217028021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيكرار حيدر نايف حمد10692122217028023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى540.0077.14اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيمنصور مثنى منصور كردي10702122217028028

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى383.0054.71ثانوية بني شيبان المختلطةادبياحمد غازي جار هللا حميد10712122217029001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86ثانوية بني شيبان المختلطةادبيادريس كريم حسب هللا حميد10722122217029002

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0061.86ثانوية بني شيبان المختلطةادبيجاسم احمد صالح علوان10732122217029003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط506.0072.29ثانوية بني شيبان المختلطةادبيحسين علي احمد يوسف10742122217029006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى463.0066.14ثانوية بني شيبان المختلطةادبيعلي حسن مال هللا يوسف10752122217029007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى455.0065.00ثانوية بني شيبان المختلطةادبيمحمد رحيم محمد حسين10762122217029011

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية بني شيبان المختلطةادبيمنتظر علي حميد سالم10772122217029015

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى468.0066.86ثانوية بني شيبان المختلطةادبيمنتظر علي محمد لفته10782122217029016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى558.0079.71ثانوية بني شيبان المختلطةادبيوسام مهند فاضل حميد10792122217029017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية المتنبي المختلطةادبياحمد جاسم محمد عبد العظيم10802122217030002
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0072.00اعدادية المتنبي المختلطةادبيايمن واثق محيسن شدهان10812122217030005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت498.0071.14اعدادية المتنبي المختلطةادبيسيف علي شهاب حمد10822122217030011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511.0073.00اعدادية المتنبي المختلطةادبيعبد الخالق سعد فرمان احمد10832122217030014

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى581.0083.00اعدادية المتنبي المختلطةادبيعبد الرحمن حاتم علي صالح10842122217030015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية المتنبي المختلطةادبيعبد القهار ظافر ثامر عبد10852122217030016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0068.14اعدادية المتنبي المختلطةادبيعلي صالح غيدان حسن10862122217030020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية المتنبي المختلطةادبيعلي ضياء هاشم جبار10872122217030021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت556.0079.43اعدادية المتنبي المختلطةادبيعمر صالح ابراهيم احمد10882122217030024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية المتنبي المختلطةادبيقاسم زيد سالم كاظم10892122217030027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى528.0075.43اعدادية المتنبي المختلطةادبيليث حسين عالوي ناصر10902122217030028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484.0069.14اعدادية المتنبي المختلطةادبيمحمد ثاير امحيسن جاسم10912122217030030

كلية اآلداب/جامعة االنبار445.0063.57اعدادية المتنبي المختلطةادبيمحمد قاسم محمد عبد العظيم10922122217030031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت507.0072.43اعدادية المتنبي المختلطةادبيمصطفى زيد سالم كاظم10932122217030035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية المتنبي المختلطةادبينور الدين عدنان صبار عبد10942122217030036

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى498.0071.14ثانوية المدائن المختلطةادبيالحسن طالب مظلوم حسين10952122217031001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى523.0074.71ثانوية المدائن المختلطةادبيحسين محمد كامل حسن10962122217031004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0064.57ثانوية المدائن المختلطةادبيحيدر قاسم محمد كاظم10972122217031005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى528.0075.43ثانوية المدائن المختلطةادبيحيدر هاشم محمد كاظم10982122217031006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى629.0089.86ثانوية المدائن المختلطةادبيرضا حاتم رشيد علوان10992122217031007

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى609.0087.00ثانوية المدائن المختلطةادبيسالم عقيل احمد حسن11002122217031010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29ثانوية المدائن المختلطةادبيعلي عبد الرزاق كاظم حسن11012122217031014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71ثانوية المدائن المختلطةادبيعلي مضر مطني حميد11022122217031016

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد541.0077.29ثانوية المدائن المختلطةادبيمحمد باقر نذير هادي ايدام11032122217031018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى537.0076.71ثانوية المدائن المختلطةادبيمحمد جاسم محمد كاظم11042122217031019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية563.0080.43ثانوية المدائن المختلطةادبيمحمد علي حسوني حسن11052122217031021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد628.0089.71ثانوية المدائن المختلطةادبيمحمد مشعان كهلي سلمان11062122217031022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517.0073.86ثانوية المدائن المختلطةادبيمرتضى غسان ياسين منهل11072122217031024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0064.00ثانوية المدائن المختلطةادبيمنتظر حامد عبد علي11082122217031025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى526.0075.14ثانوية ابن يونس المختلطةادبياحمد ستار عطية مطر11092122217032001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت498.0071.14ثانوية ابن يونس المختلطةادبياحمد عبد الستار جبار علوان11102122217032002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى551.0078.71ثانوية ابن يونس المختلطةادبيانمار ابراهيم كامل حميد11112122217032003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0064.71ثانوية ابن يونس المختلطةادبيانور سامي كريم صالح11122122217032004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية ابن يونس المختلطةادبيبكر هذال فاضل عباس11132122217032006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية ابن يونس المختلطةادبيريسان اسماعيل خليل نجم11142122217032012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية ابن يونس المختلطةادبيعباس علي زيد تركان11152122217032013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0060.57ثانوية ابن يونس المختلطةادبيعبد الودود حسن خلف حسن11162122217032014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية ابن يونس المختلطةادبيعلي حسن علي حسن11172122217032016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0072.14ثانوية ابن يونس المختلطةادبيعلي رشيد محمد هنيدي11182122217032017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية ابن يونس المختلطةادبيعلي شاهر مهدي عبد11192122217032021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية ابن يونس المختلطةادبيمحمد علي حسين احمد11202122217032027
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كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى431.0061.57ثانوية ابن يونس المختلطةادبيمروان محمد عبود علوان11212122217032028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية ابن يونس المختلطةادبيمهند مهدي احمد محمود11222122217032034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى605.0086.43ثانوية العمرانية المختلطةادبياحمد ياسر خليفه داود11232122217033001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة512.0073.14ثانوية العمرانية المختلطةادبيحسين مسلم ناصر حسين11242122217033003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية577.0082.43ثانوية العمرانية المختلطةادبيحيدر سعد شدهان عباس11252122217033004

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى569.0081.29ثانوية العمرانية المختلطةادبيدانيال سعدي سلمان وهيب11262122217033005

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية العمرانية المختلطةادبيطه اسعد ناصر حسين11272122217033006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى526.0075.14ثانوية العمرانية المختلطةادبيمجتبى سلمان داود حسين11282122217033009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت576.0082.29ثانوية العمرانية المختلطةادبيمحمد خليل ابراهيم احمد11292122217033010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514.0073.43ثانوية العمرانية المختلطةادبيمهدي قاسم اسماعيل عبد11302122217033012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى547.0078.14ثانوية الشافعي المختلطةادبيحسين سعيد مهدي علي11312122217034003

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14ثانوية الشافعي المختلطةادبيسند محمد عباس محمد11322122217034004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529.0075.57ثانوية الشافعي المختلطةادبيعباس محمد عباس محمد11332122217034005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى553.0079.00ثانوية الشافعي المختلطةادبيمحمد ميثم موسى علوان11342122217034011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية الشافعي المختلطةادبيمرتضى نزار عبد هللا جاسم11352122217034012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية التوحيد المختلطةادبيحمزة سمير حسين علوان11362122217035009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى459.0065.57ثانوية التوحيد المختلطةادبيعبد السالم جاسم اسماعيل حسن11372122217035013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية التوحيد المختلطةادبيعبد هللا عامر مريوش عبود11382122217035014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525.0075.00ثانوية التوحيد المختلطةادبيعلي حاتم سالم محمد11392122217035015

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71ثانوية التوحيد المختلطةادبيعلي حسين قاسم خلف11402122217035016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية التوحيد المختلطةادبيعلي كاظم جواد عبد11412122217035017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29ثانوية التوحيد المختلطةادبيعمر حسين علي ابراهيم11422122217035019

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية التوحيد المختلطةادبيكرار فراس اسعد عبود11432122217035020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى501.0071.57ثانوية التوحيد المختلطةادبيكرار نمر كاصد احمد11442122217035021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43ثانوية التوحيد المختلطةادبيمحمد حسن هزبر حسن11452122217035023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيسعد علي حسين مرشود11462122217036002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0075.29ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيكرار سعد علي عبد الكريم11472122217036003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيواثق علي زيدان خلف11482122217036007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل450.0064.29ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيايمن شكر محمود عباس11492122217037002

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى438.0062.57ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيحسين علي مصطاف محمد11502122217037003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0063.29ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيحسين كريم عبد حسين11512122217037004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية االفنان المختلطةادبيعباس عدنان علي ابراهيم11522122217039001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة466.0066.57ثانوية االفنان المختلطةادبيهيثم حمادي خميس رشيد11532122217039004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0063.71ثانوية الثعالبي المختلطةادبيصالح اسماعيل صبر جواد11542122217040002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0071.57ثانوية الثعالبي المختلطةادبيعبد الرحيم حسن رحيم عزيز11552122217040003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى525.0075.00ثانوية الثعالبي المختلطةادبيغيث مهند راسم عبد11562122217040004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0069.86ثانوية الثعالبي المختلطةادبيمحمد حسين رحيم باشه11572122217040005

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى431.0061.57ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيعباس خالد حميد عليوي11582122217041001

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيعلي نصر ابراهيم خليل11592122217041002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية553.0079.00ثانوية المهيمن المختلطةادبيعباس عدنان سعد طالب11602122217042003
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قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى498.0071.14ثانوية المهيمن المختلطةادبيعبد هللا عباس علوان كاظم11612122217042004

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى498.0071.14ثانوية المهيمن المختلطةادبيعلي احمد عبد سكران11622122217042005

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية المهيمن المختلطةادبيمحمد علي كريم حمزه11632122217042007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29ثانوية المهيمن المختلطةادبيمهدي احمد عبد سكران11642122217042010

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14ثانوية المهيمن المختلطةادبيموسى محمود كاظم ابراهيم11652122217042011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء509.0072.71ثانوية الخرطوم المختلطةادبيامام عدوان عبد هللا خلف11662122217044003

كلية التربية/جامعة سامراء455.0065.00ثانوية الخرطوم المختلطةادبيحسين خالد ابراهيم شكر11672122217044004

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى386.0055.14ثانوية الخرطوم المختلطةادبيحسين محمود محيسن شكر11682122217044005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0072.29ثانوية الخرطوم المختلطةادبيطه سلمان مخلف عناد11692122217044007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى480.0068.57ثانوية الخرطوم المختلطةادبيعلي ماجد حكيم خميس11702122217044009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29ثانوية الخرطوم المختلطةادبيمحمد خليفه عبد جاسم11712122217044012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية الخرطوم المختلطةادبيمحمد علي ياسين حمد11722122217044013

كلية التربية/جامعة سامراء463.0066.14ثانوية الخرطوم المختلطةادبيمرتضى فليح حسن شكر11732122217044016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.29ثانوية الخرطوم المختلطةادبيناصر مهدي خضير عباس11742122217044017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية585.0083.57ثانوية الخرطوم المختلطةادبيوليد طالب جاسم محمد11752122217044021

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية الطف المختلطةادبيحسين عقيل محمد علي11762122217045001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551.0078.71ثانوية الطف المختلطةادبيرسول فارس كريم مهدي11772122217045002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى468.0066.86ثانوية الطف المختلطةادبيصالح مهدي مخيف حسين11782122217045004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532.0076.00ثانوية الطف المختلطةادبيصدام احمد عبود بوري11792122217045005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية490.0070.00ثانوية الطف المختلطةادبيعباس وسام حبيب محمود11802122217045006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية569.0081.29ثانوية الطف المختلطةادبيعبد العزيز مثنى خلف حمد11812122217045007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء561.0080.14ثانوية الطف المختلطةادبيعلي توفيق علي حسين11822122217045008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك643.0091.86ثانوية نور االسالم المختلطةادبياحمد وليد جمعه عبد الرحمن11832122217046002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت519.0074.14ثانوية نور االسالم المختلطةادبيمحمد جواد عثمان محمد11842122217046004

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت536.0076.57ثانوية نور االسالم المختلطةادبيمصطفى علي حيدر شكر11852122217046005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت512.0073.14ثانوية نور االسالم المختلطةادبيموفق حاتم احمد علي11862122217046006

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت519.0074.14ثانوية نور االسالم المختلطةادبينجم عبد هللا ياسين حسين11872122217046007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية الحكماء المختلطةادبياحمد حامد حسين زيدان11882122217047001

كلية التربية/جامعة سامراء461.0065.86ثانوية الحكماء المختلطةادبياحمد شهاب احمد عبد هللا11892122217047003

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00ثانوية الحكماء المختلطةادبيبالل مهدي علي صالح11902122217047004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29ثانوية الحكماء المختلطةادبيخطاب كمال حمد عواد11912122217047007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية الحكماء المختلطةادبيعبد الرزاق محمد جدوع محمد11922122217047015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية الحكماء المختلطةادبيعبد هللا عماد عثمان مرعي11932122217047017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية440.0062.86ثانوية الحكماء المختلطةادبيعلي هادي جواد منصور11942122217047019

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية الحكماء المختلطةادبيمحمود ياسين فاضل سلمان11952122217047023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية العقبة المختلطةادبياحمد ساجد حامد كاظم11962122217049001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى479.0068.43ثانوية العقبة المختلطةادبياحمد شاكر محمود غني11972122217049003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى581.0083.00ثانوية العقبة المختلطةادبيخالد مزهر محمود عبد11982122217049004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى498.0071.14ثانوية العقبة المختلطةادبيسرمد سعد صادق محمد11992122217049005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى644.0092.00ثانوية العقبة المختلطةادبيعلي حسين اسماعيل ابراهيم12002122217049007
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قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى585.0083.57ثانوية العقبة المختلطةادبيعلي محمد ابراهيم سعد12012122217049008

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى650.0092.86ثانوية العقبة المختلطةادبيعمر حميد اسماعيل ابراهيم12022122217049009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية العقبة المختلطةادبيمحمد واثق صادق محمد12032122217049010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى555.0079.29ثانوية الغيث المختلطةادبياحمد حسين خليل ردام12042122217050002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0072.29ثانوية الغيث المختلطةادبيايوب باسم عزيز احمد12052122217050003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0069.14ثانوية الغيث المختلطةادبيرعد اركان عزيز احمد12062122217050006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى553.0079.00ثانوية الغيث المختلطةادبيماهر قاسم عزيز احمد12072122217050009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504.0072.00اعدادية سراجق المختلطةادبياحمد مهدي ماهر عبود12082122217051002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية سراجق المختلطةادبياسامه رشيد ابراهيم حسين12092122217051003

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية سراجق المختلطةادبياكرم رحيم منشد حسين12102122217051005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية سراجق المختلطةادبيحسين حبيب خلف جعفر12112122217051008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0070.43اعدادية سراجق المختلطةادبيصالح عالء محمد علوان12122122217051013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى461.0065.86اعدادية سراجق المختلطةادبيطالب ستار عبد عباس12132122217051015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء531.0075.86اعدادية سراجق المختلطةادبيعباس عدنان جاسم ابراهيم12142122217051016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية سراجق المختلطةادبيعبد الرحمن صالح مهدي حسين12152122217051017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0066.29اعدادية سراجق المختلطةادبيعبد الكريم هندي علي جاسم12162122217051019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء526.0075.14اعدادية سراجق المختلطةادبيعلي راضي عباس عبد12172122217051022

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية سراجق المختلطةادبيعلي محمد عواد هادي12182122217051023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى501.0071.57اعدادية سراجق المختلطةادبيكرار عدي لطيف عباس12192122217051024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514.0073.43اعدادية سراجق المختلطةادبيليث نجم عبد هللا عوض12202122217051026

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية سراجق المختلطةادبيمحمد اسماعيل كاظم اسماعيل12212122217051028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء559.0079.86اعدادية سراجق المختلطةادبيمحمد سلمان ابراهيم خليل12222122217051029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية سراجق المختلطةادبيمنصور صباح زيدان خلف12232122217051032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية االثار المختلطةادبيمحمد عماد محسن سلمان12242122217052003

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية الزهراوي المختلطةادبياحمد محمد ذياب احمد12252122217053001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك500.0071.43ثانوية الزهراوي المختلطةادبياسماعيل احمد طه درد12262122217053002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك485.0069.29ثانوية الزهراوي المختلطةادبيحسين اسماعيل دلف صالح12272122217053003

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت496.0070.86ثانوية الزهراوي المختلطةادبيحمزه شحاذ يونس احمد12282122217053004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى520.0074.29ثانوية الزهراوي المختلطةادبيحمزه عبد شجاع محمد12292122217053005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية الزهراوي المختلطةادبيصالح ابراهيم اسماعيل محمد12302122217053006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك455.0065.00ثانوية الزهراوي المختلطةادبيعلي محمد فاضل خليل12312122217053009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك502.0071.71ثانوية البردة المختلطةادبياحمد خضير عطوان محمد12322122217054001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك498.0071.14ثانوية البردة المختلطةادبياحمد سلمان شحاذه محمد12332122217054002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية جبل النور المختلطةادبيحسين مظهر ياسين حسين12342122217055001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية جبل النور المختلطةادبيعبد الرحمن موفق فنر عليوي12352122217055005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية جبل النور المختلطةادبيفراس خالد زيدان خلف12362122217055009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى528.0075.43ثانوية النجباء المختلطةادبياحمد حسين صبحي موسى12372122217056001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية النجباء المختلطةادبياحمد عباس خضير جواد12382122217056002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية النسائم المختلطةادبياحمد عقيل محسن عبد هللا12392122217057001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511.0073.00ثانوية النسائم المختلطةادبيجاسم مجيد احمد عبد هللا12402122217057002
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى486.0069.43ثانوية النسائم المختلطةادبيحيدر مسلم عبود فالح12412122217057004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة510.0072.86ثانوية النسائم المختلطةادبيسجاد ياسين كامل جاسم12422122217057005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية النسائم المختلطةادبيمحمد عقيل محسن عبد هللا12432122217057008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية النسائم المختلطةادبيمنتظر محمد مطشر حسين12442122217057009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29ثانوية النسائم المختلطةادبيمنتظر هاني مجيد حسن12452122217057010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0079.86ثانوية المسجد االقصى المختلطةادبيمصطفى نهاد كاظم محمد12462122217058005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0073.14ثانوية البارقة المختلطةادبيسيف محمد اسماعيل ابراهيم12472122217061002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية البارقة المختلطةادبيمصطفى وسام ستار احمد12482122217061005

كلية اللغات/جامعة بغداد515.0073.57ثانوية البارقة المختلطةادبينمير حسين زيدان خلف12492122217061006

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى442.0063.14ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيحمزة علي محمد سلطان12502122217062003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى459.0065.57ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيسجاد ثاير حسن عباس12512122217062004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيكرار قحطان حسين كاظم12522122217062012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيمحسن حامد عزيز زيدان12532122217062013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية ابي جسرة المختلطةادبينجم كايم مطر حسين12542122217062017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0070.57ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيجعفر رياض مهدي كريفع12552122217063001

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى589.0084.14ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيحسام غازي خميس عيال12562122217063002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى548.0078.29ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيعبد هللا صباح حسن علي12572122217063004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442.0063.14ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيعلي لطيف علي محل12582122217063005

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيمصطفى عامر عزيز كاظم12592122217063007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيمصطفى عدنان كاظم حسن12602122217063008

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيمقتدى اسامه احمد حسين12612122217063009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0063.29ثانوية جنة الخلد المختلطةادبياحمد علي عبد مصطاف12622122217064001

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء424.0060.57ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيايوب صبري جميل جسام12632122217064002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيحسن رعد فهد حسن12642122217064004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيحسين شهاب حمد حسن12652122217064005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيقيصر حامد حمد حسن12662122217064009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507.0072.43ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيليث نزهان نايف عبد هللا12672122217064010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية الشهيد محمد اللهيبي المختلطةادبيغيث ياسر علي محمود12682122217066004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية الشهيد محمد اللهيبي المختلطةادبيمحمد عامر عبد هللا علي12692122217066006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك527.0075.29ثانوية ابو البشر المختلطةادبياحمد ماجد رشيد حسين12702122217071001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية ابو البشر المختلطةادبيايسر محمد مطلك نصيف12712122217071002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك550.0078.57ثانوية ابو البشر المختلطةادبيرسول ناظم صالح حسين12722122217071005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505.0072.14ثانوية ابو البشر المختلطةادبيعبد الرحمان محمود داود لطيف12732122217071009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية ابو البشر المختلطةادبيعبد الرحمن جاسم طالب خلف12742122217071010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية ابو البشر المختلطةادبيعبد السالم داود هادي احمد12752122217071011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى528.0075.43ثانوية ابو البشر المختلطةادبيعمر عباس خالد ابراهيم12762122217071012

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية ابو البشر المختلطةادبيفيصل حسن امين خصباك12772122217071013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية ابو البشر المختلطةادبيمحمد ابراهيم عبد حسن12782122217071016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية ابو البشر المختلطةادبييونس كريم صالح كريم12792122217071018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0060.57ثانوية رانية المختلطةادبيعثمان كاظم جواد حسين12802122217073002
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية رانية المختلطةادبيعلي رياض كهالن عباس12812122217073004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية طه حسين المختلطةادبيبالل احمد عادل احمد12822122217074002

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى578.0082.57ثانوية الربوع الخضراء المختلطةادبياحمد خالد طه خلف12832122217077002

كلية اآلداب/جامعة االنبار420.0060.00ثانوية الربوع الخضراء المختلطةادبيصدام كنعان محمود مجيد12842122217077005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى628.0089.71ثانوية الربوع الخضراء المختلطةادبيعباس علي محمود ابراهيم12852122217077006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0063.00ثانوية الربوع الخضراء المختلطةادبيعلي رشيد حميد محمد12862122217077009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى555.0079.29ثانوية الربوع الخضراء المختلطةادبيعلي لطيف سلوم خليل12872122217077011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى597.0085.29ثانوية الربوع الخضراء المختلطةادبيمصطفى طه ياسين خضير12882122217077014

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية حبر االمة المختلطةادبيحارث واثق علي صالح12892122217079002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى538.0076.86ثانوية حبر االمة المختلطةادبيمحمد ياسر كريم سلمان12902122217079007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521.0074.43ثانوية مواكب العطاء المختلطةادبيحسن عماد حسين محمود12912122217085001

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى534.0076.29ثانوية مواكب العطاء المختلطةادبيرضا غايب احمد علي12922122217085003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى457.0065.29ثانوية مواكب العطاء المختلطةادبيمحمد باسم محمد جواد12932122217085008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى458.0065.43ثانوية مواكب العطاء المختلطةادبيمهند مجيد شيخان كحيط12942122217085011

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71الخارجيونادبياحمد خالد احمد محمد12952122218001014

كلية اآلداب/جامعة كركوك435.0062.14الخارجيونادبياسماعيل خليل حسين ابراهيم12962122218001056

كلية التربية/جامعة سامراء452.0064.57الخارجيونادبيالحسين حميد محيسن كليز12972122218001060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى552.0078.86الخارجيونادبيبارق علي محسن علي12982122218001084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى541.0077.29الخارجيونادبيحامد عمار خزعل عبد12992122218001105

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى618.0088.29الخارجيونادبيحسين هادي خضير خميس13002122218001141

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى545.0077.86الخارجيونادبيحميد غازي حمد مالح13012122218001150

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى445.0063.57الخارجيونادبيحيدر كريم سبع ذياب13022122218001167

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى530.0075.71الخارجيونادبيعبد الهادي حكمت عبد الهادي عدوان13032122218001299

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى501.0071.57الخارجيونادبيعقيل صالح جاسم ناجي13042122218001306

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار444.0063.43الخارجيونادبيمحمد جهاد نجم عبيد13052122218001445

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة511.0073.00الخارجيونادبيمحمد قاسم عبد عطية13062122218001481

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى456.0065.14الخارجيونادبيمحمد مهدي محمد محمود13072122218001497

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0070.00الخارجيونادبيمحمد ناظم جواد معروف13082122218001500

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية557.0079.57الخارجيونادبييوسف رشاد احمد حسين13092122218001627

كلية اآلداب/جامعة واسط502.0071.71الخارجيونادبيلواء عباس خضير عباس13102122218001639

كلية اآلداب/جامعة كركوك446.0063.71الخارجيونادبيعالء احمد محمود محمد13112122218001640

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبياسراء حامد تايه حسين13122122221074001

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى426.0060.86ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيحنين حميد محمد ابراهيم13132122221074002

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيزينب جمعه حميد عزاوي13142122221074004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى606.0086.57اعدادية تماضر للبناتادبيأريج طه عبد الرزاق قادر13152122222002001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520.0074.29اعدادية تماضر للبناتادبياطياف مولود عبد الكريم سلمان13162122222002002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية تماضر للبناتادبياميره علي جدوع علي13172122222002003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى594.0084.86اعدادية تماضر للبناتادبياميمه ذياب وهيب لفته13182122222002004

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت470.0067.14اعدادية تماضر للبناتادبيايالف قيس مجيد عظم13192122222002007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية تماضر للبناتادبيايه جنعان جندار حسن13202122222002008
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كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية تماضر للبناتادبيبراء نوري عبد الرحمن نجم13212122222002013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0070.71اعدادية تماضر للبناتادبيتبارك علي حسين طعمة13222122222002014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت561.0080.14اعدادية تماضر للبناتادبيحال ماضي علي خليل13232122222002017

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00اعدادية تماضر للبناتادبيحنان كريم خورشيد خلف13242122222002019

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية تماضر للبناتادبيحوراء ياسر عبد هللا طه13252122222002020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0064.71اعدادية تماضر للبناتادبيدنيا محمد وشاع ياس13262122222002024

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.43اعدادية تماضر للبناتادبيديما رعد حسين علي13272122222002025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت594.0084.86اعدادية تماضر للبناتادبيراويه غسان عبد الغفور صيهود13282122222002026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00اعدادية تماضر للبناتادبيرحاب احمد عواد حساني13292122222002027

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية500.0071.43اعدادية تماضر للبناتادبيرحاب هادي رحيم ضعين13302122222002028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت471.0067.29اعدادية تماضر للبناتادبيرغده احمد عاشور كحيكح13312122222002031

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى451.0064.43اعدادية تماضر للبناتادبيرقيه نصر سرحان عبود13322122222002033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517.0073.86اعدادية تماضر للبناتادبيزينة عباس بالل هزاع13332122222002038

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية تماضر للبناتادبيسارة عبد هللا خلف عياش13342122222002039

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى464.0066.29اعدادية تماضر للبناتادبيساره شعبان حبيب كاظم13352122222002040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت567.0081.00اعدادية تماضر للبناتادبيسجى غافل جميل عبد13362122222002048

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت555.0079.29اعدادية تماضر للبناتادبيسفانه داود هادي جميل13372122222002050

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت493.0070.43اعدادية تماضر للبناتادبيشروق شهاب احمد ياس13382122222002051

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت489.0069.86اعدادية تماضر للبناتادبيشروق محمد محمود صالح13392122222002052

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0069.57اعدادية تماضر للبناتادبيشيماء بشير علي درويش13402122222002054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية تماضر للبناتادبيعائشة احمد سرحان علي13412122222002057

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت505.0072.14اعدادية تماضر للبناتادبيعبير جمعه صبار خليفه13422122222002058

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت541.0077.29اعدادية تماضر للبناتادبيغفران خميس حسن درويش13432122222002060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية تماضر للبناتادبيغفران موفق نوري محمود13442122222002061

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية تماضر للبناتادبيفاتن هذال رشيد ظاهر13452122222002062

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية تماضر للبناتادبيمريم صباح خلف محل13462122222002066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0064.71اعدادية تماضر للبناتادبينبأ طه علي حسن13472122222002070

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية تماضر للبناتادبينرجس هاشم محمد صالح13482122222002071

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0070.57اعدادية تماضر للبناتادبيورود سالم خليل حسين13492122222002079

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0070.57اعدادية البراءة للبناتادبياغادير قاسم منصور علي13502122222004001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية450.0064.29اعدادية البراءة للبناتادبيايات علي عبود سلمان13512122222004002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى492.0070.29اعدادية البراءة للبناتادبيايه علي حسن حمادي13522122222004007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى523.0074.71اعدادية البراءة للبناتادبيبتول حكمان خليفة حسن13532122222004009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى561.0080.14اعدادية البراءة للبناتادبيتبارك شاكر محمود سلمان13542122222004010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى513.0073.29اعدادية البراءة للبناتادبيحنين محمد ويسي صالح13552122222004011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى518.0074.00اعدادية البراءة للبناتادبيحوراء خوام ابراهيم مدب13562122222004012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية البراءة للبناتادبيزهراء حسين علي علوان13572122222004016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى557.0079.57اعدادية البراءة للبناتادبيزهراء عيسى حسين مامك13582122222004018

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0067.86اعدادية البراءة للبناتادبيزهراء محمود علي بريسم13592122222004019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517.0073.86اعدادية البراءة للبناتادبيزهراء نبيل جاسم محمد13602122222004020

245 من 34صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ديالى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى545.0077.86اعدادية البراءة للبناتادبيزينب قحطان خليفة عواد13612122222004021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية البراءة للبناتادبيساره محمد حسين محمد13622122222004023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0072.57اعدادية البراءة للبناتادبيسبأ مجيد كاظم عبد13632122222004024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية البراءة للبناتادبيشهد حازم عبد نصيف13642122222004027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى531.0075.86اعدادية البراءة للبناتادبيصبرية غانم مهدي عبد علي13652122222004029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0072.14اعدادية البراءة للبناتادبيطيبة حسين ابراهيم كاظم13662122222004030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0069.43اعدادية البراءة للبناتادبيفاتن كاظم موسى حسين13672122222004032

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى457.0065.29اعدادية البراءة للبناتادبيفاطمة سعد خضير عباس13682122222004034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536.0076.57اعدادية البراءة للبناتادبيفاطمة صدام شالل صاحب13692122222004035

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى498.0071.14اعدادية البراءة للبناتادبيكوثر عيسى حسين مامك13702122222004038

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية البراءة للبناتادبيمروة ليث عبد فيصل13712122222004039

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى470.0067.14اعدادية البراءة للبناتادبيمريم زيد خليفة جاسم13722122222004040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى562.0080.29اعدادية البراءة للبناتادبيمريم هادي حمد صالح13732122222004041

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية البراءة للبناتادبيهاجر زهير نعيم علوان13742122222004043

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى458.0065.43اعدادية البراءة للبناتادبيوفاء كاظم عاصي كاظم13752122222004044

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى446.0063.71ثانوية العدنانية للبناتادبياسراء حميد زيدان خليفه13762122222005002

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى615.0087.86ثانوية العدنانية للبناتادبيتبارك بشار طاهر منديل13772122222005007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0070.71ثانوية العدنانية للبناتادبيدعاء علي طاهر جاسم13782122222005011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71ثانوية العدنانية للبناتادبيرسل زياد علي حسين13792122222005013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى549.0078.43ثانوية العدنانية للبناتادبيرسل عالء عصام داود13802122222005014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية463.0066.14ثانوية العدنانية للبناتادبيزهراء عمار احمد محمود13812122222005016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى458.0065.43ثانوية العدنانية للبناتادبيسارة ثامر حسين احمد13822122222005018

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية العدنانية للبناتادبيسارة ناظم فرحان مشعان13832122222005019

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى473.0067.57ثانوية العدنانية للبناتادبيسجى عمر جبار عويد13842122222005022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517.0073.86ثانوية العدنانية للبناتادبيشهد سعدي عبد مهدي13852122222005023

كلية اللغات/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية العدنانية للبناتادبيشهد عماد ياس محمود13862122222005024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى637.0091.00ثانوية العدنانية للبناتادبيضحى حيدر نجم عبد13872122222005025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية470.0067.14ثانوية العدنانية للبناتادبيضحى قاسم محمد هالل13882122222005026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى535.0076.43ثانوية العدنانية للبناتادبيطيبه احمد حسين محيسن13892122222005027

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى463.0066.14ثانوية العدنانية للبناتادبيطيبه بشير علي حسين13902122222005028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى583.0083.29ثانوية العدنانية للبناتادبيطيبه عامر كريم يوسف13912122222005029

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى461.0065.86ثانوية العدنانية للبناتادبيطيبه علي محمد هالل13922122222005030

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية العدنانية للبناتادبيفرح سلمان عبد ابراهيم13932122222005033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد464.0066.29ثانوية العدنانية للبناتادبيمروة انس اسعد علوان13942122222005034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0069.57ثانوية العدنانية للبناتادبيمنى عامر خميس علي13952122222005036

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى582.0083.14ثانوية العدنانية للبناتادبيميسم وسام فرحان كشكول13962122222005037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية العدنانية للبناتادبينبأ اكريم ابراهيم سعلو13972122222005040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية العدنانية للبناتادبينسيبه طالب حسن شديد13982122222005041

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية العدنانية للبناتادبيهبة كاطع ناجي كاظم13992122222005043

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية العدنانية للبناتادبيورقاء رياض اسماعيل فاضل14002122222005046
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قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى588.0084.00ثانوية جمانة للبناتادبيأيناس احمد عناد محمد14012122222006001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى467.0066.71ثانوية جمانة للبناتادبيجهينه جعفر منصور مجيد14022122222006002

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى448.0064.00ثانوية جمانة للبناتادبيرنا مصطفى شكر محمود14032122222006003

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86ثانوية جمانة للبناتادبيزهراء عبد هللا عبد اللطيف محمود14042122222006004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى617.0088.14ثانوية جمانة للبناتادبيطيبه نهاد جامل عبد14052122222006005

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى547.0078.14ثانوية جمانة للبناتادبيفاطمه مجبل يوسف حسين14062122222006007

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86ثانوية جمانة للبناتادبيموده مروان عدنان خضير14072122222006009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0066.43ثانوية جمانة للبناتادبينبأ ستار عباس كريم14082122222006010

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى596.0085.14ثانوية جمانة للبناتادبينبأ فيصل محمد جاسم14092122222006011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية جمانة للبناتادبيهاجر محمد علوان ناصر14102122222006012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0070.57اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبياشواق عبد الحليم عباس حسين14112122222008003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى606.0086.57اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيامنيه جبار محمد جبارة14122122222008004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى622.0088.86اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيامنية هيثم طالب ابراهيم14132122222008005

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية584.0083.43اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبياية محمود واثق محمود14142122222008009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت523.0074.71اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيايه نبهان مخيبر رحيم14152122222008010

كلية اآلداب/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيايثار مالك جاسم سبع14162122222008012

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى383.0054.71اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيايه رعد محمد فاضل14172122222008014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيتبارك عصام محمد اسماعيل14182122222008016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0060.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيتبارك مجيد حميد جميل14192122222008017

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى466.0066.57اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيتقوى عبد الملك ابراهيم عبد14202122222008018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى485.0069.29اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيحسناء مازن حميد محمود14212122222008020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى582.0083.14اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيحسنى خليل حسين ابراهيم14222122222008021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى576.0082.29اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيدنيا جواد عبد كاظم14232122222008023

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيديانه سلمان محسن حبيب14242122222008024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى582.0083.14اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيرحمه ثامر هاشم ابراهيم14252122222008026

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى430.0061.43اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيرحمه عامر منصور وهيب14262122222008027

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0061.71اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيرسل سامر عواد سالم14272122222008028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيرقية عدنان مهدي جمعة14282122222008033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى544.0077.71اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيرندة قيس جبارة عبد هللا14292122222008034

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى441.0063.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيروان منعم سعد علي14302122222008037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488.0069.71اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيزهراء فاضل خليفة عباس14312122222008039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0064.71اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيزينب جميل جليل ابراهيم14322122222008042

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى456.0065.14اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيزينة قاسم خميس حمزة14332122222008047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى556.0079.43اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيسارة احمد محمود صالح14342122222008049

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى445.0063.57اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيساره رافد علي حسين14352122222008050

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيسبأ ياسين علي فهد14362122222008053

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0070.71اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيسحر عبد الوهاب علي عزيز14372122222008054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0072.14اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيسفانه اياد مزهر خضير14382122222008055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى567.0081.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيشروق موسى شاكر حسوني14392122222008056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0072.29اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيشمس محمد شهاب احمد14402122222008057
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى549.0078.43اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيضحى عصام نجم عبود14412122222008059

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى520.0074.29اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيطيبة علي محمد كاظم14422122222008062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509.0072.71اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيطيبة محمد سامي علوان14432122222008063

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0069.57اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيفاطمه احمد شاكر حسوني14442122222008065

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيفاطمه حسين هادي محمود14452122222008066

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى489.0069.86اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيفرح محمد خضير عباس14462122222008067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0072.29اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيمروة مهدي صالح خليل14472122222008069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0073.29اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيمريم عباس سلمان حتيوي14482122222008071

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيمالك محمد عبد الكريم هادي14492122222008072

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى528.0075.43اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيمها رافد جاسم محمد14502122222008073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457.0065.29اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيموده رحيم فليح حسن14512122222008074

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى475.0067.86اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيناديه ابراهيم كريم حسين14522122222008075

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى455.0065.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبينبأ محمد شوكت محمد14532122222008078

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبينور جعفر حسين عبيد14542122222008079

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيهبه عدنان حسين علوان14552122222008082

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيهدى احمد عباس مال هللا14562122222008083

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى659.0094.14اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيهمسة صبيح عباس خميس14572122222008084

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى623.0089.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيأطياف عارف عيال عبد14582122222009001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0072.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيأماني عباس حسين علوان14592122222009002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى546.0078.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيآيه علي غيدان خلف14602122222009004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0072.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيايالف فؤاد سلمان رحمان14612122222009007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514.0073.43اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيتبارك حميد حزام منصور14622122222009009

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى490.0070.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيتبارك عدي صبحي مجيد14632122222009010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0070.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيساره حسين عبد الرزاق حسن14642122222009025

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك434.0062.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيسرى محمود سعدون مزبان14652122222009027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى527.0075.29اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيشهد حاتم يوسف مهدي14662122222009028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى480.0068.57اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيضحى سالم خضير عباس14672122222009029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى576.0082.29اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيطيبه احمد جواد كاظم14682122222009030

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى457.0065.29اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيطيبه قاسم عبد الحسن ابراهيم14692122222009033

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيعائشه قاسم علي عسكر14702122222009034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى540.0077.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيعال حميد رشيد ظفير14712122222009035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0072.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيلبنى جبار خميس محمود14722122222009041

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى522.0074.57اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيمريم صفاء اسماعيل ابراهيم14732122222009044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيمريم هادي حسين مطلق14742122222009045

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيمها سعد طعمه مرعي14752122222009046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى516.0073.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيناواز ماهر طاهر شوكت14762122222009047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى660.0094.29اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبينبأ عباس علي حسين14772122222009048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0072.86اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبينبأ محمد عبد الرزاق عبود14782122222009049

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى500.0071.43اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيحنين مهند غازي ياسين14792122222009053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0072.86اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيانفال جالل حبيب محمد14802122222010003
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كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيرفل حميد داود عبد14812122222010012

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيزهراء فراس سلمان عباس14822122222010014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0073.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيساره مجيد علي مهدي14832122222010019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت541.0077.29اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيسجى رشيد حميد عباس14842122222010022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيسماح طالل حامد حسن14852122222010026

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى515.0073.57اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيشهد هاشم سلمان ثابت14862122222010028

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى473.0067.57اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيضحى سعد احمد زيدان14872122222010031

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى618.0088.29اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيعائشه فرات سلمان عبد الوهاب14882122222010033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت548.0078.29اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيغسق فارس غضبان مغير14892122222010035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى564.0080.57اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيغفران مهدي رشيد حسين14902122222010036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى528.0075.43اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيفاطمه حسين احمد عبد هللا14912122222010037

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيفاطمه طارق هادي محسن14922122222010038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى625.0089.29اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيفاطمه عبد الصمد احمد مولود14932122222010039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0072.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيمياسه عبد الستار عبد هللا داود14942122222010046

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى589.0084.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبينبأ علي مال هللا شهاب14952122222010047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى554.0079.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيهديل طه جاسم صالح14962122222010052

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى485.0069.29اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيورود سالم محمود عبد14972122222010054

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0061.71اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيوسن سعد خضير ياسين14982122222010055

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى587.0083.86اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيايات ثائر سلمان سكران14992122222011001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى574.0082.00اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيايه فالح تركي مظلوم15002122222011002

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى448.0064.00اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيتمارا اسامه حسن كاظم15012122222011003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى527.0075.29اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيحوراء حسين هوبي سكران15022122222011004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0075.29اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيزهراء طالب عطا هللا ربيع15032122222011010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536.0076.57اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيزينب احمد حمد راشد15042122222011013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى466.0066.57اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيزينب طاهر عبود سلمان15052122222011015

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0064.29اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيزينب هيثم عدنان تبان15062122222011016

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيساره كريم حامد حسن15072122222011017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيسبأ حميد راشد خستاوي15082122222011018

كلية االعالم/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيضحى خالد جهاد زيدان15092122222011020

كلية اللغات/جامعة بغداد573.0081.86اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيعذراء عدنان هاشم حسن15102122222011022

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى462.0066.00اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبينبا عبد الستار برهان ابراهيم15112122222011023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى492.0070.29اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبينوران ظافر كاظم فرحان15122122222011024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى541.0077.29اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيهناء محمود محمد سعيد15132122222011025

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى628.0089.71اعدادية عائشة للبناتادبياسراء سالم محمد مجيد15142122222012004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد613.0087.57اعدادية عائشة للبناتادبياسراء عباس ياس عبد هللا15152122222012005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى469.0067.00اعدادية عائشة للبناتادبياالء امير فاضل عباس15162122222012008

كلية التربية/جامعة سامراء489.0069.86اعدادية عائشة للبناتادبيامنه كريم جمعة صالح15172122222012009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى556.0079.43اعدادية عائشة للبناتادبيايالف عبد مجيد ثابت15182122222012010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى551.0078.71اعدادية عائشة للبناتادبيايه اركان صكبان حكيم15192122222012011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى663.0094.71اعدادية عائشة للبناتادبيبدر الدحى ياسر حسن خضير15202122222012014
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كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى500.0071.43اعدادية عائشة للبناتادبيتبارك احمد خليل اسماعيل15212122222012015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى473.0067.57اعدادية عائشة للبناتادبيتبارك منير نجم عبد15222122222012016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى471.0067.29اعدادية عائشة للبناتادبيرسل عبد هللا حسين علي15232122222012021

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى594.0084.86اعدادية عائشة للبناتادبيرسل محمد زعالن محمد15242122222012023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى537.0076.71اعدادية عائشة للبناتادبيرفل نزار اسماعيل محمود15252122222012026

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى439.0062.71اعدادية عائشة للبناتادبيرقية طالب مجيد عباس15262122222012027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى547.0078.14اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء كنعان مهدي خنيو15272122222012028

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86اعدادية عائشة للبناتادبيسارة اياد غازي جواد15282122222012030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى530.0075.71اعدادية عائشة للبناتادبيسجى صافي صالح خضير15292122222012031

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية عائشة للبناتادبيسجى ضياء محمد اسعد15302122222012032

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى591.0084.43اعدادية عائشة للبناتادبيسجى عالء الدين احمد رحيم15312122222012033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى610.0087.14اعدادية عائشة للبناتادبيشروق لطيف ثامر عبد هللا15322122222012037

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية عائشة للبناتادبيطيبة سائد حميد تركان15332122222012040

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى465.0066.43اعدادية عائشة للبناتادبيطيبة فراس علي حسن15342122222012041

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية عائشة للبناتادبيعال حميد عباس فليح15352122222012043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى516.0073.71اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمة ابراهيم بريسم كيطان15362122222012045

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى489.0069.86اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمة جاسم طه لفتة15372122222012046

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى583.0083.29اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمة خالد محمد سلومي15382122222012048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى562.0080.29اعدادية عائشة للبناتادبيمريم محمد ثاير حسين15392122222012052

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى429.0061.29اعدادية عائشة للبناتادبيميمونة سالم ياسين عباس15402122222012055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0072.57اعدادية عائشة للبناتادبينبأ صدام محمود جاسم15412122222012057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0075.29اعدادية عائشة للبناتادبينور عدنان عمر عبد هللا15422122222012059

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00اعدادية عائشة للبناتادبيهاجر ضياء هادي جاسم15432122222012060

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى449.0064.14اعدادية عائشة للبناتادبيهدى محمد احمد حسين15442122222012061

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى444.0063.43اعدادية عائشة للبناتادبيهديل رضا شهاب احمد15452122222012062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507.0072.43اعدادية عائشة للبناتادبيهديل عدنان مهدي خنيو15462122222012063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى518.0074.00اعدادية الفاضالت للبناتادبياسراء فرج محمود عزال15472122222013001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى517.0073.86اعدادية الفاضالت للبناتادبيايمان ماجد علوي كوج15482122222013002

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14اعدادية الفاضالت للبناتادبيايه حسين حمود ثامر15492122222013003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0072.14اعدادية الفاضالت للبناتادبيايه محمد حسين ناصر15502122222013004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت550.0078.57اعدادية الفاضالت للبناتادبيتبارك محمد نافع خضير15512122222013006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية الفاضالت للبناتادبيحوراء صاحب جاسم محمد15522122222013007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى540.0077.14اعدادية الفاضالت للبناتادبيرفقه صدقي سليمان داود15532122222013010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0073.29اعدادية الفاضالت للبناتادبيرقيه ابراهيم مبارك ظاهر15542122222013011

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى521.0074.43اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء ابراهيم مبارك ظاهر15552122222013012

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل422.0060.29اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء سالم ابراهيم حبيب15562122222013013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء شاكر محمود سالمه15572122222013014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت559.0079.86اعدادية الفاضالت للبناتادبيزينب خالد امين محمود15582122222013018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت562.0080.29اعدادية الفاضالت للبناتادبيزينب ضياء رحمان خليفه15592122222013019

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية454.0064.86اعدادية الفاضالت للبناتادبيزينه علي منصور رحمان15602122222013021
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى553.0079.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيشهد حامد ملعب محرب15612122222013022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى588.0084.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيفاطمة احمد كاظم داود15622122222013024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0072.86اعدادية الفاضالت للبناتادبيفاطمة جهاد علي عبد الكريم15632122222013025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى556.0079.43اعدادية الفاضالت للبناتادبيفاطمة مجيد كاظم حران15642122222013027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى609.0087.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيمريم عامر علي عبد هللا15652122222013028

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى641.0091.57اعدادية الفاضالت للبناتادبيمريم عبد هللا حسوني علي15662122222013029

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى476.0068.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيميمونة نزهان حسوني علي15672122222013031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0064.86اعدادية الفاضالت للبناتادبينور محمد علي نوروز15682122222013033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار466.0066.57اعدادية الفاضالت للبناتادبيهاله ضياء رحمن جمعه15692122222013035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى624.0089.14اعدادية المنتهى للبناتادبيأمنه صالح الدين ايوب صالح15702122222014001

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى440.0062.86اعدادية المنتهى للبناتادبيبراء اسماعيل طه مهدي15712122222014009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0073.29اعدادية المنتهى للبناتادبيحنين مؤيد علي كريم15722122222014012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى501.0071.57اعدادية المنتهى للبناتادبيزهراء اسماعيل طه مهدي15732122222014016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532.0076.00اعدادية المنتهى للبناتادبيزهراء نبيل وهيب عبد الرزاق15742122222014017

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14اعدادية المنتهى للبناتادبيسارة منذر عبد االمير عبد الكريم15752122222014018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0070.57اعدادية المنتهى للبناتادبيسجى رعد نصيف جاسم15762122222014020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00اعدادية المنتهى للبناتادبيسجى فتيان غازي عبد الكريم15772122222014021

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية المنتهى للبناتادبيسرى فراس حسين جواد15782122222014023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى578.0082.57اعدادية المنتهى للبناتادبيسميه محمد ناصر عبد15792122222014025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509.0072.71اعدادية المنتهى للبناتادبيغزوه جبار خليل مهدي15802122222014030

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى474.0067.71اعدادية المنتهى للبناتادبيغسق رعد صالح احمد15812122222014031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية المنتهى للبناتادبيفاطمه اركان عدنان حسان15822122222014032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى534.0076.29اعدادية المنتهى للبناتادبيفاطمه محمد علي خلف15832122222014034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى551.0078.71اعدادية المنتهى للبناتادبيمروه قاسم محمد طالب15842122222014038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى610.0087.14اعدادية المنتهى للبناتادبينور الهدى غسان جواد عبد15852122222014041

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية458.0065.43اعدادية المنتهى للبناتادبينور ناصر كامل قدوري15862122222014042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى526.0075.14ثانوية قزانية للبناتادبيديانا صادر ويسه حبيب15872122222015002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى559.0079.86ثانوية قزانية للبناتادبيزهراء حسين هاشم حسين15882122222015003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط481.0068.71ثانوية قزانية للبناتادبيزهراء عدي امين كاظم15892122222015004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71ثانوية قزانية للبناتادبيعذراء خليل اكرم ولي15902122222015007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561.0080.14ثانوية قزانية للبناتادبيفاطمه علي حبيب مجيد15912122222015009

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية قزانية للبناتادبيفاطمه فرحان موسى رشيد15922122222015010

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى627.0089.57ثانوية قزانية للبناتادبيفرح اسعد سمين وهاب15932122222015011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29ثانوية قزانية للبناتادبينبأ مهدي ضمد علي15942122222015012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى615.0087.86ثانوية قزانية للبناتادبينوره محمد حسين سعود15952122222015013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية فاطمة للبناتادبياخالص شاكر كشكول نصيف15962122222016001

كلية اآلداب/جامعة سامراء428.0061.14ثانوية فاطمة للبناتادبيسماهر محمد سلمان زيدان15972122222016012

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى437.0062.43ثانوية فاطمة للبناتادبيضحى فاضل خلف علوان15982122222016014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520.0074.29ثانوية بلقيس للبناتادبياشهاد جمار عبد خميس15992122222017001

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى439.0062.71ثانوية بلقيس للبناتادبيايالف سعد خلف حميد16002122222017003
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قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى531.0075.86ثانوية بلقيس للبناتادبيايه يونس حميد رشيد16012122222017004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00ثانوية بلقيس للبناتادبيحنان محي محمد حلبوس16022122222017007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى464.0066.29ثانوية بلقيس للبناتادبيحوراء جميل عبد جاسم16032122222017008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507.0072.43ثانوية بلقيس للبناتادبيرقيه جاسم محمد احمد16042122222017010

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية بلقيس للبناتادبيرقيه علي مهدي جواد16052122222017012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71ثانوية بلقيس للبناتادبيزبيدة كريم احمد علي16062122222017013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516.0073.71ثانوية بلقيس للبناتادبيزبيدة نجم عبد خميس16072122222017014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى491.0070.14ثانوية بلقيس للبناتادبيزهراء قاسم خلف رشيد16082122222017016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى521.0074.43ثانوية بلقيس للبناتادبيزينب اثير صبحي حسن16092122222017017

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى491.0070.14ثانوية بلقيس للبناتادبيزينب خالص حميد رشيد16102122222017018

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية353.0050.43ثانوية بلقيس للبناتادبيزينب موفق جواد علوان16112122222017019

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد475.0067.86ثانوية بلقيس للبناتادبيسارة ابراهيم مهدي حميد16122122222017020

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى436.0062.29ثانوية بلقيس للبناتادبيسجى وليد علي حسين16132122222017021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0073.14ثانوية بلقيس للبناتادبيضحى جاسم محمد عباس16142122222017024

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى451.0064.43ثانوية بلقيس للبناتادبيغسق حسن علي طعمه16152122222017026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى485.0069.29ثانوية بلقيس للبناتادبيورود قصي جاسم محمد16162122222017028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى506.0072.29اعدادية المنارة للبناتادبيأميرة حامد فاضل جسام16172122222018002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0070.00اعدادية المنارة للبناتادبياسماء احمد شحاذه محمود16182122222018004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى457.0065.29اعدادية المنارة للبناتادبيانفال سعد نوري حسين16192122222018005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى571.0081.57اعدادية المنارة للبناتادبيبشائر النبي محمد كريم صالح16202122222018008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى498.0071.14اعدادية المنارة للبناتادبيبنين أثير محي غضبان16212122222018009

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية المنارة للبناتادبيتبارك احمد عطا مهدي16222122222018010

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى433.0061.86اعدادية المنارة للبناتادبيحوراء جاسم علوان هظم16232122222018013

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية المنارة للبناتادبيداليا ردام موسى مطلك16242122222018016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية المنارة للبناتادبيداليا علي خضير رشيد16252122222018017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى554.0079.14اعدادية المنارة للبناتادبيدعاء زيد مهدي صالح16262122222018019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية المنارة للبناتادبيرفل سعد محمد محمود16272122222018024

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى436.0062.29اعدادية المنارة للبناتادبيرهام اركان محسن علوان16282122222018025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت601.0085.86اعدادية المنارة للبناتادبيروى قاسم عبد الهادي محمد16292122222018026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00اعدادية المنارة للبناتادبيسرى احمد جاسم محمد16302122222018032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى558.0079.71اعدادية المنارة للبناتادبيسميه ثامر ياس عباس16312122222018035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى682.0097.43اعدادية المنارة للبناتادبيشهد خالد محمد داود16322122222018036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى589.0084.14اعدادية المنارة للبناتادبيشيخه محمد مصطفى عبد الكريم16332122222018038

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية المنارة للبناتادبيطيبة هاشم علي خميس16342122222018039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى561.0080.14اعدادية المنارة للبناتادبيغفران حسين علي حسن16352122222018041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت521.0074.43اعدادية المنارة للبناتادبيفاديه ياسر قحطان خضير16362122222018042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى644.0092.00اعدادية المنارة للبناتادبيفاطمه حسن احمد مهدي16372122222018043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507.0072.43اعدادية المنارة للبناتادبيلميس فراس مهدي حميد16382122222018045

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى433.0061.86اعدادية المنارة للبناتادبيميس ياسر حسن احمد16392122222018047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية المنارة للبناتادبينازك خليل ابراهيم صالح16402122222018048
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى574.0082.00اعدادية المنارة للبناتادبينبأ عالء جبار محمد16412122222018049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0073.29اعدادية المنارة للبناتادبيهاجر محسن علي حمد16422122222018052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى585.0083.57اعدادية المنارة للبناتادبيهبه عارف سبع خماس16432122222018053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى563.0080.43اعدادية المنارة للبناتادبيياقوته محمد مصطفى عبد الكريم16442122222018055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى553.0079.00اعدادية الحجرات للبناتادبيحوراء حسن كريم ظاهر16452122222020006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك516.0073.71اعدادية الحجرات للبناتادبيدعاء زيد هادي احمد16462122222020007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية الحجرات للبناتادبيرسل زبير احمد محمود16472122222020008

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية الحجرات للبناتادبيرنا موفق موسى شمه16482122222020009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0067.71اعدادية الحجرات للبناتادبيرواسي ججان عزاوي حميد16492122222020010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك487.0069.57اعدادية الحجرات للبناتادبيزينب فالح علي محمد16502122222020011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت580.0082.86اعدادية الحجرات للبناتادبيسجى فاضل عباس علي16512122222020014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية الحجرات للبناتادبيسهام غازي احمد محمد16522122222020016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507.0072.43اعدادية الحجرات للبناتادبيفاطمة احمد قاسم عباس16532122222020020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت563.0080.43اعدادية الحجرات للبناتادبيفاطمه حسين علي حسن16542122222020022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية الحجرات للبناتادبيكوثر جعفر حسن محمد16552122222020023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى472.0067.43اعدادية الحجرات للبناتادبيكوثر عباس نوري ابراهيم16562122222020024

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك511.0073.00اعدادية الحجرات للبناتادبينبأ زياد قادر رشيد16572122222020025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك482.0068.86اعدادية الحجرات للبناتادبينور موسى خليل ابراهيم16582122222020026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية الحجرات للبناتادبيهاجر ججان عزاوي حميد16592122222020027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت508.0072.57اعدادية الحجرات للبناتادبييقين ياسر رشيد مجيد16602122222020028

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى629.0089.86اعدادية القدس للبناتادبياسماء علي محمد جاسم16612122222021002

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى594.0084.86اعدادية القدس للبناتادبيايناس طه ابراهيم محمد16622122222021003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى534.0076.29اعدادية القدس للبناتادبيتبارك لفته عبد هللا علي16632122222021007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى559.0079.86اعدادية القدس للبناتادبيحنين رشيد مجيد حميد16642122222021009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى524.0074.86اعدادية القدس للبناتادبيداليا روكان قيس مهدي16652122222021011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531.0075.86اعدادية القدس للبناتادبيزهراء علي إسماعيل عزيز16662122222021013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى530.0075.71اعدادية القدس للبناتادبيشهد قاسم حسب هللا سلمان16672122222021016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى546.0078.00اعدادية القدس للبناتادبيصابرين مشتاق هاشم محمد16682122222021017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511.0073.00اعدادية القدس للبناتادبيضحى احمد عبد الرحيم عطيه16692122222021018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0070.43اعدادية القدس للبناتادبيطيبه فالح مهدي صالح16702122222021020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى522.0074.57اعدادية القدس للبناتادبيغدير سامي محمد اسماعيل16712122222021022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى533.0076.14اعدادية القدس للبناتادبيغفران محسد عبد الستار عبد الرزاق16722122222021024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى555.0079.29اعدادية القدس للبناتادبيفاطمه طالب متعب ابراهيم16732122222021026

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء432.0061.71اعدادية القدس للبناتادبيلبنى محمد صالح محمد16742122222021028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى523.0074.71اعدادية القدس للبناتادبيمريم احمد حسن عباس16752122222021029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0070.43اعدادية القدس للبناتادبيميعاد علي ابراهيم نجم16762122222021032

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى437.0062.43اعدادية القدس للبناتادبينبا وعد علي حسين16772122222021033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0070.86اعدادية القدس للبناتادبينورهان علي حسين حسن16782122222021035

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى664.0094.86اعدادية القدس للبناتادبيهبه حسن محمد فرج16792122222021037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى602.0086.00ثانوية انطاكية للبناتادبيبراق احمد جاسم محمد16802122222023001
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86ثانوية انطاكية للبناتادبيحسناء علي حبيب محمد16812122222023002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل461.0065.86ثانوية انطاكية للبناتادبيزهراء حسن كريم جاسم16822122222023003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى587.0083.86ثانوية انطاكية للبناتادبيزينب حسن حامد راضي16832122222023005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى608.0086.86ثانوية انطاكية للبناتادبيساره فليح خلف احمد16842122222023007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى469.0067.00ثانوية انطاكية للبناتادبيشيماء رسول حسن حميد16852122222023008

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى432.0061.71ثانوية انطاكية للبناتادبيصفا مصطفى تايه جاسم16862122222023009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0068.71ثانوية انطاكية للبناتادبيطيبه جميل ابراهيم خليل16872122222023010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى602.0086.00ثانوية انطاكية للبناتادبيطيبه جواد كاظم اسماعيل16882122222023011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى648.0092.57ثانوية انطاكية للبناتادبيفاطمه حسين طالب علوان16892122222023014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى650.0092.86ثانوية انطاكية للبناتادبيفاطمه فراس فؤاد توفيق16902122222023015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى604.0086.29ثانوية انطاكية للبناتادبيفاطمه محمد سلمان محمد16912122222023016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536.0076.57ثانوية انطاكية للبناتادبيميسون صباح جواد كاظم16922122222023017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى499.0071.29ثانوية انطاكية للبناتادبينهى مانع زيدان خلف16932122222023018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى610.0087.14ثانوية انطاكية للبناتادبينور عمار عباس مالك16942122222023019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى683.0097.57ثانوية انطاكية للبناتادبينوره جاسم كريم اسماعيل16952122222023020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514.0073.43ثانوية انطاكية للبناتادبينوره حيدر مزاحم علي16962122222023021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى619.0088.43ثانوية الزهور للبناتادبيرقية اياد ابراهيم محمد16972122222024005

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية الزهور للبناتادبيزهراء مهدي مجيد جابر16982122222024009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0076.57ثانوية الزهور للبناتادبيفاطمه سعد عطية علي16992122222024017

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى574.0082.00ثانوية الزهور للبناتادبيفاطمه عباس فاضل خليل17002122222024018

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى456.0065.14ثانوية الزهور للبناتادبيلبنى صالح عبد المهدي جعفر17012122222024020

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى474.0067.71ثانوية الزهور للبناتادبيمنى سالم حميد عبد17022122222024023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0068.86ثانوية الزهور للبناتادبينور علي جعفر موسى17032122222024024

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى443.0063.29ثانوية الزهور للبناتادبينوره فارس حسن علوان17042122222024025

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى470.0067.14ثانوية الزهور للبناتادبيهيفاء خضر فوزي محمد17052122222024026

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى617.0088.14ثانوية االديبة للبناتادبيايات يوسف يونس حسين17062122222025001

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14ثانوية االديبة للبناتادبيتبارك هاشم قاسم حسين17072122222025003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0067.86ثانوية االديبة للبناتادبيزهراء حيدر احمد اسعد17082122222025006

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى597.0085.29ثانوية االديبة للبناتادبيسارة حسين عبد الكريم حسين17092122222025010

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى633.0090.43ثانوية االديبة للبناتادبيسحر هادي شكر محمود17102122222025011

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى469.0067.00ثانوية االديبة للبناتادبيضحى مهدي حاتم محمد17112122222025013

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى439.0062.71ثانوية االديبة للبناتادبيطيبة خالد جمال سعيد17122122222025014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0072.86ثانوية االديبة للبناتادبيناهد عدنان انصيف كشكول17132122222025017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى571.0081.57ثانوية الحداثة للبناتادبياسيل حسين علي حميد17142122222026001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0068.14ثانوية الحداثة للبناتادبيبثينة يونس حمدان سحاب17152122222026002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية الحداثة للبناتادبيبلسم فالح ابراهيم هادي17162122222026003

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى452.0064.57ثانوية الحداثة للبناتادبيرجاء وسام رشيد احمد17172122222026004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى498.0071.14ثانوية الحداثة للبناتادبيزهراء رضا عبد االمير علوان17182122222026008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى570.0081.43ثانوية الحداثة للبناتادبيسارة يوسف عبد االمير علوان17192122222026011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0070.43ثانوية الحداثة للبناتادبيسهير احمد كريم تركي17202122222026013
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت421.0060.14ثانوية الحداثة للبناتادبينوره خميس احمد علي17212122222026018

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى436.0062.29ثانوية الحداثة للبناتادبيهديل جمعه محيسن علي17222122222026019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل597.0085.29اعدادية البينات للبناتادبيحنين هاشم حاتم عبد االمير17232122222027004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0069.86اعدادية البينات للبناتادبيداليا قاسم محمد علي مهدي17242122222027005

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية البينات للبناتادبيزهراء كريم ديوان حافظ17252122222027009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء595.0085.00اعدادية البينات للبناتادبيزهراء يحيى عبد محمد17262122222027010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى601.0085.86اعدادية البينات للبناتادبيزينب علي عباس حسن17272122222027012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514.0073.43اعدادية البينات للبناتادبيصابرة جابر خليفة زيدان17282122222027014

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى587.0083.86اعدادية البينات للبناتادبيصبا جاسم محمد حمد17292122222027015

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية البينات للبناتادبيعذراء محمد علوان حسن17302122222027016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516.0073.71اعدادية البينات للبناتادبيفاطمة حيدر احمد رشيد17312122222027020

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى460.0065.71اعدادية البينات للبناتادبيفاطمة حيدر محمد حمد17322122222027021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى538.0076.86اعدادية البينات للبناتادبيفاطمة قاسم علي عنفوص17332122222027022

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية البينات للبناتادبيمروة فلح عبد الرضا هادي17342122222027024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0072.29اعدادية البينات للبناتادبينور الهدى علي مجبل عبد االمير17352122222027026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى616.0088.00ثانوية الخنساء للبناتادبيالمازه حسين نصيف جاسم17362122222028001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى535.0076.43ثانوية الخنساء للبناتادبيام البنين خالد حسن خضير17372122222028002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية الخنساء للبناتادبيايه عالء عبد االمير احمد17382122222028004

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى660.0094.29ثانوية الخنساء للبناتادبيحنين محمد نعمان فخري17392122222028009

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى645.0092.14ثانوية الخنساء للبناتادبيرقيه جاسم كاظم عبد الحسن17402122222028011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية الخنساء للبناتادبيزينب عباس مظهر مصطفى17412122222028014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507.0072.43ثانوية الخنساء للبناتادبيساره عمار شاكر محمود17422122222028015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى499.0071.29ثانوية الخنساء للبناتادبيسجى علي ابراهيم محمد17432122222028016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71ثانوية الخنساء للبناتادبيسكينه يوسف علوان خوان17442122222028017

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى639.0091.29ثانوية الخنساء للبناتادبيغسق حيدر جليل رزوقي17452122222028019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى561.0080.14ثانوية الخنساء للبناتادبيفاطمه علي عبد االمير حميدان17462122222028021

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى435.0062.14ثانوية الخنساء للبناتادبينبأ حازم عباس مجيد17472122222028022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0072.14ثانوية الخنساء للبناتادبينور صباح جعفر صالح17482122222028024

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى466.0066.57اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيتبارك طاهر محمود فليح17492122222029004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0073.14اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيحوراء مهدي سلمان ابراهيم17502122222029009

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيزهراء عبد الحميد عبد الرحمن احمد17512122222029016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى561.0080.14اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيزينب جاسم محمد علوان17522122222029018

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى442.0063.14اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيزينب مقداد ناجي حسين17532122222029019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى548.0078.29اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيساره طه بالسم جميل17542122222029020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى546.0078.00اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيعال عبد الواحد وهاب علوان17552122222029022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى558.0079.71اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيقمر محمد هادي مهدي17562122222029023

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى580.0082.86اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيلبنى اياد حكمان رمح17572122222029024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى645.0092.14اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيمريم كريم محمود علي17582122222029027

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى433.0061.86اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيهمسه حيدر نجم عبد هللا17592122222029029

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية537.0076.71ثانوية االقتدار للبناتادبيتبارك سلمان حمد حسن17602122222030004
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كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى454.0064.86ثانوية االقتدار للبناتادبيختام عجيل منديل مطر17612122222030006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية االقتدار للبناتادبيزينب عبد المنعم متعب كرجي17622122222030008

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى583.0083.29ثانوية االقتدار للبناتادبيغفران محمود ابراهيم مطرود17632122222030010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00ثانوية االقتدار للبناتادبيهيام مؤيد فاضل محسن17642122222030013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت592.0084.57ثانوية البحيرة للبناتادبيالزهراء شكر مهدي صالح17652122222031001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى495.0070.71ثانوية البحيرة للبناتادبيختام هادي صالح خلف17662122222031002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى506.0072.29ثانوية البحيرة للبناتادبيزينب خالد سلمان شلش17672122222031005

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29ثانوية البحيرة للبناتادبيزينب وليد رحمان شهاب17682122222031009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى567.0081.00اعدادية ام حبيبة للبناتادبيأسراء سلمان قاسم منصور17692122222032003

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية427.0061.00اعدادية ام حبيبة للبناتادبيأسماء نزار خضير محمد17702122222032004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71اعدادية ام حبيبة للبناتادبيآمنة مهدي عبد كريم17712122222032005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى614.0087.71اعدادية ام حبيبة للبناتادبيآية ابراهيم محمد ميرزا17722122222032006

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية ام حبيبة للبناتادبيآية ستار علي ساجت17732122222032007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية ام حبيبة للبناتادبيبيداء يوسف عبد هللا عاشور17742122222032012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية ام حبيبة للبناتادبيتبارك زيد عبود كاظم17752122222032013

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية ام حبيبة للبناتادبيتبارك قادر حسن علي17762122222032014

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية ام حبيبة للبناتادبيتهاني علي عنوان هزاع17772122222032016

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى427.0061.00اعدادية ام حبيبة للبناتادبيدعاء هاشم عبد المنعم محمود17782122222032019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية ام حبيبة للبناتادبيرفل مهدي رشيد شالش17792122222032021

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت469.0067.00اعدادية ام حبيبة للبناتادبيرويدة طالب محمد رشيد17802122222032024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية ام حبيبة للبناتادبيريام حبيب خضير علي17812122222032025

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى534.0076.29اعدادية ام حبيبة للبناتادبيزهراء طالب عدنان عطيه17822122222032026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى555.0079.29اعدادية ام حبيبة للبناتادبيزهراء هاشم حاتم محمد17832122222032028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى501.0071.57اعدادية ام حبيبة للبناتادبيسجود صالح حسن عليوي17842122222032031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى498.0071.14اعدادية ام حبيبة للبناتادبيسجى رحمن شكير زيدان17852122222032032

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى382.0054.57اعدادية ام حبيبة للبناتادبيشيماء عبدالستار علي مصطفى17862122222032036

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية ام حبيبة للبناتادبيضحى محسن بدر جاسم17872122222032037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية ام حبيبة للبناتادبيلقاء علي عنوان هزاع17882122222032039

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى470.0067.14اعدادية ام حبيبة للبناتادبيمالك صدام سامي محسن17892122222032040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0070.71اعدادية ام حبيبة للبناتادبينبأ أحمد منصور محمد17902122222032042

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى574.0082.00اعدادية ام حبيبة للبناتادبيهاجر رحمن جاسم عباس17912122222032046

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00اعدادية ام حبيبة للبناتادبيهبة وعد هللا أبراهيم حبيب17922122222032047

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى465.0066.43ثانوية تلمسان للبناتادبياسيل جاسم عواد جاسم17932122222034002

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57ثانوية تلمسان للبناتادبيبشرى وليد حميد عباس17942122222034003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى547.0078.14ثانوية تلمسان للبناتادبيرقيه مهدي شياع عبد الكريم17952122222034006

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية تلمسان للبناتادبيزهراء عدي سامي عزيز17962122222034007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى591.0084.43ثانوية تلمسان للبناتادبيزينب وائل كريم نصيف17972122222034008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى468.0066.86ثانوية تلمسان للبناتادبيغدير محمد عباس عليوي17982122222034009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى565.0080.71ثانوية تلمسان للبناتادبيفاطمه صالح حسين علي17992122222034011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى624.0089.14ثانوية تلمسان للبناتادبيفاطمه صدام كريم نصيف18002122222034012
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى616.0088.00ثانوية تلمسان للبناتادبيفاطمه ماجد حميد عباس18012122222034013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى574.0082.00ثانوية اليرموك للبناتادبيآيات محمود شراد مزعل18022122222035001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0072.57ثانوية اليرموك للبناتادبيأيناس باسم نوري عويد18032122222035002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى641.0091.57ثانوية اليرموك للبناتادبيابتهال مجيد سعيد خليفه18042122222035003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0071.71ثانوية اليرموك للبناتادبياخالص مظهر حسن علي18052122222035004

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14ثانوية اليرموك للبناتادبيازهار ستار رشيد كوطي18062122222035006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى606.0086.57ثانوية اليرموك للبناتادبياستبرق حسن حسين سعيد18072122222035007

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى443.0063.29ثانوية اليرموك للبناتادبياميره جاسم حمد كريم18082122222035008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى542.0077.43ثانوية اليرموك للبناتادبيايمان رعد جامل موحي18092122222035009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى549.0078.43ثانوية اليرموك للبناتادبيتبارك جسام محمد توفيق18102122222035011

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة474.0067.71ثانوية اليرموك للبناتادبيحنين كريم حسين كريم18112122222035012

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى650.0092.86ثانوية اليرموك للبناتادبيحوراء رائد خليل هواس18122122222035014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى643.0091.86ثانوية اليرموك للبناتادبيحياة محمود شراد مزعل18132122222035017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى492.0070.29ثانوية اليرموك للبناتادبيدعاء رحمان رحيم حسن18142122222035020

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية اليرموك للبناتادبيدنيا رياض حسين كريم18152122222035021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى629.0089.86ثانوية اليرموك للبناتادبيرشا خالد مزهر بريبر18162122222035023

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى607.0086.71ثانوية اليرموك للبناتادبيرواء مجباس زبار احمد18172122222035024

كلية اللغات/جامعة بغداد619.0088.43ثانوية اليرموك للبناتادبيروان علي قمر صالح18182122222035025

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية اليرموك للبناتادبيزهراء سعد جاسم محمد18192122222035028

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى543.0077.57ثانوية اليرموك للبناتادبيسجى عامر مهدي حسن18202122222035035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى650.0092.86ثانوية اليرموك للبناتادبيسجى غانم حامد زعيان18212122222035036

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى498.0071.14ثانوية اليرموك للبناتادبيشهد سالم منشد جالي18222122222035037

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى490.0070.00ثانوية اليرموك للبناتادبيشهد محمد غانم طارش18232122222035038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى572.0081.71ثانوية اليرموك للبناتادبيصفا طارق عبد الكريم خضير18242122222035039

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية اليرموك للبناتادبيضحى صباح أحمد عويد18252122222035040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى592.0084.57ثانوية اليرموك للبناتادبيضفاف عباس جاسم محمد18262122222035041

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية اليرموك للبناتادبيعذراء ثامر لطيف عباس18272122222035042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى528.0075.43ثانوية اليرموك للبناتادبيغدير بشار جمال الدين عبد هللا18282122222035044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى530.0075.71ثانوية اليرموك للبناتادبيغسق صباح كاظم ابراهيم18292122222035045

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية443.0063.29ثانوية اليرموك للبناتادبيغفران قحطان عدنان عبد الرحمن18302122222035046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525.0075.00ثانوية اليرموك للبناتادبيفاطمه خليل حسن محمود18312122222035047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536.0076.57ثانوية اليرموك للبناتادبيفاطمه كريم سليمان هللا حسين18322122222035048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية اليرموك للبناتادبيمياده تحسين قاسم جاسم18332122222035052

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية547.0078.14ثانوية اليرموك للبناتادبينورهان عمر عبد االمير يعكوب18342122222035055

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى465.0066.43ثانوية اليرموك للبناتادبيوجدان حواس شندوخ عنكوش18352122222035056

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0063.86ثانوية اليرموك للبناتادبييقين حازم عبد الحسن علي18362122222035059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى559.0079.86ثانوية ام القرى للبناتادبيأسماء رشيد مجيد ناصر18372122222037002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43ثانوية ام القرى للبناتادبيأشواق ياسين حاجم جلوب18382122222037003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى651.0093.00ثانوية ام القرى للبناتادبياالء طارق حمو احمد18392122222037007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى481.0068.71ثانوية ام القرى للبناتادبيبراء عدنان كمر فرحان18402122222037008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503.0071.86ثانوية ام القرى للبناتادبيتبارك ساجد كامل ناصر18412122222037009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى597.0085.29ثانوية ام القرى للبناتادبيدعاء سعدون حسين فليح18422122222037011

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى516.0073.71ثانوية ام القرى للبناتادبيرسل عامر عباس محمود18432122222037012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى464.0066.29ثانوية ام القرى للبناتادبيرسل عدنان علي خميس18442122222037013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى565.0080.71ثانوية ام القرى للبناتادبيزهراء وسام حاتم جسام18452122222037016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى617.0088.14ثانوية ام القرى للبناتادبيزينب عادل مجيد حميد18462122222037017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0066.00ثانوية ام القرى للبناتادبيشهد حسين علوان جميل18472122222037022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى630.0090.00ثانوية ام القرى للبناتادبيشهد خضير عباس حاتم18482122222037023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى549.0078.43ثانوية ام القرى للبناتادبيصبا حامد ناصر جاسم18492122222037025

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية ام القرى للبناتادبيطيبة عامر طه حسين18502122222037026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى592.0084.57ثانوية ام القرى للبناتادبيطيبه فؤاد كريم عبد هللا18512122222037027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى555.0079.29ثانوية ام القرى للبناتادبيفاطمه جبار اسماعيل علي18522122222037029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى575.0082.14ثانوية ام القرى للبناتادبيلقاء عدنان كمر فرحان18532122222037032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى518.0074.00ثانوية ام القرى للبناتادبيمروه ابراهيم محمد سلمان18542122222037033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0068.14ثانوية ام القرى للبناتادبيمروه حسين سلطان سدرة18552122222037034

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى475.0067.86ثانوية ام القرى للبناتادبيملك فالح كريم حميد18562122222037035

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى480.0068.57ثانوية ام القرى للبناتادبيميالد صالح كريم حميد18572122222037037

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى519.0074.14ثانوية ام القرى للبناتادبينجوى زياد محمود صالل18582122222037041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى586.0083.71ثانوية ام القرى للبناتادبينداء أسماعيل خليل ابراهيم18592122222037042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى573.0081.86ثانوية ام القرى للبناتادبيندى علي مهدي هاشم18602122222037043

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0070.43ثانوية الشهيد رعد جاسم للبناتادبياكرام عوده عبد راشد18612122222038001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى506.0072.29ثانوية الشهيد رعد جاسم للبناتادبيايه سعد حسن ناصر18622122222038002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43ثانوية الشهيد رعد جاسم للبناتادبيرقيه حسن خضير عباس18632122222038008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0070.43ثانوية الشهيد رعد جاسم للبناتادبييمامه ادريس مجيد احمد18642122222038013

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية الوديعة للبناتادبياسراء شاكر محمود علي18652122222039001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى526.0075.14ثانوية الوديعة للبناتادبيتبارك هاشم جميل كاطع18662122222039005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511.0073.00ثانوية الوديعة للبناتادبيزهراء طارق جاسم محمد18672122222039007

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية الوديعة للبناتادبيزهراء عالء شوكه مطلك18682122222039008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى535.0076.43ثانوية الوديعة للبناتادبيزينب فاضل عبد الحسن فاضل18692122222039013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى616.0088.00ثانوية الوديعة للبناتادبيفاطمه تحسين علي حسون18702122222039018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى522.0074.57ثانوية الوديعة للبناتادبيفاطمه عبد الكريم هاني محمد18712122222039019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى549.0078.43ثانوية الوديعة للبناتادبيفاطمه محمود عبد حسن18722122222039020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى582.0083.14ثانوية اوراس للبناتادبياسراء علي حميد عباس18732122222040002

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29ثانوية اوراس للبناتادبيايه محمد صابر عبد الرحيم18742122222040004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0075.29ثانوية اوراس للبناتادبيرسل محمد علي عبيد18752122222040008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى459.0065.57ثانوية اوراس للبناتادبيزهراء محمد جواد كاظم18762122222040012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى461.0065.86ثانوية اوراس للبناتادبيفاطمه عبد هللا حسين علوان18772122222040013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية اوراس للبناتادبيفاطمه عدنان جبار كاظم18782122222040014

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0062.86ثانوية اوراس للبناتادبيليلى عبد العباس كاظم حسن18792122222040017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى533.0076.14ثانوية اوراس للبناتادبيمريم حميد عباس حسن18802122222040018
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التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57ثانوية اوراس للبناتادبينيران عبد القادر حسين حسون18812122222040021

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى466.0066.57ثانوية تدمر للبناتادبياميرة سامي ابراهيم حسين18822122222041001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0072.86ثانوية تدمر للبناتادبياية سعد حسين محمود18832122222041003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0070.86ثانوية تدمر للبناتادبيزهراء سعد علي حسين18842122222041004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى558.0079.71ثانوية تدمر للبناتادبيزهراء عبد الكافي عباس جدوع18852122222041005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية تدمر للبناتادبيزينب رائد عبد الرسول حسين18862122222041006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى610.0087.14ثانوية تدمر للبناتادبيسبأ محسن عبد هللا حسين18872122222041007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى469.0067.00ثانوية تدمر للبناتادبيفاطمة جاسم محمد ابراهيم18882122222041010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى466.0066.57ثانوية تدمر للبناتادبيفاطمة سعد علي حسين18892122222041011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى662.0094.57ثانوية تدمر للبناتادبينهى كريم داود عبد18902122222041013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية تدمر للبناتادبينور محمد جاسم علوان18912122222041014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى592.0084.57ثانوية تدمر للبناتادبيهدى باقر عبد المهدي احمد18922122222041015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى544.0077.71ثانوية تدمر للبناتادبيوئام طه ياس عواد18932122222041016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى567.0081.00ثانوية المودة للبناتادبيزينب حسين علي مصطفى18942122222042007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى471.0067.29ثانوية المودة للبناتادبيزينب صادق اسعد محمد18952122222042008

كلية اللغات/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية المودة للبناتادبيزينب مؤيد محمود كاظم18962122222042009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى465.0066.43ثانوية المودة للبناتادبيسمر صباح طالب جعفر18972122222042010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى570.0081.43ثانوية المودة للبناتادبيشذى محمد علي مصطفى18982122222042011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية المودة للبناتادبيفاطمه مهدي جابر عبود18992122222042012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية443.0063.29ثانوية المودة للبناتادبيمنار سعدي عبود حميد19002122222042014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى536.0076.57اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبياالء علي عبد االمير وهيب19012122222043002

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0054.86اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيتقوى علي حسين موسى19022122222043007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى648.0092.57اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيحوراء عبد الحسن توفيق صالح19032122222043008

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيدعاء عباس جبار مهدي19042122222043009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى663.0094.71اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيرقية حميد رشيد حسين19052122222043012

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى651.0093.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيزهراء ابراهيم فاضل حسن19062122222043013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503.0071.86اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيزينب حامد سعدي حمودي19072122222043015

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيزينب خالد خماس عبد هللا19082122222043016

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى496.0070.86اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيسعاد عبد علي قدوري مظلوم19092122222043018

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيغدير قاصد محسن حسين19102122222043022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى682.0097.43اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيغفران عمار ياسين طه19112122222043023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى583.0083.29اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيمنى مثنى عبد الرحمن خليفة19122122222043027

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى385.0055.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبينهى حيدر عنتر علوان19132122222043028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0071.71اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبينور الهدى زهير مهدي صالح19142122222043029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبينور راغب عبد الرحمن عبد العزيز19152122222043031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521.0074.43اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبييقين لطيف جاسم حسن19162122222043034

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبييمام جاسم ناجي مبارك19172122222043035

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى462.0066.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيساره هاشم عزيز حسين19182122222043036

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى475.0067.86ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبياسراء حاتم علي منصور19192122222044001

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى454.0064.86ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبياسماء سلمان ناصر نايف19202122222044002
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التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيتبارك عباس تركي سعيد19212122222044005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى552.0078.86ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيحوراء شهيد كريم كاظم19222122222044007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى526.0075.14ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيحوراء هيثم خليفة محمد19232122222044008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0064.29ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيزهراء يحيى خلف داود19242122222044011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت584.0083.43ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيزينب ابراهيم جاسم نصيف19252122222044012

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى620.0088.57ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيزينب عماد شهاب حمد19262122222044013

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيساره اسماعيل ستار كاظم19272122222044015

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيسبأ ماجد محسن منصور19282122222044017

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى443.0063.29ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيطيبه عادل حسن جاسم19292122222044020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت511.0073.00ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيفاطمه رائد اسماعيل كاظم19302122222044023

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبينوره لطيف ناصر حسين19312122222044028

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى429.0061.29ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيهبه مؤيد خالص احمد19322122222044029

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيهدير طالب عبد احمد19332122222044031

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية التحرير للبناتادبيعلياء جبار جدوع كليكل19342122222046004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية رسالة االسالم للبناتادبياسراء قاسم حسن صالح19352122222047001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية رسالة االسالم للبناتادبياسماء وليد عامر منصور19362122222047002

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية رسالة االسالم للبناتادبياطياف عباس خميس خلف19372122222047003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية388.0055.43اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيامنه حسين اسماعيل فاضل19382122222047004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531.0075.86اعدادية رسالة االسالم للبناتادبياية عدنان صكبان خضير19392122222047005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار470.0067.14اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيبنت الهدى ضياء عبد الحسين جليل19402122222047007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت563.0080.43اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيتبارك حسين جاري حسين19412122222047008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى506.0072.29اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيدعاء حسين محمد سلمان19422122222047013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت490.0070.00اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيرسل ظاهر محمد شحل19432122222047015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0075.29اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيرفل وسام محمد كيطان19442122222047016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيزينب عدي يونس عباس19452122222047017

كلية اللغات/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيسارة بعث عدنان جميل19462122222047018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى515.0073.57اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيغفران عبد الكريم حسين علي19472122222047022

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى437.0062.43اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيفاطمه سالم حسين داخل19482122222047025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيمريم علي حسين عطيه19492122222047026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت525.0075.00اعدادية رسالة االسالم للبناتادبينبأ محمد عادل عباس19502122222047027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيندى سالم وهاب احمد19512122222047028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0068.71اعدادية رسالة االسالم للبناتادبينور قيس كامل هاشم19522122222047031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0072.57اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيهبة محمد اسماعيل حسين19532122222047032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536.0076.57اعدادية الزهراء للبناتادبيأطياف حسن لطيف عبد الرحمن19542122222048001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى546.0078.00اعدادية الزهراء للبناتادبيامنه علي خليل ابراهيم19552122222048003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى598.0085.43اعدادية الزهراء للبناتادبيايه محمد حسن بريسم19562122222048004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536.0076.57اعدادية الزهراء للبناتادبيايمان كامل غني عطيه19572122222048005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى530.0075.71اعدادية الزهراء للبناتادبيرقيه عبد الكريم إسماعيل عبد19582122222048009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519.0074.14اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء حميد عبد الحسين مهدي19592122222048012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى515.0073.57اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء عبد المنعم حميد محمود19602122222048013
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التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى465.0066.43اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب محمد خضير عباس19612122222048014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531.0075.86اعدادية الزهراء للبناتادبيسجى اسماعيل خزعل فياض19622122222048015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى473.0067.57اعدادية الزهراء للبناتادبيسحر محمد احمد مبارك19632122222048016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى563.0080.43اعدادية الزهراء للبناتادبيشهد فاضل عباس حسن19642122222048018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0074.57اعدادية الزهراء للبناتادبيشيماء غازي عبعوب شاطي19652122222048019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى536.0076.57اعدادية الزهراء للبناتادبيصفا محمد مهدي خضير19662122222048020

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية الزهراء للبناتادبيطيف علي حمود خميس19672122222048021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى622.0088.86اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه الزهراء عامر عبد علي يوسف19682122222048023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه نبيل حميد عبد19692122222048024

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين671.0095.86اعدادية الزهراء للبناتادبيمريم سعدي عبد الحسين مهدي19702122222048026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى592.0084.57اعدادية الزهراء للبناتادبينبأ عباس لطيف عبد الرحمن19712122222048028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى589.0084.14اعدادية الزهراء للبناتادبينواره عادل محمد خليل19722122222048029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى515.0073.57اعدادية الزهراء للبناتادبينور مجيد حميد مجيد19732122222048032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت539.0077.00اعدادية المقدادية للبناتادبياريج محمد ادريس خليل19742122222050002

كلية اآلداب/جامعة سامراء430.0061.43اعدادية المقدادية للبناتادبيايالف سعدي ثامر حسين19752122222050008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى664.0094.86اعدادية المقدادية للبناتادبيايالف عبد الحسن رحمان عباس19762122222050009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى598.0085.43اعدادية المقدادية للبناتادبيبراء راضي عليوي دخيل19772122222050010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى498.0071.14اعدادية المقدادية للبناتادبيتبارك احمد عداي رشيد19782122222050011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى557.0079.57اعدادية المقدادية للبناتادبيتبارك محمد علي محمود19792122222050012

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية المقدادية للبناتادبيخديجه محمود عبد محمد19802122222050017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى516.0073.71اعدادية المقدادية للبناتادبيدعاء بهجت عبد الواحد مذري19812122222050019

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى448.0064.00اعدادية المقدادية للبناتادبيديانا نامس اسماعيل كاظم19822122222050021

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط490.0070.00اعدادية المقدادية للبناتادبيرفل خالد غيدان كاظم19832122222050022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520.0074.29اعدادية المقدادية للبناتادبيسارة عماد مهدي حميد19842122222050031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية المقدادية للبناتادبيسبأ ليث سبتي عبد هللا19852122222050032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية المقدادية للبناتادبيسرى عبد القادر علي عباس19862122222050034

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية المقدادية للبناتادبيصبا محمد حميد نصيف19872122222050039

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى461.0065.86اعدادية المقدادية للبناتادبيطيبه ثاير مهنا حمد19882122222050042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516.0073.71اعدادية المقدادية للبناتادبيعائشه حسين فرحان حسين19892122222050044

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية المقدادية للبناتادبيفاطمه محمد احمد حسين19902122222050051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى540.0077.14اعدادية المقدادية للبناتادبيميسم قاسم حاتم مطلك19912122222050052

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت430.0061.43اعدادية المقدادية للبناتادبينوال قاسم ابراهيم سعد19922122222050053

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى631.0090.14اعدادية المقدادية للبناتادبينور الهدى قاسم هادي محمد19932122222050054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0063.14اعدادية المقدادية للبناتادبينور فؤاد جاسم علوان19942122222050056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى528.0075.43اعدادية المقدادية للبناتادبيهاجر سلمان محمود شبيب19952122222050058

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية المقدادية للبناتادبيهدى حسن حسين عبد19962122222050059

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى474.0067.71اعدادية المقدادية للبناتادبيياسمين محمود جواد كاظم19972122222050062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى519.0074.14اعدادية المقدادية للبناتادبييقين عزيز محسن عباس19982122222050063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية بابل للبناتادبيابرار رشيد محمد شهاب19992122222051001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى469.0067.00اعدادية بابل للبناتادبيبشائر خالد صالح محمود20002122222051003
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التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية بابل للبناتادبيتقوى عادل ردام بريسم20012122222051006

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية بابل للبناتادبيدنيا محمد خلف حاوي20022122222051011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية بابل للبناتادبيرحاب كامل نصيف جاسم20032122222051012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية بابل للبناتادبيرغد سعد عيفان شكر20042122222051013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى547.0078.14اعدادية بابل للبناتادبيرقية خالد عباس كريم20052122222051014

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية بابل للبناتادبيرقية ضياء اسعد حنو20062122222051016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى547.0078.14اعدادية بابل للبناتادبيرهف ماجد حميد حسن20072122222051017

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى469.0067.00اعدادية بابل للبناتادبيريام وهاب احمد شهاب20082122222051018

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية432.0061.71اعدادية بابل للبناتادبيريهام احمد عبد احمد20092122222051019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى657.0093.86اعدادية بابل للبناتادبيزينب حافظ عري مسرهد20102122222051023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0073.14اعدادية بابل للبناتادبيسجا اسماعيل عبد الرحيم شهاب20112122222051028

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية بابل للبناتادبيسيناء سلمان رشيد جاسم20122122222051032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية بابل للبناتادبيشهد محمد خلف حاوي20132122222051033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى616.0088.00اعدادية بابل للبناتادبيغاده عبد السالم علي درويش محمد20142122222051037

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية بابل للبناتادبيمريم علي فاضل كاظم20152122222051039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى524.0074.86ثانوية الحريري للبناتادبياطياف ابراهيم صالح حسين20162122222053003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى628.0089.71ثانوية الحريري للبناتادبيانعام محمد يوسف حسن20172122222053004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية609.0087.00ثانوية الحريري للبناتادبيايالف ضيف طه خضير20182122222053005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية الحريري للبناتادبيايمان عبد هللا حسن جواد20192122222053006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية الحريري للبناتادبيرويده ناهي ياسين عباس20202122222053011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك498.0071.14ثانوية الحريري للبناتادبيزينب واثق عبد الجبار خضير20212122222053014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى576.0082.29ثانوية الحريري للبناتادبيزينه احمد جواد كاظم20222122222053015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت558.0079.71ثانوية الحريري للبناتادبيساره احمد حمزه خلف20232122222053017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك501.0071.57ثانوية الحريري للبناتادبيسلسبيل يوسف كاظم حلمي20242122222053018

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية الحريري للبناتادبيضحى رياض احمد شهاب20252122222053020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية الحريري للبناتادبيعائشة عدنان هادي صالح20262122222053021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت429.0061.29ثانوية الحريري للبناتادبينبأ واثق جاسم حمادي20272122222053024

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0070.14ثانوية سورداش للبنانادبيكوثر ماهر عبد دعاج20282122222054003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0073.29اعدادية النبوة للبناتادبيأية محمد حميد هادي20292122222055001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى524.0074.86اعدادية النبوة للبناتادبيأيه عامر هاشم حميد20302122222055003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى492.0070.29اعدادية النبوة للبناتادبيايه عباس كريم طه20312122222055004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى528.0075.43اعدادية النبوة للبناتادبيتبارك امير اسماعيل كاظم20322122222055006

كلية التربية/جامعة سامراء461.0065.86اعدادية النبوة للبناتادبيتقوى مثنى عزيز علوان20332122222055008

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14اعدادية النبوة للبناتادبيحنين نهاد علي محمد20342122222055011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية النبوة للبناتادبيحوراء محمد عبد الرزاق عدوان20352122222055012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت597.0085.29اعدادية النبوة للبناتادبيزهراء سعد حميد عباس20362122222055015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0067.71اعدادية النبوة للبناتادبيزهراء عباس جاسم محمد20372122222055016

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين507.0072.43اعدادية النبوة للبناتادبيزهراء عدي عدنان ابراهيم20382122222055017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية537.0076.71اعدادية النبوة للبناتادبيزهراء علي رزاق عبد هللا20392122222055018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536.0076.57اعدادية النبوة للبناتادبيزهراء قحطان عدنان احمد20402122222055021
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00اعدادية النبوة للبناتادبيزهراء محمد مفيد جعفر20412122222055022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى524.0074.86اعدادية النبوة للبناتادبيزينب بشار علي حسن20422122222055023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى461.0065.86اعدادية النبوة للبناتادبيزينب حميد عبد الرزاق عدوان20432122222055024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى554.0079.14اعدادية النبوة للبناتادبيزينب حيدر عبد فاضل20442122222055025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى589.0084.14اعدادية النبوة للبناتادبيسجى جاسم محمد عباس20452122222055026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى492.0070.29اعدادية النبوة للبناتادبيسجى علي زيدان خلف20462122222055027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى564.0080.57اعدادية النبوة للبناتادبيضحى حسين مهدي صراي20472122222055030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى499.0071.29اعدادية النبوة للبناتادبيضحى عباس شاكر حمودي20482122222055031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى551.0078.71اعدادية النبوة للبناتادبيضحى كريم عون عبد هللا20492122222055032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى606.0086.57اعدادية النبوة للبناتادبيعال نبيل ماجد حسين20502122222055034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى529.0075.57اعدادية النبوة للبناتادبيفاطمه ثاير عبد االمير حامد20512122222055036

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى464.0066.29اعدادية النبوة للبناتادبيفاطمه يحيى جواد ابراهيم20522122222055038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511.0073.00اعدادية النبوة للبناتادبيفاطمه يحيى ياسين هجيج20532122222055039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى544.0077.71اعدادية النبوة للبناتادبيمالك هادي كاطع موسى20542122222055041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0069.43اعدادية النبوة للبناتادبيمنار منصور حربي علي20552122222055042

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0069.43اعدادية النبوة للبناتادبيمها يحيى جاسم نصيف20562122222055043

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0069.14اعدادية النبوة للبناتادبينورهان ياسر حميد ناصر20572122222055045

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى519.0074.14ثانوية الروابي للبناتادبياثار عثمان علي حسين20582122222056001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى618.0088.29ثانوية الروابي للبناتادبياسراء خالد مزهر اسماعيل20592122222056002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى497.0071.00ثانوية الروابي للبناتادبياسراء خالد نافع شبيب20602122222056003

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية الروابي للبناتادبيايه ضياء اسماعيل مخلف20612122222056006

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية الروابي للبناتادبيبتول رسول جبار عريب20622122222056009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى469.0067.00ثانوية الروابي للبناتادبيحسناء سعدون نصيف جاسم20632122222056012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0072.14ثانوية الروابي للبناتادبيرنده جاسم صالح جواد20642122222056017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى550.0078.57ثانوية الروابي للبناتادبيسحر طالب لطيف ياس20652122222056023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى526.0075.14ثانوية الروابي للبناتادبيصابرين حسين حميد حسين20662122222056025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية الروابي للبناتادبيفاديه وسام كريم ظاهر20672122222056029

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى460.0065.71ثانوية الروابي للبناتادبيفاطمه شعالن مطني شهاب20682122222056032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى533.0076.14ثانوية الروابي للبناتادبيفرح صدام خضير جعفر20692122222056033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى586.0083.71ثانوية الروابي للبناتادبيمالك عمار عصفور حسين20702122222056038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى590.0084.29ثانوية الروابي للبناتادبيميسم طالل صبري مراد20712122222056039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0070.71ثانوية الروابي للبناتادبيهاجر رائد حميد محمد20722122222056043

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى452.0064.57ثانوية الروابي للبناتادبيهدى ثامر عبد اللطيف شهاب20732122222056044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى652.0093.14ثانوية الروابي للبناتادبيوالء طه مجول جوامير20742122222056048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى480.0068.57ثانوية القوارير للبناتادبيازهار محمد طه علوان20752122222059001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى557.0079.57ثانوية القوارير للبناتادبيانوار عباس حسين محمد20762122222059004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى563.0080.43ثانوية القوارير للبناتادبيايمان عباس حسين عباس20772122222059006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0069.86ثانوية القوارير للبناتادبيحوراء نوري عبد هللا داود20782122222059010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى623.0089.00ثانوية القوارير للبناتادبيدعاء فاضل كاظم عباس20792122222059011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى569.0081.29ثانوية القوارير للبناتادبيرسل ابراهيم عبيد علوان20802122222059012
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كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى431.0061.57ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء كاظم احمد جاسم20812122222059013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة565.0080.71ثانوية القوارير للبناتادبيزينه حسن علي حسين20822122222059014

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية القوارير للبناتادبيمنى سعد حسن محمود20832122222059022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0070.71ثانوية القوارير للبناتادبينور الهدى كاظم جواد حسن20842122222059023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى460.0065.71ثانوية القوارير للبناتادبينور عباس تركي جاسم20852122222059024

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية القوارير للبناتادبيورود ثامر علي ناصر20862122222059025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى473.0067.57ثانوية القوارير للبناتادبييمامه علي حميد صالح20872122222059027

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى493.0070.43ثانوية لكش للبناتادبياسراء جوده كاظم هادي20882122222060001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0068.71ثانوية لكش للبناتادبياسراء كاظم عباس رشيد20892122222060002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0066.00ثانوية لكش للبناتادبيبنين مصطفى محمود محمد20902122222060005

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية لكش للبناتادبيساره ابراهيم محمود محمد20912122222060007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00ثانوية لكش للبناتادبيضفاف طالب جواد حبيب20922122222060009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0069.14ثانوية لكش للبناتادبيطيبه زين العابدين عون عبد20932122222060010

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57ثانوية لكش للبناتادبيمريم حيدر عليوي ناصر20942122222060013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى548.0078.29ثانوية تل الزعتر للبناتادبيآمنه بشير علوان داود20952122222061001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى539.0077.00ثانوية تل الزعتر للبناتادبياحالم رشيد حميد جاسم20962122222061002

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك449.0064.14ثانوية تل الزعتر للبناتادبياسماء مفيد عباس موسى20972122222061003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى458.0065.43ثانوية تل الزعتر للبناتادبياميمة علوان حميد غيدان20982122222061006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية487.0069.57ثانوية تل الزعتر للبناتادبيبراء أحمد منهل علي20992122222061008

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى634.0090.57ثانوية تل الزعتر للبناتادبيبلقيس بالل محمود حسين21002122222061009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى590.0084.29ثانوية تل الزعتر للبناتادبيبنين حسين علي ابراهيم21012122222061010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى542.0077.43ثانوية تل الزعتر للبناتادبيرفل كاظم خلف وهيب21022122222061013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى474.0067.71ثانوية تل الزعتر للبناتادبيرفيده محمد عبد المنعم احمد21032122222061014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0072.29ثانوية تل الزعتر للبناتادبيزهور نجم عبد طه21042122222061017

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى465.0066.43ثانوية تل الزعتر للبناتادبيزينب علوان حميد غيدان21052122222061019

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0061.00ثانوية تل الزعتر للبناتادبيسبأ خالد حسن عبد الكريم21062122222061021

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29ثانوية تل الزعتر للبناتادبيشهد حكمت عواد غيدان21072122222061024

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى472.0067.43ثانوية تل الزعتر للبناتادبيشهد صكبان محمد عدول21082122222061025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى496.0070.86ثانوية تل الزعتر للبناتادبيشهد مهند كامل غالم21092122222061026

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية تل الزعتر للبناتادبيشيرين زهير جميل محمد21102122222061027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى534.0076.29ثانوية تل الزعتر للبناتادبيطيبة داود علي فرحان21112122222061032

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية تل الزعتر للبناتادبيعائشه علي حسين علي21122122222061034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0070.43ثانوية تل الزعتر للبناتادبيعائشه هادي صالح نصيف21132122222061035

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى471.0067.29ثانوية تل الزعتر للبناتادبيفرح خليل جاسم محمد21142122222061036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00ثانوية تل الزعتر للبناتادبيمروة علي طالل خلف21152122222061039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت574.0082.00ثانوية تل الزعتر للبناتادبيمريم أيهم عبد حميد21162122222061040

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0065.71ثانوية تل الزعتر للبناتادبيمريم ايهاب عبد الرحمن مصطفى21172122222061041

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى456.0065.14ثانوية تل الزعتر للبناتادبينبأ احمد عبد السالم خلف21182122222061042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى568.0081.14ثانوية تل الزعتر للبناتادبينبأ طارق حميد عرب21192122222061045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0070.00ثانوية تل الزعتر للبناتادبيهدى فارس عواد غيدان21202122222061049
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التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية تل الزعتر للبناتادبيهدير محمود حسين علي21212122222061050

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى500.0071.43ثانوية تل الزعتر للبناتادبيهناء خضير عبد الكريم جواد21222122222061051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى555.0079.29ثانوية تل الزعتر للبناتادبييسر عمر عادل كريم21232122222061053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى545.0077.86ثانوية العذراء للبناتادبيأزهار بهاء غازي طعان21242122222064001

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى467.0066.71ثانوية العذراء للبناتادبيأسراء محمد رزوقي حسين21252122222064003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى621.0088.71ثانوية العذراء للبناتادبيأنفال جليل اسماعيل محمود21262122222064004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433.0061.86ثانوية العذراء للبناتادبيابتهال عبد الكريم ابراهيم محمد21272122222064006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى555.0079.29ثانوية العذراء للبناتادبيتبارك مصطفى رزوقي حسين21282122222064009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0074.57ثانوية العذراء للبناتادبيدعاء عباس رشاد سعيد21292122222064010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى549.0078.43ثانوية العذراء للبناتادبيزبيدة روكان حسين هادي21302122222064013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى462.0066.00ثانوية العذراء للبناتادبيزهراء منذر ابراهيم رميض21312122222064016

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى450.0064.29ثانوية العذراء للبناتادبيسارة حسين محمود سلمان21322122222064018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى616.0088.00ثانوية العذراء للبناتادبيسحر جاسم نهر جاسم21332122222064020

كلية اآلداب/جامعة كركوك446.0063.71ثانوية العذراء للبناتادبيسراب ثائر خلف احمد21342122222064021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى572.0081.71ثانوية العذراء للبناتادبيشهد أكرم كاظم علوان21352122222064022

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى435.0062.14ثانوية العذراء للبناتادبيصابرين ناظم احمد جاسم21362122222064023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0069.86ثانوية العذراء للبناتادبيعذراء حارث محمد خميس21372122222064025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى462.0066.00ثانوية العذراء للبناتادبيلينا عمار حسن علي21382122222064027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى591.0084.43ثانوية العذراء للبناتادبييسرى عالء محمد خميس21392122222064031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية زينب الكبرى للبناتادبياديان قحطان سلمان عبد21402122222065002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514.0073.43اعدادية زينب الكبرى للبناتادبياسماء بالل عبد الكاظم عبد االمير21412122222065005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية زينب الكبرى للبناتادبياماني اسعد صفاء جدوع21422122222065006

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك444.0063.43اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيامنة علي حسين طالب21432122222065007

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيامنة هاشم عباس حسين21442122222065008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت565.0080.71اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيانفال هاشم اسماعيل عارف21452122222065009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيايه خالد صالح مهدي21462122222065013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيايه سعيد اسماعيل احمد21472122222065015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى551.0078.71اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيتبارك ابراهيم محمد عبود21482122222065017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى530.0075.71اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيتبارك احمد كاظم فاضل21492122222065018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى498.0071.14اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيتغريد خالص حمودي محمد21502122222065020

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيحنين سامح حسين خضير21512122222065022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى541.0077.29اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرقية سعد حسين مجيد21522122222065028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0072.86اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرويدة نبيل طه خميس21532122222065030

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء جاسم محمد حميد21542122222065033

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى587.0083.86اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء حمزة حميد مجيد21552122222065034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء حيدر خليل ابراهيم21562122222065035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516.0073.71اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء خالص طالب هادي21572122222065036

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء علي خليل خضير21582122222065038

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى474.0067.71اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء مصطفى عبد االمير مبارك21592122222065039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب احمد يونس علوان21602122222065042
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كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى475.0067.86اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب اركان هزبر كاظم21612122222065043

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب جعفر علوان اسمير21622122222065045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد643.0091.86اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب عدنان حسين علي21632122222065049

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى666.0095.14اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب ميثم حسن ابراهيم21642122222065053

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى605.0086.43اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيسرور هاشم عبد هللا خلف21652122222065056

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0068.71اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيسرى حيدر هاشم جاسم21662122222065057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيسمارة اسالم حاتم سعدي21672122222065058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0075.29اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيشفاء احمد علي احمد21682122222065061

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى478.0068.29اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيضحى حسين حسن خلف21692122222065067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى592.0084.57اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيطيبة حيدر حسين طالب21702122222065068

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيغدير عبد الخالق غناوي عزيز21712122222065071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519.0074.14اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيغسق ميثاق شهاب احمد21722122222065073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0067.71اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاتن خالص حسين علي21732122222065074

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى468.0066.86اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمة باسم دلف عباس21742122222065075

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيماريا محمد ردام محمد جواد21752122222065078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511.0073.00اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمريم علي نجم عبود21762122222065082

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0069.43اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمنى فاضل فنر عبد الرضا21772122222065084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519.0074.14اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينبأ خالص احمد محمود21782122222065087

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى611.0087.29اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينبأ صالح مهدي حنوش21792122222065088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516.0073.71اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينور الهدى جبار رشيد جاسم21802122222065089

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى468.0066.86اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينور عبد عباس عبد21812122222065091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0073.29اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينور محمد شاكر ياسين21822122222065092

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى449.0064.14اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيهاجر خليل ابراهيم محسن21832122222065094

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى581.0083.00اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيهدى محمد مهدي عبد21842122222065096

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيهدير عباس جاسم محمد21852122222065097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى529.0075.57اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيياسمين جاسم محمود مجيد21862122222065101

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى507.0072.43ثانوية سارة للبناتادبياالء فريد شوقي بختيار21872122222066002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت514.0073.43ثانوية سارة للبناتادبياية عصام عبد الحكيم عبد الرحيم21882122222066003

كلية االعالم/الجامعة العراقية501.0071.57ثانوية سارة للبناتادبيجنان سعيد احمد عارف21892122222066007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت560.0080.00ثانوية سارة للبناتادبيدنيا رياض احمد عبد الرحمن21902122222066008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت563.0080.43ثانوية سارة للبناتادبيدنيا عبد الحميد رحيم امين21912122222066009

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى492.0070.29ثانوية سارة للبناتادبيرملة عدنان اكبر كاظم21922122222066012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية سارة للبناتادبيشهد برهان عبد الصاحب حسين21932122222066018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0070.57ثانوية سارة للبناتادبيشيماء عمر مالح قادر21942122222066019

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك486.0069.43ثانوية سارة للبناتادبيعائشة صهيب عدنان زيدان21952122222066020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية سارة للبناتادبيعائشه مازن رحيم محي21962122222066021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية سارة للبناتادبيفاطمة حسين علي مولود21972122222066023

كلية اللغات/جامعة بغداد509.0072.71ثانوية سارة للبناتادبينبأ راشد عبد الرحمن سبع21982122222066026

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية سارة للبناتادبينبأ محمد اكرم كريم21992122222066027

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية سارة للبناتادبيوجدان خالد محمود خلف22002122222066028

245 من 55صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ديالى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00اعدادية فدك للبناتادبيتبارك حسين كامل محمد22012122222067004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0063.00اعدادية فدك للبناتادبيحوراء سامي محسن فاضل22022122222067008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى491.0070.14اعدادية فدك للبناتادبيحوراء غاندي هادي كاظم22032122222067009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى628.0089.71اعدادية فدك للبناتادبيرغدة صالح علي حسين22042122222067011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية فدك للبناتادبيزهراء ايهم اسد ابراهيم22052122222067012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531.0075.86اعدادية فدك للبناتادبيزينب احمد ستار فيصل22062122222067013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية557.0079.57اعدادية فدك للبناتادبيسكينة هادي كريم ابراهيم22072122222067016

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية527.0075.29اعدادية فدك للبناتادبيضحى فرج فاضل حسين22082122222067018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى674.0096.29اعدادية فدك للبناتادبيضحى وسام فاضل اسماعيل22092122222067019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0072.00اعدادية فدك للبناتادبيطيبه طاهر منعم عبد هللا22102122222067020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536.0076.57اعدادية فدك للبناتادبيعلياء محمد وحيد عبد الحسين22112122222067022

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية فدك للبناتادبيغدير عامر عباس عبد22122122222067023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى553.0079.00اعدادية فدك للبناتادبيفاطمة علي حسن كاظم22132122222067027

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى457.0065.29اعدادية فدك للبناتادبينبأ حسام يوسف محمد22142122222067029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية فدك للبناتادبينور لواء عبود عيسى22152122222067034

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية فدك للبناتادبيياسيمن محمد مهدي صالح22162122222067036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى533.0076.14ثانوية المروة للبناتادبياسراء قحطان نافع حميد22172122222069001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى458.0065.43ثانوية المروة للبناتادبيايالف منذر عبدالواحد مهدي22182122222069005

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى382.0054.57ثانوية المروة للبناتادبيتبارك نظام عبد احمد22192122222069007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى472.0067.43ثانوية المروة للبناتادبيجمانة عادل قاسم حسن22202122222069008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى500.0071.43ثانوية المروة للبناتادبيرانيا سعد كريم نايف22212122222069012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى542.0077.43ثانوية المروة للبناتادبيزهراء مؤيد مجيد محمد22222122222069017

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية المروة للبناتادبيزينب فلح حسن عبد الواحد22232122222069018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى589.0084.14ثانوية المروة للبناتادبيسجى ميثاق طارق حسن22242122222069021

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى611.0087.29ثانوية المروة للبناتادبيشهد حسين شاكر محمود22252122222069024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية المروة للبناتادبيشهد مهند عبد اللطيف جاسم22262122222069025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية المروة للبناتادبيطيبة محمود منصور علي22272122222069027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى575.0082.14ثانوية المروة للبناتادبيعائشة فليح حسن حمود22282122222069029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514.0073.43ثانوية المروة للبناتادبيفاطمة سيد طارق محمد ابراهيم22292122222069031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536.0076.57ثانوية المروة للبناتادبيلمى ياسر حسين سلمان22302122222069033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية المروة للبناتادبيلينا حسين علي حسين22312122222069034

كلية اللغات/جامعة بغداد596.0085.14ثانوية المروة للبناتادبيمغفرة عماد فليح حسن22322122222069036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى604.0086.29ثانوية المروة للبناتادبينور ليث محمد حسين22332122222069040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0072.00ثانوية المروة للبناتادبيهدى قاسم محمد محمود22342122222069041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0074.57ثانوية المروة للبناتادبيهند كريم عبد هللا ياس22352122222069042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى580.0082.86ثانوية الطائف للبناتادبيام البنين عمار عباس احمد22362122222070001

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى602.0086.00ثانوية الطائف للبناتادبيايات يعرب فاضل كاظم22372122222070002

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى498.0071.14ثانوية الطائف للبناتادبيجمانه مزهر شهاب احمد22382122222070005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى523.0074.71ثانوية الطائف للبناتادبيجنات جاسم عبد احمد22392122222070006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى566.0080.86ثانوية الطائف للبناتادبيحنين احمد ابراهيم غيدان22402122222070007
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى555.0079.29ثانوية الطائف للبناتادبيرقيه سالم كاظم حميد22412122222070008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى463.0066.14ثانوية الطائف للبناتادبيرنده رعد احمد سعيد22422122222070010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت567.0081.00ثانوية الطائف للبناتادبيريام ماهر حسين علوان22432122222070011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0065.00ثانوية الطائف للبناتادبيزهراء خالد جليحي عبد22442122222070013

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت508.0072.57ثانوية الطائف للبناتادبيزينب رائد احمد عاصي22452122222070016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507.0072.43ثانوية الطائف للبناتادبيساجده خضير حسن هادي22462122222070017

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى461.0065.86ثانوية الطائف للبناتادبيسميه حسين عبد كريم22472122222070018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29ثانوية الطائف للبناتادبيشيماء كامل محسن عليوي22482122222070019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى612.0087.43ثانوية الطائف للبناتادبيفاطمه ايوب عبود جواد22492122222070021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد453.0064.71ثانوية الطائف للبناتادبيفاطمه كمال هادي علي22502122222070023

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية379.0054.14ثانوية الطائف للبناتادبينور صباح علي بخيت22512122222070025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511.0073.00ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيآيات شهاب احمد شكر22522122222071001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0068.86ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيبنين نجاح مهدي علي22532122222071005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0069.57ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيدنيا رقيم شوكت حميد22542122222071009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0060.86ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيزينب جابر راضي علي22552122222071015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيفاطمة ياسر جاسم محمد22562122222071022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى497.0071.00ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيمروة اركان خليل حسين22572122222071023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل498.0071.14ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيمريم بهاء حسين عباس22582122222071024

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0064.86ثانوية رابعة العدوية للبناتادبينبأ جميل ابراهيم احمد22592122222071026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29ثانوية رابعة العدوية للبناتادبينرجس عبير راضي سعيد22602122222071028

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0062.00ثانوية رابعة العدوية للبناتادبينور تحسين شالل حبيب22612122222071030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0068.86ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيهاله كاظم علي حسين22622122222071033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى625.0089.29ثانوية الخلود للبناتادبياطياف عباس حمود علي22632122222073003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى531.0075.86ثانوية الخلود للبناتادبيام البنين كاظم جاسم حسن22642122222073005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0072.86ثانوية الخلود للبناتادبيايالف ستار محمود منصور22652122222073006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى560.0080.00ثانوية الخلود للبناتادبيتقى جاسم محمد حسن22662122222073010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى524.0074.86ثانوية الخلود للبناتادبيحوراء وليد ابراهيم شالل22672122222073013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى501.0071.57ثانوية الخلود للبناتادبيرقيه علي عبيد مهدي22682122222073016

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد453.0064.71ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء احمد جاسم احمد22692122222073017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0070.57ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء رسول جاسم مهدي22702122222073018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536.0076.57ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء سعد مال هللا علوان22712122222073019

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى465.0066.43ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء يحيى عبيد علي22722122222073021

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى468.0066.86ثانوية الخلود للبناتادبيزينب جاسم عبد المهدي صالح22732122222073022

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى479.0068.43ثانوية الخلود للبناتادبيزينب حيدر شرهان مزبان22742122222073023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى524.0074.86ثانوية الخلود للبناتادبيزينب عبد السميع حسين فاضل22752122222073025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت437.0062.43ثانوية الخلود للبناتادبيزينه جالل ناجي حسن22762122222073026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية600.0085.71ثانوية الخلود للبناتادبيسجى امير علي مهدي22772122222073028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503.0071.86ثانوية الخلود للبناتادبيعطاء نعمان جهاد صاحب22782122222073029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517.0073.86ثانوية الخلود للبناتادبيغدير كريم نجم عبد الحسن22792122222073031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى623.0089.00ثانوية الخلود للبناتادبيفرقان جالل ياسين جواد22802122222073034
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى524.0074.86ثانوية الخلود للبناتادبينبأ لطيف محمد لطيف22812122222073035

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى483.0069.00ثانوية الخلود للبناتادبيندى حسن مهدي جواد22822122222073036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية الخلود للبناتادبينور حسن صالح هادي22832122222073038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0072.14ثانوية العقيلة زينب للبناتادبياطياف مهدي ناجي صكر22842122222075001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى544.0077.71ثانوية العقيلة زينب للبناتادبياية حسين عبد المحسن عباس22852122222075002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى485.0069.29ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيحوراء عزيز حسن عبد22862122222075004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيزينب حسين عنبر ناصر22872122222075010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0072.86ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيزينب قاسم محمد منصور22882122222075011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى520.0074.29ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيعلياء محمد احمد ذياب22892122222075013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى523.0074.71ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيغفران قاسم محمد سلطان22902122222075014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى621.0088.71ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيفاطمة حسين علي منصور22912122222075015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى491.0070.14ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيفاطمة محمد عبد هللا محمد22922122222075018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيمريم عبد الكريم احمد دويج22932122222075020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى549.0078.43ثانوية العقيلة زينب للبناتادبينرجس عبد كاظم عبد22942122222075021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى545.0077.86ثانوية العقيلة زينب للبناتادبينور سعد احمد عباس22952122222075023

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيهديل عدي عبد الحميد غزال22962122222075024

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى459.0065.57ثانوية عتبة للبناتادبيأسيا بدر حسين عبد22972122222076001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى460.0065.71ثانوية عتبة للبناتادبيايناس فاروق سلمان خميس22982122222076003

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0061.71ثانوية عتبة للبناتادبيختام علي حسين سعد22992122222076006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى500.0071.43ثانوية عتبة للبناتادبيزينب جاسم علي مهدي23002122222076008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0070.57ثانوية عتبة للبناتادبيزينب علي حسن عبد23012122222076010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0072.86ثانوية عتبة للبناتادبيفاطمه ماجد خليفه حسن23022122222076012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى544.0077.71ثانوية عتبة للبناتادبينور نوح محمود بريسم23032122222076013

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى449.0064.14ثانوية عتبة للبناتادبيهدى حسن كاظم شنتر23042122222076015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى617.0088.14اعدادية الزهراء البتول للبناتادبياسالم خضير خلف عزيز23052122222077001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى684.0097.71اعدادية الزهراء البتول للبناتادبيانفال صالح عبد الكريم سليم23062122222077003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى562.0080.29اعدادية الزهراء البتول للبناتادبيايمان عاصف خضير عبد الرحمن23072122222077004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت499.0071.29اعدادية الزهراء البتول للبناتادبيبثينه جمال خليل جاسم23082122222077007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار561.0080.14اعدادية الزهراء البتول للبناتادبيتبارك حسن ابراهيم باقر23092122222077008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت495.0070.71اعدادية الزهراء البتول للبناتادبيجيهان اسماعيل حسين حمد23102122222077011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0060.43اعدادية الزهراء البتول للبناتادبيختام عبد هللا صالح وردي23112122222077012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0060.71اعدادية الزهراء البتول للبناتادبيرانيا علي حمود حسين23122122222077015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0070.00اعدادية الزهراء البتول للبناتادبيرواء وسام غيدان كاظم23132122222077018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29اعدادية الزهراء البتول للبناتادبيشيرين ابراهيم اسماعيل جاسم23142122222077024

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى594.0084.86اعدادية الزهراء البتول للبناتادبيطيبه فاروق خضير فرحان23152122222077029

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى457.0065.29اعدادية الزهراء البتول للبناتادبيعلياء محمد عبد هللا صالح23162122222077031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0072.57اعدادية الزهراء البتول للبناتادبيمريم عدنان حسن حمد23172122222077034

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى491.0070.14اعدادية الزهراء البتول للبناتادبيمعاني نوح حمود حسين23182122222077035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت553.0079.00اعدادية الزهراء البتول للبناتادبيميمونه داود نجم عبد هللا23192122222077036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى523.0074.71اعدادية الزهراء البتول للبناتادبينادين فاضل علي حمد23202122222077037
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قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى613.0087.57اعدادية الزهراء البتول للبناتادبينبراس علي عبد خليل23212122222077038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى543.0077.57اعدادية الزهراء البتول للبناتادبينور نجم عبد هللا حسن23222122222077040

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى505.0072.14اعدادية الزهراء البتول للبناتادبيوجدان مخلص صالح اسماعيل23232122222077041

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى466.0066.57ثانوية الثمرات للبناتادبيابتسام عبد الكريم جاسم محسن23242122222078001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0070.86ثانوية الثمرات للبناتادبياسراء عدنان حسين علوان23252122222078003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى578.0082.57ثانوية الثمرات للبناتادبياية حسين علي حسين23262122222078006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0072.00ثانوية الثمرات للبناتادبياية مزهر حمد حبيب23272122222078007

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية381.0054.43ثانوية الثمرات للبناتادبياية واجد هادي صالح23282122222078008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532.0076.00ثانوية الثمرات للبناتادبيتبارك خالد سالم جاسم23292122222078011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية الثمرات للبناتادبيرفل باسل هادي حسين23302122222078017

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43ثانوية الثمرات للبناتادبيزهراء احمد عباس ياسين23312122222078018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00ثانوية الثمرات للبناتادبيزهراء عدنان علي جاسم23322122222078021

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية الثمرات للبناتادبيزينب علي خضير مجيد23332122222078024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى498.0071.14ثانوية الثمرات للبناتادبيسبأ حسن حمود خضير23342122222078026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى555.0079.29ثانوية الثمرات للبناتادبيفرح حسن هادي صالح23352122222078028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى497.0071.00ثانوية الثمرات للبناتادبينيران علي محمود خلف23362122222078030

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى456.0065.14اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبياسراء حسن حسين محمود23372122222079001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيايمان سلمان هادي داود23382122222079002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى515.0073.57اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيبيادر مهدي حاتم عبد ال23392122222079003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0069.57اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيتبارك يونس حسين ناوي23402122222079004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى577.0082.43اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيحنان فرحان صكب علي23412122222079005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى561.0080.14اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيرباب قاسم محمد فليح23422122222079007

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيسارة ابراهيم حسين نصيف23432122222079010

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيسجا سلمان هادي داود23442122222079012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيشهد قيس محمد منصور23452122222079013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيضحى خير الدين قاسم محمد23462122222079014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى583.0083.29اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيضحى محمد نجم عبد هللا23472122222079015

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى441.0063.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيضحى هيثم ماضي يوسف23482122222079016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء561.0080.14اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيغاده سعد سلمان غيدان23492122222079018

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى631.0090.14اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيفاطمه محمد حسين قاركه23502122222079019

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى648.0092.57اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيفاطمة يوسف عباس علي23512122222079020

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيفاطمه علي حردان زيدان23522122222079021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى571.0081.57اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيفردوس ابراهيم جاسم محمد23532122222079022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى593.0084.71اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبينور طه جعفر عبد الكريم23542122222079023

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبينورا عثمان عبد خلف23552122222079025

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك435.0062.14ثانوية ام ابيها للبناتادبيبغداد جاسم حمادي فياض23562122222080002

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى434.0062.00ثانوية ام ابيها للبناتادبيتبارك بشار عبد الوهاب صالح23572122222080003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى538.0076.86ثانوية ام ابيها للبناتادبيرجاء علي حسين علي23582122222080006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى559.0079.86ثانوية ام ابيها للبناتادبيزينب يقضان ابراهيم عبد هللا23592122222080007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى544.0077.71ثانوية ام ابيها للبناتادبيضحى احمد محمد احمد23602122222080009
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى460.0065.71ثانوية ام ابيها للبناتادبيعائشة حارس حكمت خليل23612122222080010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى574.0082.00ثانوية ام ابيها للبناتادبيمثلى منعم محمود شالل23622122222080012

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0066.29ثانوية ام ابيها للبناتادبينور محمد حميد سلمان23632122222080014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية ام ابيها للبناتادبيهند انصيف جاسم كاظم23642122222080016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى462.0066.00ثانوية الريحانة للبناتادبيآمنه جاسم محمد جاسم23652122222081001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى557.0079.57ثانوية الريحانة للبناتادبياالء حمود لطيف مشعل23662122222081002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى473.0067.57ثانوية الريحانة للبناتادبيامنه حيدر حميد محمد23672122222081003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0069.86ثانوية الريحانة للبناتادبيانفال رحمان حميد علي23682122222081004

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى627.0089.57ثانوية الريحانة للبناتادبيبيداء علي عزيز حسن23692122222081005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية الريحانة للبناتادبيتمارا محمود دحام طعمه23702122222081006

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد480.0068.57ثانوية الريحانة للبناتادبيجنات حسين كاظم حميد23712122222081007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية576.0082.29ثانوية الريحانة للبناتادبيحوراء علي خميس عبد هللا23722122222081008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0069.57ثانوية الريحانة للبناتادبيحوراء كاظم شنشول كريم23732122222081009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية الريحانة للبناتادبيحوراء كريم بدر سنين23742122222081010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية الريحانة للبناتادبيذكرى عدنان ضاري نصيف23752122222081011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت559.0079.86ثانوية الريحانة للبناتادبيرسل صدام علي حسين23762122222081013

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى493.0070.43ثانوية الريحانة للبناتادبيرغد زيد خلف حسن23772122222081014

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية الريحانة للبناتادبيرقية باسم ياسين سعيد23782122222081015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0070.86ثانوية الريحانة للبناتادبيسراء صادق ضياء عزيز23792122222081017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى491.0070.14ثانوية الريحانة للبناتادبيسميه وليد شعالن علي23802122222081018

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى450.0064.29ثانوية الريحانة للبناتادبيعذراء فوزي اياد يوسف23812122222081019

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى475.0067.86ثانوية الريحانة للبناتادبيعذراء مزهر عباس صالح23822122222081020

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى503.0071.86ثانوية الريحانة للبناتادبيمروه غانم علي ردام23832122222081021

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى459.0065.57ثانوية الريحانة للبناتادبينبأ زهير احمد نصيف23842122222081023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى557.0079.57ثانوية الفتاة للبناتادبيأيه أحمد وادي احمد23852122222082002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0074.57ثانوية الفتاة للبناتادبيايمان رحيم حسوم محمد23862122222082005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية الفتاة للبناتادبيتقى عبد هللا فرج شالل23872122222082008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى611.0087.29ثانوية الفتاة للبناتادبيتقى كاظم سليمان كاظم23882122222082009

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى427.0061.00ثانوية الفتاة للبناتادبيحنين عالء حسين دويج23892122222082010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0063.29ثانوية الفتاة للبناتادبيرقيه عباس محيسن كليز23902122222082012

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى503.0071.86ثانوية الفتاة للبناتادبيرنين عالء حسين دويج23912122222082013

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية الفتاة للبناتادبيسجى قاسم برع محمد23922122222082016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى545.0077.86ثانوية الفتاة للبناتادبيشهد عبد الرحيم نوار داود23932122222082018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى621.0088.71ثانوية الفتاة للبناتادبيفاطمه احمد كريم سلمان23942122222082020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى547.0078.14ثانوية الفتاة للبناتادبيفاطمه علي فوزي علي23952122222082022

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى561.0080.14ثانوية الفتاة للبناتادبيميسم وسام عداي حسن23962122222082023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى456.0065.14ثانوية الفتاة للبناتادبينور مشعان حسن مرهج23972122222082027

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0063.71ثانوية الفتاة للبناتادبيياسمين شاكر محمود عبد23982122222082030

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك480.0068.57ثانوية فريشتة للبناتادبياالء كريم حسن شيتي23992122222083001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك540.0077.14ثانوية فريشتة للبناتادبيايه ميكائيل خليل كريم24002122222083003

245 من 60صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ديالى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت528.0075.43ثانوية فريشتة للبناتادبيزهراء عباس علي جاسم24012122222083004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507.0072.43ثانوية الرواسي للبناتادبيجيهان نصر عبد الرحمن لفته24022122222084008

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية513.0073.29ثانوية الرواسي للبناتادبيدعاء محمد اسماعيل مهدي24032122222084009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0069.43ثانوية الرواسي للبناتادبيرسل صدام حسين علوان24042122222084010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى465.0066.43ثانوية الرواسي للبناتادبيغفران داود سالم علوان24052122222084021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517.0073.86ثانوية الرواسي للبناتادبيفاطمه فالح حاتم احمد24062122222084023

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى444.0063.43ثانوية الرواسي للبناتادبيمروه عالء عبد الحميد حسين24072122222084025

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى574.0082.00ثانوية الرواسي للبناتادبيهاجر مجبل عواد هادي24082122222084028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى570.0081.43ثانوية الرواسي للبناتادبيهدى خير هللا وهيب خضير24092122222084029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت597.0085.29اعدادية الطيبات للبناتادبيأيه محمود جواد فارس24102122222085001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك495.0070.71اعدادية الطيبات للبناتادبياستبرق جاسم احمد جاسم24112122222085002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509.0072.71اعدادية الطيبات للبناتادبياية عبد هللا خلف جاسم24122122222085003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت592.0084.57اعدادية الطيبات للبناتادبيايفين عدنان جدوع خلف24132122222085004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0068.57اعدادية الطيبات للبناتادبيايالف خالد علي جاسم24142122222085005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0070.00اعدادية الطيبات للبناتادبيايه خير هللا حسن محمد24152122222085007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك656.0093.71اعدادية الطيبات للبناتادبيتبارك احمد ثامر مطلق24162122222085008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى473.0067.57اعدادية الطيبات للبناتادبيرقيه مازن شكر عبد الكريم24172122222085014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت487.0069.57اعدادية الطيبات للبناتادبيزهراء بشار عباس حسن24182122222085015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57اعدادية الطيبات للبناتادبيطيبه جاسم محمد عبد24192122222085017

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية الطيبات للبناتادبيهبه حسين علي حسن24202122222085022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيآيه رافد طاهر جراغ24212122222086001

كلية اآلداب/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيأيهان كريم صباح كريم24222122222086002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى574.0082.00اعدادية ليلى قاسم للبناتادبياميره احمد عزيز قادر24232122222086004

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى615.0087.86اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيبتول نجم عبيد عبد  علي24242122222086006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك491.0070.14اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيجوان ابراهيم محمد محمد امين24252122222086010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت553.0079.00اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيجيهان ابراهيم خداداد خسرو24262122222086011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيحنين حقي اسماعيل علي24272122222086012

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى668.0095.43اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيحوراء رعد اسد مايخان24282122222086013

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيحوراء عباس حسن الفت24292122222086014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514.0073.43اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيداليا طاهر خميس حسين24302122222086015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0069.86اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيدعاء جاسم محمد مراد24312122222086016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيديانا اسو وفيق ويس مراد24322122222086017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0077.43اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيرسل حسين محمد سيا24332122222086022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى519.0074.14اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيرقيه راسم محي موسى24342122222086025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى558.0079.71اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيروباك عايد عارف جبار24352122222086026

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية501.0071.57اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيرونق كريم قاسم اسد24362122222086027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية619.0088.43اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيزهراء سمين امين محمد24372122222086028

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيزهراء عباس مسلم غالم24382122222086029

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى506.0072.29اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيزهراء عدي شمس الدين محمد24392122222086030

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيزينب حسين علي حسن24402122222086031
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيزينب عباس اكبر مامه خان24412122222086032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك496.0070.86اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيزينب عباس جواد شكر24422122222086033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى638.0091.14اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيزينب علي جعفر زياد24432122222086034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0066.71اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيزينب علي محمد حسن24442122222086035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد661.0094.43اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيزينب فاضل كامل حسن24452122222086037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى609.0087.00اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيزينب مرزوق ولي علي24462122222086039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى573.0081.86اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيسجى عبد اسماعيل حسين24472122222086044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0065.57اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيشيرين دلير احمد محمد امين24482122222086048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى528.0075.43اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيشيماء فاضل محمد حسن24492122222086051

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى584.0083.43اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيفاطمة هادي علي عباس24502122222086055

كلية اآلداب/جامعة بغداد540.0077.14اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيفاطمه احمد فرهاد بهرام24512122222086057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك500.0071.43اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيفاطمه اياد عبد الجليل غليم24522122222086058

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيفاطمه عبد هللا خليفه فرمان24532122222086059

كلية اللغات/جامعة بغداد660.0094.29اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيفاطمه فارس شاكر توفيق24542122222086060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك487.0069.57اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيالرا شكر محمود محمد24552122222086063

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى606.0086.57اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيلينا سمير قادر غفور24562122222086064

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية450.0064.29اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيمريم جعفر فرحان مامه خان24572122222086066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيمريم سالم حسين كاس مراد24582122222086067

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى593.0084.71اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيمريم صالح اسماعيل سليمان24592122222086068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى524.0074.86اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيمريم محمد عبد الكريم منصور24602122222086070

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيناز جعفر حسن علي كرم24612122222086072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى519.0074.14اعدادية ليلى قاسم للبناتادبينانسي علي حسن علي24622122222086074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية ليلى قاسم للبناتادبينور الزهراء جاسم محمد مراد24632122222086076

كلية اآلداب/جامعة سامراء436.0062.29اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيهاجر نهاد احمد سعيد24642122222086080

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية الذاريات للبناتادبيرؤى قيس عزيز كاظم24652122222087003

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى581.0083.00ثانوية الصديقة للبناتادبيازهار خالد محمد نوري صبري24662122222088001

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية الصديقة للبناتادبياسراء رعد حميد مجيد24672122222088002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى666.0095.14ثانوية الصديقة للبناتادبيبنين عبد الكريم موسى عبد الرزاق24682122222088004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى546.0078.00ثانوية الصديقة للبناتادبيرانيا ابراهيم حميد مجيد24692122222088006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى582.0083.14ثانوية الصديقة للبناتادبيرانيا مكي جميل جواد24702122222088007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى480.0068.57ثانوية الصديقة للبناتادبيرنين محمد احمد جواد24712122222088010

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى589.0084.14ثانوية الصديقة للبناتادبيسجى صديق شاكر محمود24722122222088012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43ثانوية الصديقة للبناتادبيسماء محمد اسماعيل ابراهيم24732122222088013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71ثانوية الصديقة للبناتادبيضحى حيدر علي خضير24742122222088015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509.0072.71ثانوية الصديقة للبناتادبيغادة محمد كريم خماس24752122222088017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى615.0087.86ثانوية الصديقة للبناتادبيليلى أحمد عدنان عبد هللا24762122222088018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى621.0088.71ثانوية الصديقة للبناتادبينور موفق احمد خميس24772122222088021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتادبيدالل خضير كامل عبد هللا24782122222090001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى609.0087.00ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتادبيسلوى مثنى هاشم مجيد24792122222090006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى562.0080.29ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتادبيقمر صالح جاسم ناجي24802122222090008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتادبينور عدنان عبد هللا خطاب24812122222090009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى621.0088.71ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتادبيهديل مشتاق حسين احمد24822122222090010

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى453.0064.71ثانوية االغراس للبناتادبيآمنه صالح هادي خنيو24832122222094002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى643.0091.86ثانوية االغراس للبناتادبيآيه ياسين نصيف جاسم24842122222094003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536.0076.57ثانوية االغراس للبناتادبياستبرق ثامر داود ولي24852122222094004

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية376.0053.71ثانوية االغراس للبناتادبياطياف صالح هادي خنيو24862122222094005

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى569.0081.29ثانوية االغراس للبناتادبيحوراء جعفر طالب حبيب24872122222094006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503.0071.86ثانوية االغراس للبناتادبيحوراء حسين محمد عبد24882122222094007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى629.0089.86ثانوية االغراس للبناتادبيحوراء كمال مصطفى عارف24892122222094008

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى453.0064.71ثانوية االغراس للبناتادبيزهراء حسين ابراهيم حسين24902122222094013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى532.0076.00ثانوية االغراس للبناتادبيزهراء عبد هللا حميد عبد القادر24912122222094014

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية االغراس للبناتادبيزينب اياد موسى الياس24922122222094015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى542.0077.43ثانوية االغراس للبناتادبيضحى رياض احمد سعيد24932122222094018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531.0075.86ثانوية االغراس للبناتادبيطيبه حامد شهاب احمد24942122222094019

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية االغراس للبناتادبيفاطمه حامد محمود مهدي24952122222094020

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى578.0082.57ثانوية االغراس للبناتادبيفاطمه مقداد علي اسماعيل24962122222094023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0069.57ثانوية االغراس للبناتادبيكريمه فاضل ابراهيم محمود24972122222094024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى587.0083.86ثانوية االغراس للبناتادبيمريم حسين عبد الكريم علي24982122222094025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى627.0089.57ثانوية االغراس للبناتادبيمريم محمود شاكر محمود24992122222094028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى499.0071.29ثانوية االغراس للبناتادبينبأ عالء حسين صالح25002122222094029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى561.0080.14ثانوية االغراس للبناتادبينور سعد فلفل علي25012122222094030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى561.0080.14ثانوية االغراس للبناتادبينور ظافر طه شهاب25022122222094031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0069.43ثانوية االغراس للبناتادبيهدى صالح جاسم خميس25032122222094032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0068.14ثانوية االغراس للبناتادبيورود مجيد محمود مهدي25042122222094034

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى454.0064.86ثانوية االالء للبناتادبيحوراء سالم سلطان عبد هللا25052122222095001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536.0076.57ثانوية االالء للبناتادبيزهراء فيصل عباس حسن25062122222095004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى571.0081.57ثانوية االالء للبناتادبيسارة جابر كاظم حسين25072122222095005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية الصادقات للبناتادبيزهراء ناهض حبيب خلف25082122222096006

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية الصادقات للبناتادبيفاطمة عادل صباح مهدي25092122222096012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى587.0083.86ثانوية الصادقات للبناتادبيفاطمة فاضل حميد عباس25102122222096013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0072.71ثانوية الصادقات للبناتادبيهدى قصي عبود كامل25112122222096018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0073.14ثانوية الزخرف للبناتادبياسماء لطيف فخري لطيف25122122222097002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى640.0091.43ثانوية الزخرف للبناتادبيانوار ضاري سرحان دلف25132122222097003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0068.71ثانوية الزخرف للبناتادبيايناس عماد سرحان دلف25142122222097004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0069.14ثانوية الزخرف للبناتادبيايه ضاري لفته حنيفش25152122222097005

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى446.0063.71ثانوية الزخرف للبناتادبيبراء عدنان حميد فدعم25162122222097006

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية الزخرف للبناتادبيتبارك احمد جاسم احمد25172122222097007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت557.0079.57ثانوية الزخرف للبناتادبيتبارك جاسم نصيف جاسم25182122222097008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى532.0076.00ثانوية الزخرف للبناتادبيسجى ماجد حميد زيدان25192122222097012

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71ثانوية الزخرف للبناتادبيشروق محمد حميد فرحان25202122222097014

245 من 63صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ديالى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى554.0079.14ثانوية الزخرف للبناتادبينور علي خلف عباس25212122222097016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى551.0078.71اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيأيناس محمد محمود نايف25222122222098001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى604.0086.29اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيجنات جبار مجيد حبيب25232122222098013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى517.0073.86اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيجوانه ماهر رمضان شيرة25242122222098014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى556.0079.43اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيداليا عالء كاظم جواد25252122222098016

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى600.0085.71اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيدعاء منصور محمد سلطان25262122222098017

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى631.0090.14اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيرانيا عماد نصيف جاسم25272122222098020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى534.0076.29اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيرفيده عدنان جوامير سعيد25282122222098021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0073.29اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيرفيف محمد حسين ابراهيم25292122222098022

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى438.0062.57اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيرقيه عبد الرسول برهان ابراهيم25302122222098024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى521.0074.43اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيزبيدة محمد حسن لفتة25312122222098025

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى633.0090.43اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيزهراء فالح حسن منشد25322122222098026

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى579.0082.71اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيزهراء كمال علي حسين25332122222098027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيزهراء يوسف محمد اسماعيل25342122222098029

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى431.0061.57اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيزينب جاسم علي بدع25352122222098031

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى438.0062.57اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيزينب حيدر عبد الستار عبد الرزاق25362122222098032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531.0075.86اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيزينة سعد صندل عبد اللطيف25372122222098033

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيسبأ علي ياسين حسن25382122222098036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيسبأ ماجد حميد عبد25392122222098037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى595.0085.00اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيسميه سعد يحيى محمد25402122222098040

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0064.29اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيسهى احمد كاظم داود25412122222098041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى615.0087.86اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيشهد عبد القادر محمد حسين25422122222098044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0068.14اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيضحى بسام خلف هاشم25432122222098046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى529.0075.57اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيضحى حسين علي طعان25442122222098047

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيضحى محمد اسماعيل علوان25452122222098048

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيطيبه ابراهيم بحر جواد25462122222098049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0072.57اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيفاطمه طارق مصطفى لطيف25472122222098055

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى480.0068.57اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيفرح عماد كمال مسعود25482122222098057

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيليلى محمد احمد عبد هللا25492122222098058

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيمروج طارق وحيد حسين25502122222098060

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت518.0074.00اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيمريم مهدي احمد حسين25512122222098062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى541.0077.29اعدادية غيداء كمبش للبناتادبينبأ حسين حسب هللا عبد25522122222098064

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى457.0065.29اعدادية غيداء كمبش للبناتادبينور عبد الستار نعمان عبد هللا25532122222098065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519.0074.14اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيهدى صباح عباس كاظم25542122222098068

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى555.0079.29اعدادية غيداء كمبش للبناتادبيورده عبد الرزاق عباس عبد25552122222098070

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى558.0079.71ثانوية والدة للبناتادبيازهار منعم رحيم حميد25562122222099001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى529.0075.57ثانوية والدة للبناتادبيامنه احمد قحطان احمد25572122222099002

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية370.0052.86ثانوية والدة للبناتادبيانسام عماد هزبر عبد هللا25582122222099003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520.0074.29ثانوية والدة للبناتادبيايمان عزيز رحيم حميد25592122222099005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى532.0076.00ثانوية والدة للبناتادبيتبارك عبد هللا خلف بيات25602122222099007
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71ثانوية والدة للبناتادبيحنان عبد القادر موسى حميد25612122222099008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك449.0064.14ثانوية والدة للبناتادبيرجاء شالل ياسين علي25622122222099009

كلية اآلداب/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية والدة للبناتادبيرسل عدنان جوامير مصطفى25632122222099011

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى585.0083.57ثانوية والدة للبناتادبيزبيده حسين عبد القادر سليمان25642122222099012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى465.0066.43ثانوية والدة للبناتادبيساره عباس ارزوقي سليم25652122222099013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى474.0067.71ثانوية والدة للبناتادبيسجود عمر صباح مهدي25662122222099014

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى537.0076.71ثانوية والدة للبناتادبيشفاء احمد نصرت حسن25672122222099016

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية517.0073.86ثانوية والدة للبناتادبيضحى محمد مهدي حسين25682122222099017

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل420.0060.00ثانوية والدة للبناتادبيطيبه احمد اكرم عمر25692122222099018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى567.0081.00ثانوية والدة للبناتادبيفاطمه ناصر محمود احمد25702122222099020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية والدة للبناتادبيمهاد شهاب احمد جاسم25712122222099023

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية والدة للبناتادبينور محمد ستار ابراهيم25722122222099025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى578.0082.57ثانوية والدة للبناتادبيهدى صدام عبود صالح25732122222099027

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى439.0062.71ثانوية الرفعة للبناتادبيايناس عامر نافع عبد25742122222100003

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية الرفعة للبناتادبيرسل علي هويدي محمود25752122222100006

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى491.0070.14ثانوية الرفعة للبناتادبيرغد ستار احمد جواد25762122222100007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0075.29ثانوية الرفعة للبناتادبيزهراء احمد سلمان كاظم25772122222100008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى557.0079.57ثانوية الرفعة للبناتادبيزهراء ناصر حسين شريف25782122222100009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى518.0074.00ثانوية الرفعة للبناتادبيزينب غانم عبد الحسن هادي25792122222100010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57ثانوية الرفعة للبناتادبيشهد طالل حسين ابراهيم25802122222100011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0069.14ثانوية الرفعة للبناتادبيغسق احمد خالص راضي25812122222100012

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى454.0064.86ثانوية الرفعة للبناتادبيفاطمه خالد اسودي سلمان25822122222100014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى526.0075.14ثانوية الرفعة للبناتادبيمروة فائز خفيف احمد25832122222100015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية الرفعة للبناتادبيمروه خضير عباس سلمان25842122222100016

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية489.0069.86ثانوية الرفعة للبناتادبينبأ عبد الرحيم أحمد محسن25852122222100017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0069.14ثانوية الرحيق المختوم للبناتادبيآيات خالد جسام محمد25862122222101001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية الرحيق المختوم للبناتادبيايه عامر محمد سلمان25872122222101002

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى429.0061.29ثانوية الرحيق المختوم للبناتادبيبيان موفق طه سلمان25882122222101004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى550.0078.57ثانوية الرحيق المختوم للبناتادبيتبارك عزيز علي حسين25892122222101005

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى571.0081.57ثانوية الرحيق المختوم للبناتادبيتقى زياد طارق حبيب25902122222101006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71ثانوية الرحيق المختوم للبناتادبيدعاء اياد تركي جاسم25912122222101008

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00ثانوية الرحيق المختوم للبناتادبيزهراء عدنان مهدي عباس25922122222101009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل452.0064.57ثانوية الرحيق المختوم للبناتادبيسكينه طالب خزعل طه25932122222101011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية الرحيق المختوم للبناتادبيليلى رافد عبد جبار25942122222101012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0063.43ثانوية الرحيق المختوم للبناتادبيمالذ خزعل طه سلمان25952122222101013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى462.0066.00ثانوية الرحيق المختوم للبناتادبيمياده حيدر كاظم علوان25962122222101014

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك481.0068.71اعدادية االرتقاء العلمي للبناتادبياسراء سالم عاصي حسين25972122222102003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43اعدادية االرتقاء العلمي للبناتادبياية سالم عادل مهدي25982122222102007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى538.0076.86اعدادية االرتقاء العلمي للبناتادبيبتول جبار سلمان اسود25992122222102009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك500.0071.43اعدادية االرتقاء العلمي للبناتادبيجميله محمود حسين يوسف26002122222102010

245 من 65صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ديالى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت591.0084.43اعدادية االرتقاء العلمي للبناتادبيخديجه ستار سلمان اسود26012122222102012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت521.0074.43اعدادية االرتقاء العلمي للبناتادبيرغد فالح كريم حبيب26022122222102014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0069.00اعدادية االرتقاء العلمي للبناتادبيريهام ياسين احمد محمد26032122222102015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى530.0075.71اعدادية االرتقاء العلمي للبناتادبيزينب قحطان جمعه حسين26042122222102018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0075.71اعدادية االرتقاء العلمي للبناتادبيسجى سالم درويش محمد26052122222102021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت473.0067.57اعدادية االرتقاء العلمي للبناتادبيشهد مهدي خزعل عباس26062122222102024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت543.0077.57اعدادية االرتقاء العلمي للبناتادبيعذراء عادل احمد علوان26072122222102028

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك486.0069.43اعدادية االرتقاء العلمي للبناتادبيمالك مصطفى احمد مصطفى26082122222102029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى518.0074.00اعدادية االرتقاء العلمي للبناتادبيميس محمود عبد هللا علي26092122222102030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك499.0071.29اعدادية االرتقاء العلمي للبناتادبينورس محمود عامود سلمان26102122222102036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0065.71ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتادبينوره صالح شمر محمد26112122224003001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية سما ديالى االهلية للبناتادبيزينب موسى عبد عبدال26122122224006002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل442.0063.14ثانوية االماني المسائية للبناتادبيساره فراس حازم توفيق26132122226003004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية االماني المسائية للبناتادبيضحى زهير موفق عبد هللا26142122226003005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية471.0067.29ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيتغريد حسين علي يونس26152122226005001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيرانيه علي حافظ خلف26162122226005002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى579.0082.71ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيساره راضي طالب علي26172122226005003

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيمريم احمد عبد العزيز محمد26182122226005005

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى678.0096.86اعدادية المواسم المسائية للبناتادبيايه هزبر خليل عباس26192122226007002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى570.0081.43ثانوية الراية المختلطةادبيزينب حميد عليوي فليح26202122227002006

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى428.0061.14ثانوية الراية المختلطةادبيزينب نزار كريم محمود26212122227002007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى546.0078.00ثانوية الراية المختلطةادبيفائزه ياسين عبد خميس26222122227002009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت568.0081.14ثانوية الراية المختلطةادبيفاطمه سنان سامي عبد26232122227002010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى624.0089.14ثانوية الراية المختلطةادبينور الهدى واثق سعيد عبد الغني26242122227002011

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت421.0060.14ثانوية سومر المختلطةادبيساره سعد محمود جواد26252122227005001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى545.0077.86ثانوية العالمة االلوسي المختلطةادبياستبرق محمد اسماعيل حسين26262122227008001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية العالمة االلوسي المختلطةادبيتبارك لؤي مزهر عبد هللا26272122227008002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية العالمة االلوسي المختلطةادبيزهراء فاضل محمود كاظم26282122227008006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520.0074.29ثانوية العالمة االلوسي المختلطةادبيسمر محمود يونس مهدي26292122227008007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0072.00ثانوية العالمة االلوسي المختلطةادبيطيبه قصي زيد احمد26302122227008008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى470.0067.14ثانوية العالمة االلوسي المختلطةادبيمريم رحمن حميد جسام26312122227008010

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى472.0067.43ثانوية البهاء المختلطةادبيتبارك عبد القهار رحيم اسماعيل26322122227009001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0072.57ثانوية البهاء المختلطةادبيحياة لطيف متعب علوان26332122227009003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86ثانوية البهاء المختلطةادبيرقيه جاسم مظلوم جاسم26342122227009004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0069.43ثانوية البهاء المختلطةادبيسجى خليل ابراهيم شبيب26352122227009005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى535.0076.43ثانوية البهاء المختلطةادبيفاطمه محمد علي جميل26362122227009007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى653.0093.29ثانوية نزار المختلطةادبيمريم انيس هاشم علوان26372122227010004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى475.0067.86ثانوية نزار المختلطةادبيميعاد رباح مطر سالم26382122227010005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى530.0075.71ثانوية المنفلوطي المختلطةادبيايالف عبد الكريم كيطان مبارك26392122227012001

كلية اللغات/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية المنفلوطي المختلطةادبيهبه كمال نجم حسين26402122227012003
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيفاطمه مقداد امين مهدي26412122227013003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى499.0071.29ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيهاجر اسماعيل ابراهيم اسماعيل26422122227013005

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى434.0062.00ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبياسراء كمال علي لطيف26432122227015001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى475.0067.86ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبيزهراء سعد محمد جاسم26442122227015003

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى433.0061.86ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبيمريم حسين ناجي علي26452122227015004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى480.0068.57ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبينجاة عبد المجيد حميد جاسم26462122227015005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0069.43ثانوية النهروان المختلطةادبيامنه شدهان هاشم علوان26472122227018002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0068.14ثانوية النهروان المختلطةادبيدعاء حسين محمد شبيب26482122227018005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى497.0071.00ثانوية النهروان المختلطةادبيزهراء سلمان داود سلمان26492122227018007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531.0075.86ثانوية تل االسمر المختلطةادبيابتهال فيصل غازي حسين26502122227019001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى533.0076.14ثانوية تل االسمر المختلطةادبيانعام عامر ناصر حسين26512122227019003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى509.0072.71ثانوية تل االسمر المختلطةادبيحوراء محمد كريم خليفة26522122227019005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0069.57ثانوية تل االسمر المختلطةادبيرغده علي ناصر حسين26532122227019008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى498.0071.14ثانوية تل االسمر المختلطةادبيساره شعبان عناد حسب هللا26542122227019009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية تل االسمر المختلطةادبيمنار منعم حمود علي26552122227019010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0068.86ثانوية المهتدي باهلل المختلطةادبياحالم ناطق جلوب شطب26562122227021001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت599.0085.57ثانوية المهتدي باهلل المختلطةادبيتبارك طالب هاشم عبد هللا26572122227021003

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت424.0060.57ثانوية المهتدي باهلل المختلطةادبيحوراء حسين علوان عيدان26582122227021004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية المهتدي باهلل المختلطةادبيدعاء حافظ محمد زيدان26592122227021005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت510.0072.86ثانوية المهتدي باهلل المختلطةادبيزينب علي احمد محيسن26602122227021006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0069.86ثانوية المهتدي باهلل المختلطةادبيهبه اسماعيل علي حسين26612122227021008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0072.14ثانوية النسائي المختلطةادبيأيه ابراهيم محمود جاسم26622122227022003

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى470.0067.14ثانوية النسائي المختلطةادبيايه محمد عباس نصيف26632122227022005

كلية اللغات/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية النسائي المختلطةادبيدينه رحيم شعنون مطلك26642122227022009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00ثانوية النسائي المختلطةادبيربا فارس سطوان مصلح26652122227022010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0070.43ثانوية النسائي المختلطةادبيزهراء فارس سطوان مصلح26662122227022012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى539.0077.00ثانوية النسائي المختلطةادبيهبه موفق كريم علي26672122227022015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى519.0074.14ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيتيسير فهمي غفوري كزار26682122227024001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509.0072.71ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيزهراء فاضل عباس حسين26692122227024002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى475.0067.86ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيساره محمد صالح حسن26702122227024003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى603.0086.14ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيغفران جواد كاظم ناصر26712122227024006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى541.0077.29ثانوية الزمخشري المختلطةادبيزكية وليد عزيز ابراهيم26722122227025002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى582.0083.14ثانوية الزمخشري المختلطةادبينور احمد نحو حداد26732122227025006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى574.0082.00ثانوية الزمخشري المختلطةادبينور جمال رمضان حسين26742122227025007

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية بني شيبان المختلطةادبيحوراء عمار جابر عبد الستار26752122227029002

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0061.71ثانوية بني شيبان المختلطةادبيرتاج ميثم عبد الحسين شراد26762122227029004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية بني شيبان المختلطةادبيزهراء ناظم محمد صالح عبد هللا26772122227029006

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية بني شيبان المختلطةادبيغسق ثائر عبد الواحد عبد هللا26782122227029008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى480.0068.57ثانوية بني شيبان المختلطةادبيفاطمة جابر عبد الستار درب26792122227029009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71ثانوية بني شيبان المختلطةادبيمريم محمد عبد الواحد عبد هللا26802122227029011
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التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86ثانوية بني شيبان المختلطةادبيوالء علي ابراهيم عبد الحمزه26812122227029012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى466.0066.57اعدادية المتنبي المختلطةادبياستبرق محمد شكور محيسن26822122227030002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى526.0075.14اعدادية المتنبي المختلطةادبيامنه شالل حبيب رشيد26832122227030004

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى437.0062.43اعدادية المتنبي المختلطةادبيايات محمود علوان محمود26842122227030005

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى468.0066.86اعدادية المتنبي المختلطةادبيحميده حيدر عبد هللا حسين26852122227030008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى461.0065.86اعدادية المتنبي المختلطةادبيحوراء رعد سعد ثامر26862122227030009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى464.0066.29اعدادية المتنبي المختلطةادبيخديجه هذال عبد الخالق هذال26872122227030010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت424.0060.57اعدادية المتنبي المختلطةادبيرانيه قحطان جرمط عبد هللا26882122227030013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0070.71اعدادية المتنبي المختلطةادبيرسل ابراهيم صالح عدوان26892122227030014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى555.0079.29اعدادية المتنبي المختلطةادبيطيبه هاشم نعمان ابراهيم26902122227030022

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى461.0065.86اعدادية المتنبي المختلطةادبيفيان واثق محيسن شدهان26912122227030027

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى466.0066.57اعدادية المتنبي المختلطةادبيهديل خالد عبد العزيز زيدان26922122227030035

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى464.0066.29ثانوية المدائن المختلطةادبيتمارة عباس عدنان جواد26932122227031003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى538.0076.86ثانوية المدائن المختلطةادبيحوراء نصير هادي ايدام26942122227031004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529.0075.57ثانوية المدائن المختلطةادبيزهراء خوام كهلي سلمان26952122227031005

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية المدائن المختلطةادبيزينب ظفير عبد خميس26962122227031007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514.0073.43ثانوية المدائن المختلطةادبيزينب فالح حسن خلف26972122227031008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى563.0080.43ثانوية المدائن المختلطةادبيزينب واثق غازي سلمان26982122227031010

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية المدائن المختلطةادبيفاطمة حيدر مهنا ايدام26992122227031011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0072.57ثانوية المدائن المختلطةادبيكوثر عدنان عبد هندي27002122227031012

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى442.0063.14ثانوية المدائن المختلطةادبيمائدة حسن هادي ايدام27012122227031013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى627.0089.57ثانوية المدائن المختلطةادبينبأ صدام حسين خلف27022122227031016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى570.0081.43ثانوية المدائن المختلطةادبيندى ناظم عبد محمد27032122227031017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى559.0079.86ثانوية المدائن المختلطةادبيهاجر واثق غازي سلمان27042122227031018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك501.0071.57ثانوية ابن يونس المختلطةادبياسيا شنيار عبد الكريم محمد سعيد27052122227032003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00ثانوية ابن يونس المختلطةادبيايات ساجر محمود مصلح27062122227032004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511.0073.00ثانوية ابن يونس المختلطةادبيرفل قيس حسين خلف27072122227032015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية ابن يونس المختلطةادبيكوثر ايوب حسون كاظم27082122227032029

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى475.0067.86ثانوية ابن يونس المختلطةادبيلبنى حسن خميس حسن27092122227032030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى485.0069.29ثانوية ابن يونس المختلطةادبيليلى عبد الرزاق هراطة جاسم27102122227032031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0069.86ثانوية العمرانية المختلطةادبيياسمين جواد عبد خميس27112122227033009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى581.0083.00ثانوية الشافعي المختلطةادبيقطر الندى جابر عزاوي نجرس27122122227034003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى534.0076.29ثانوية الشافعي المختلطةادبيهاجر محمد حاتم عيدان27132122227034006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00ثانوية التوحيد المختلطةادبيرنا سعد نهد عزيز27142122227035003

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى622.0088.86ثانوية التوحيد المختلطةادبيضحى هزبر عبد الرزاق زيدان27152122227035009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى547.0078.14ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيحنين قصي رشيد محمد27162122227036003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيشهد هاشم جعفر كاظم27172122227036006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0072.86ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبينهايه طه مرزوك خلف27182122227036009

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيبراء حسين حسن شالل27192122227037002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى526.0075.14ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيمروه عقيل جاسم محمد27202122227037008
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى635.0090.71ثانوية االفنان المختلطةادبيسكنه خير هللا حمزة ابراهيم27212122227039001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى467.0066.71ثانوية االفنان المختلطةادبيميسم حاتم حمزة ابراهيم27222122227039002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى521.0074.43ثانوية االفنان المختلطةادبيهبه اسماعيل كاظم علي27232122227039003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى489.0069.86ثانوية الثعالبي المختلطةادبيساره ودود ناصر جاسم27242122227040001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536.0076.57ثانوية الثعالبي المختلطةادبيسجى اياد تلفان لطيف27252122227040002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى499.0071.29ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيايه عمر عبعوب محمد27262122227041001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى492.0070.29ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيايه فخري كاظم عارف27272122227041002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى607.0086.71ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيشيماء واثق فخري كاظم27282122227041005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529.0075.57ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيغفران غانم كامل محمد27292122227041006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0072.00ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيميمونه رعد فخري كاظم27302122227041007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى485.0069.29ثانوية الخرطوم المختلطةادبيرجاء محمد ياسين حمد27312122227044001

كلية التربية/جامعة سامراء452.0064.57ثانوية الخرطوم المختلطةادبيسوسن شعالن محمود خلف27322122227044004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى651.0093.00ثانوية الخرطوم المختلطةادبيغفران لطيف جاسم محمد27332122227044005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى613.0087.57ثانوية الخرطوم المختلطةادبيكوثر حميد لفته عناد27342122227044006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء601.0085.86ثانوية الخرطوم المختلطةادبيمريم طالب جوامير محمود27352122227044007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت470.0067.14ثانوية الخرطوم المختلطةادبينور طه حسن شكر27362122227044008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت572.0081.71ثانوية الخرطوم المختلطةادبينور مؤيد احمد صالح27372122227044009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى592.0084.57ثانوية الطف المختلطةادبيسبا صباح جبار سعدون27382122227045002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى541.0077.29ثانوية الطف المختلطةادبيسرى رزاق عبد الكريم ناصر27392122227045003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية نور االسالم المختلطةادبيايه عدنان خالد حميد27402122227046001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت499.0071.29ثانوية نور االسالم المختلطةادبيتاره ايدن انور محمد27412122227046002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت586.0083.71ثانوية نور االسالم المختلطةادبيتغريد شاكر محمود حميد27422122227046003

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت508.0072.57ثانوية نور االسالم المختلطةادبيسندس يوسف محمود حميد27432122227046005

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك427.0061.00ثانوية نور االسالم المختلطةادبينهلة كيالن خليل ابراهيم27442122227046007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية نور االسالم المختلطةادبينوره فؤاد محمد صالح27452122227046008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى526.0075.14ثانوية العقبة المختلطةادبيايالف جميل ابراهيم صالح27462122227049001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0068.86ثانوية العقبة المختلطةادبيايالف منصور صالح سلمان27472122227049002

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية العقبة المختلطةادبيرسل عادل حسين سعيد27482122227049003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى631.0090.14ثانوية العقبة المختلطةادبيرهام حسن اسماعيل ابراهيم27492122227049005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى501.0071.57ثانوية العقبة المختلطةادبيزهراء شاكر محمود غني27502122227049006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى586.0083.71ثانوية العقبة المختلطةادبيسجى حازم سامي عبد27512122227049007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى584.0083.43ثانوية العقبة المختلطةادبيشيماء فوزي عبد غني27522122227049008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى601.0085.86ثانوية العقبة المختلطةادبيطيبه خلدون خالد محمود27532122227049009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى572.0081.71ثانوية العقبة المختلطةادبيفاطمة طه نعمان ناصر27542122227049010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0072.00ثانوية العقبة المختلطةادبيهديل خالد محمود نعمان27552122227049013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية الغيث المختلطةادبيايه عبد هللا محمود سلمان27562122227050001

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى454.0064.86ثانوية الغيث المختلطةادبيزينه عدي فاضل محمود27572122227050003

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك469.0067.00ثانوية االثار المختلطةادبيوفاء محسن عبد هللا رشيد27582122227052003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت586.0083.71ثانوية البردة المختلطةادبياسماء عدنان حسين خلف27592122227054001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت598.0085.43ثانوية البردة المختلطةادبياالء حميد مصطفى حسين27602122227054002
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت533.0076.14ثانوية البردة المختلطةادبيشيماء حسين محسن مرهج27612122227054004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0071.71ثانوية جبل النور المختلطةادبيتبارك عباس حميد سليمان27622122227055001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية جبل النور المختلطةادبيتبارك فاضل مهدي صالح27632122227055002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى469.0067.00ثانوية جبل النور المختلطةادبيديانا عباس حميد سليمان27642122227055003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية جبل النور المختلطةادبيمنار محمد ابراهيم حسين27652122227055006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت568.0081.14ثانوية النجباء المختلطةادبيتبارك صاحب عواد مجيد27662122227056001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525.0075.00ثانوية النجباء المختلطةادبيشيماء طاهر عزيز علي27672122227056004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0067.00ثانوية النسائم المختلطةادبيفاطمة عبدد االمير محمد عبد27682122227057001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية447.0063.86ثانوية المسجد االقصى المختلطةادبيتمارة صدام حسين كاظم27692122227058001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0075.29ثانوية المسجد االقصى المختلطةادبيمريم اركان حافظ رفعت27702122227058005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29ثانوية البارقة المختلطةادبيغسق عدنان عبد اللطيف علوان27712122227061002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيايالف كامل كريم كاظم27722122227062001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى596.0085.14ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيتبارك ناجي علي خنجر27732122227062002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيزينب محمد حسن سيد27742122227062004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى565.0080.71ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيسماح طه ياسين حسين27752122227062005

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى589.0084.14ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيفاطمة احمد جسام حمد27762122227062006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى541.0077.29ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيزينب رائد مبدر ظاهر27772122227063005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيطيبة ثامر عزيز كاظم27782122227063006

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية ام الكتاب المختلطةادبينباء صالح حسن علي27792122227063009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0064.29ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيرسل اسماعيل كنوش فرحان27802122227064002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى468.0066.86ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيزمن ضياء طالل دحام27812122227064003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيشهد غسان نايف عبد هللا27822122227064008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0070.71ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيلقاء اركان عدنان نجم27832122227064010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29ثانوية جنة الخلد المختلطةادبينبأ سعد عطية علي27842122227064011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى644.0092.00ثانوية الشهيد محمد اللهيبي المختلطةادبيابرار احمد سليم عيدان27852122227066001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529.0075.57ثانوية الشهيد محمد اللهيبي المختلطةادبياسماء فاروق عادي نصيف27862122227066002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية الشهيد محمد اللهيبي المختلطةادبيبسمة حازم محمد علوان27872122227066003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية الشهيد محمد اللهيبي المختلطةادبيداليا ابراهيم جواد عبد هللا27882122227066006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525.0075.00ثانوية الشهيد محمد اللهيبي المختلطةادبيدنيا محمود خلف عزاوي27892122227066007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514.0073.43ثانوية الشهيد محمد اللهيبي المختلطةادبيسجى رحمن وهيب عزاوي27902122227066008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى460.0065.71ثانوية الشهيد محمد اللهيبي المختلطةادبيظالل فاضل رميض عجاج27912122227066011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503.0071.86ثانوية الشهيد محمد اللهيبي المختلطةادبيوفاء خالد علي محمد27922122227066012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى546.0078.00ثانوية الشهيد محمد اللهيبي المختلطةادبيوفاء مجول كاظم عبد هللا27932122227066013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0067.00ثانوية ابو البشر المختلطةادبياالء يونس صالح محمد27942122227071001

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى500.0071.43ثانوية ابو البشر المختلطةادبينجالء ظافر عبد الوهاب غضبان27952122227071002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية ابو البشر المختلطةادبينورس صالح حميد محمد27962122227071003

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية رانية المختلطةادبيشهلة جليل دعاج شائع27972122227073002

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى542.0077.43ثانوية طه حسين المختلطةادبيرحمه نعمان جميل احمد27982122227074002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71ثانوية الربوع الخضراء المختلطةادبيسرى محمد حقي اسماعيل27992122227077001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى463.0066.14ثانوية الربوع الخضراء المختلطةادبيهديل منصور علي ابراهيم28002122227077002
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0071.71ثانوية حبر االمة المختلطةادبيرفل اديب حكمت عبد الحميد28012122227079001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0072.00ثانوية حبر االمة المختلطةادبينبأ هاشم عيسى كريم28022122227079005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت513.0073.29الخارجياتادبيابتسام نشأة خلف محمود28032122228050001

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى446.0063.71الخارجياتادبياسراء قاسم عبود حمد28042122228050015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى555.0079.29الخارجياتادبياسيل ولهان عبد الوهاب خليل28052122228050027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد652.0093.14الخارجياتادبيامال عامر خضير عباس28062122228050035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0064.86الخارجياتادبيامنة محمد عبد هللا بريسم28072122228050040

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0062.86الخارجياتادبياميره جمال جمعه محمود28082122228050042

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار425.0060.71الخارجياتادبيايات جمال صالح مهدي28092122228050048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520.0074.29الخارجياتادبياية فؤاد علي حميد28102122228050051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507.0072.43الخارجياتادبيايه صديق شاكر محمود28112122228050063

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29الخارجياتادبيبراء محسن ابراهيم علي28122122228050069

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57الخارجياتادبيبسعاد صالح علي حسين28132122228050071

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى455.0065.00الخارجياتادبيحوراء مناف عباس خضير28142122228050099

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى449.0064.14الخارجياتادبيرويده ياسين لطيف حمودي28152122228050140

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى530.0075.71الخارجياتادبيريام خليل اسماعيل خلف28162122228050141

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى590.0084.29الخارجياتادبيريام شهيد محمد خميس28172122228050142

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0069.86الخارجياتادبيزهراء حميد عبد ابراهيم28182122228050145

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى587.0083.86الخارجياتادبيزهراء عبود فاضل عبود28192122228050151

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى497.0071.00الخارجياتادبيزهراء قصي عباس حمودي28202122228050154

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0072.57الخارجياتادبيسارة كامل سلطان عبد28212122228050177

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0068.71الخارجياتادبيسارة مهدي جميل عيسى28222122228050180

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0076.71الخارجياتادبيسمية صكبان عدنان طالب28232122228050199

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى595.0085.00الخارجياتادبيسناء داود سلمان عبد هللا28242122228050203

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00الخارجياتادبيسهى احمد عبد نارين28252122228050206

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد536.0076.57الخارجياتادبيضحى عامر عدنان داود28262122228050233

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى587.0083.86الخارجياتادبيفاطمة مقداد محمود داود28272122228050273

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى584.0083.43الخارجياتادبيمريم عادل حسن علوان28282122228050304

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى575.0082.14الخارجياتادبيمريم قحطان عدنان عبد الكريم28292122228050306

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى497.0071.00الخارجياتادبيمريم هادي خليل رشيد28302122228050308

كلية اللغات/جامعة بغداد544.0077.71الخارجياتادبيمنى طه شكر محمود28312122228050314

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى582.0083.14الخارجياتادبيموج حازم مجيد محمد28322122228050318

كلية اآلداب/جامعة تكريت429.0061.29الخارجياتادبيميالد طه احمد جاسم28332122228050330

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت471.0067.29الخارجياتادبيندى محمد مدحت حسن28342122228050344

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى528.0075.43الخارجياتادبينور ايهاب سامي رشيد28352122228050352

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى542.0077.43الخارجياتادبينور عبد الحسين جبر صكر28362122228050357

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى500.0071.43الخارجياتادبينور منذر رزوقي نجم28372122228050365

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى433.0061.86الخارجياتادبينورا منير جميل سعيد28382122228050368

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية629.0089.86الخارجياتادبيهبة احمد كاظم خلف28392122228050375

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى469.0067.00الخارجياتادبيوردة كمال حبيب شالل28402122228050396
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى577.0082.43اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائياحمد عباس ابراهيم عباس28412122411001006

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة521.0074.43اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائياسامه بشار عبد عزيز28422122411001013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيحسين رعد وهاب احمد28432122411001028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيحسين سلمان ابراهيم خليل28442122411001029

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيحسين وليد سبتي خضير28452122411001033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيحيدر بحر شطي رمان28462122411001037

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيحيدر حسين برهان ابراهيم28472122411001038

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت618.0088.29اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيحيدر رشيد عبد هللا حسين28482122411001040

كلية العلوم/جامعة ديالى605.0086.43اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيداود سالم داود جمعه28492122411001041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيرعد عبد الرحمن فليح حسن28502122411001043

كلية العلوم/جامعة ديالى598.0085.43اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيسامح رابح عباس عبد الحميد28512122411001045

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيسجاد ويسي حسين كاظم28522122411001048

كلية العلوم/جامعة ديالى611.0087.29اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيصالح مطشر جواد عبعوب28532122411001052

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى610.0087.14اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعبد الباسط علي كاظم حسوني28542122411001062

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى663.0094.71اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعبد الرضا محمد سلمان عبد اللطيف28552122411001066

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء524.0074.86اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعبد الصمد باسم عبد هللا مبارك28562122411001068

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعبد هللا زاهد محمود احمد28572122411001072

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعلي جاسم محمد عبد هللا28582122411001081

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعلي حسين علي حسين28592122411001082

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار602.0086.00اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعلي حسين علي عبد28602122411001083

كلية التربية/جامعة سامراء497.0071.00اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعلي خليل اسماعيل ابراهيم28612122411001085

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل599.0085.57اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعلي رياض محمود منشد28622122411001087

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى632.0090.29اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعلي سالم عيدان شردان28632122411001088

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة603.0086.14اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعلي سعد حسين سلطان28642122411001089

كلية العلوم/جامعة ديالى593.0084.71اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعلي شاكر محمود محمد28652122411001091

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى633.0090.43اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعلي محمد هاشم محمد28662122411001102

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0070.71اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعمر ثامر جبار جاسم28672122411001104

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيفراس علي هاتف ياس28682122411001110

كلية العلوم/جامعة ديالى600.0085.71اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيقاسم قحطان قيس عبد علي28692122411001111

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيقاسم محمد جاسم حميد28702122411001112

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى628.0089.71اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيكرار موفق احمد حسين28712122411001114

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمؤمل راضي ناصر حسين28722122411001116

كلية الزراعة/جامعة ديالى459.0065.57اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمجاهد تيسير فيصل محمد28732122411001117

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى613.0087.57اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمجتبى خالد احمد حسين28742122411001118

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى503.0071.86اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمحمد ايوب جمعه حسن28752122411001119

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى442.0063.14اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمحمد صالح سحاب احمد28762122411001121

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمحمد قاسم مهدي احمد28772122411001125

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493.0070.43اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمرتضى اسماعيل مجيد خليفه28782122411001132

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء448.0064.00اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمرتضى حميد عباس ناصر28792122411001133

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمرتضى عادل وهاب احمد28802122411001135
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمعتز حميد عباس ناصر28812122411001147

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى389.0055.57اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيوسام جاسم حسن علي28822122411001158

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى580.0082.86اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائييوسف جليل ابراهيم علي28832122411001161

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى614.0087.71اعدادية الخالص للبنيناحيائيابراهيم سيف فيصل مجيد28842122411002001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الخالص للبنيناحيائيابو الحسن مال هللا عباس خلف28852122411002004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0062.57اعدادية الخالص للبنيناحيائياحمد ابراهيم اسماعيل عواد28862122411002007

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت477.0068.14اعدادية الخالص للبنيناحيائياحمد انور مال هللا علوان28872122411002008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية الخالص للبنيناحيائياحمد حمودي حسين حمودي28882122411002012

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية616.0088.00اعدادية الخالص للبنيناحيائياحمد خضر عباس خلف28892122411002013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الخالص للبنيناحيائياحمد علي اسامه توفيق محمد28902122411002017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية608.0086.86اعدادية الخالص للبنيناحيائياسامه عامر عداي جاسم28912122411002023

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية الخالص للبنيناحيائيامير خالد شاكر رشيد28922122411002024

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0082.14اعدادية الخالص للبنيناحيائيامين ياسر يحيى محمود28932122411002030

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية الخالص للبنيناحيائيبالل محمد كريم محمد28942122411002036

كلية العلوم/جامعة ديالى630.0090.00اعدادية الخالص للبنيناحيائيجاسم باقر جاسم محمد28952122411002037

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29اعدادية الخالص للبنيناحيائيجاسم علي طالب هادي28962122411002038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71اعدادية الخالص للبنيناحيائيجواد كاظم رزيج حمد28972122411002042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسام سيف حسن عبد28982122411002045

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين ادريس حسين شريف28992122411002054

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت634.0090.57اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين علي عبد اللطيف حسن29002122411002061

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى644.0092.00اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين علي فاضل علي29012122411002062

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.0098.71اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين عماد وهيب وادي29022122411002064

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين فالح علو خميس29032122411002065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت442.0063.14اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين معد تايه علوان29042122411002069

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية الخالص للبنيناحيائيحمزه هاشم عباس علوان29052122411002073

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14اعدادية الخالص للبنيناحيائيحيدر تموز سامي مسعد29062122411002075

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0094.57اعدادية الخالص للبنيناحيائيحيدر محمد كامل حميد29072122411002081

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية الخالص للبنيناحيائيرضا بشار حميد خضير29082122411002085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية الخالص للبنيناحيائيرضا سعد عبد المعين عبد االمير29092122411002086

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية الخالص للبنيناحيائيرضا محمد راضي محمد29102122411002087

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية628.0089.71اعدادية الخالص للبنيناحيائيزين العابدين علي زين العابدين مهدي29112122411002088

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى559.0079.86اعدادية الخالص للبنيناحيائيسجاد خضير داود مهدي29122122411002090

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين647.0092.43اعدادية الخالص للبنيناحيائيسجاد عادل عبد الوهاب انور29132122411002094

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى652.0093.14اعدادية الخالص للبنيناحيائيسعد وسام سعد خضير29142122411002098

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى454.0064.86اعدادية الخالص للبنيناحيائيضاحي محمد فاضل علوان29152122411002102

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية685.0097.86اعدادية الخالص للبنيناحيائيطه قيس طه عبد هللا29162122411002105

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية622.0088.86اعدادية الخالص للبنيناحيائيطه مصطفى فاضل خلف العمر29172122411002106

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية الخالص للبنيناحيائيظاهر وائل حمودي مجيد29182122411002107

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى535.0076.43اعدادية الخالص للبنيناحيائيعباس رائد عباس فاضل29192122411002108

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية الخالص للبنيناحيائيعباس صباح احمد صالح29202122411002109
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كلية العلوم/جامعة ديالى576.0082.29اعدادية الخالص للبنيناحيائيعبد القادر محمد اكرم سبع29212122411002113

كلية الطب/جامعة ديالى703.00100.43اعدادية الخالص للبنيناحيائيعبد هللا حيدر شكر عباس29222122411002116

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية632.0090.29اعدادية الخالص للبنيناحيائيعبد هللا عصام حسن علي29232122411002118

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى534.0076.29اعدادية الخالص للبنيناحيائيعبد هللا علي محمد محمود29242122411002119

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي احمد جبار حسن29252122411002123

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى608.0086.86اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي حسين حميد عبد هللا29262122411002130

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي حميد نصيف جاسم29272122411002133

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي حيدر حسن امين29282122411002134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى553.0079.00اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي رياض عناد مبارك29292122411002136

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى561.0080.14اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي سعد عوني سلمان29302122411002138

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى672.0096.00اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي صادق صالح مهدي29312122411002139

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي عباس سعيد عباس29322122411002142

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى628.0089.71اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي عدنان عباس صالح29332122411002145

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى591.0084.43اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي عواد عزاوي وهيب29342122411002146

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى609.0087.00اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي فاضل حسين محمد29352122411002148

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي محمد حسن صالح29362122411002152

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي مهند ابراهيم حسين29372122411002155

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية الخالص للبنيناحيائيعمار فالح عبد المهدي صابر29382122411002160

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية الخالص للبنيناحيائيعمار مصطفى عبد الخالق صالح29392122411002162

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية الخالص للبنيناحيائيعمر ضرغام سلمان كمر29402122411002164

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت527.0075.29اعدادية الخالص للبنيناحيائيفضل قاسم سلمان جاسم29412122411002166

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية الخالص للبنيناحيائيكرار حيدر هاشم عبود29422122411002169

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية الخالص للبنيناحيائيمؤمل محمود علي عباس29432122411002172

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية الخالص للبنيناحيائيمؤيد سعد مؤيد جاسم29442122411002173

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.0097.71اعدادية الخالص للبنيناحيائيمال هللا انور مال هللا علوان29452122411002174

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز636.0090.86اعدادية الخالص للبنيناحيائيمجتبى علي طه ياسين29462122411002175

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد ايمن حميد مجيد29472122411002181

كلية العلوم/جامعة بغداد649.0092.71اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد سعد محمد عبد هللا29482122411002185

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد عدنان حسن عبد علي29492122411002186

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمود جاسم عباس خضير29502122411002197

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية520.0074.29اعدادية الخالص للبنيناحيائيمخلد معن طه ياسين29512122411002200

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية الخالص للبنيناحيائيمرتضى لؤي حسين محمد29522122411002203

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية الخالص للبنيناحيائيمصطفى ثعبان جاسم حسين29532122411002205

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية655.0093.57اعدادية الخالص للبنيناحيائيمصطفى هاشم محمد عبد29542122411002211

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29اعدادية الخالص للبنيناحيائييحيى علي يحيى جاسم29552122411002226

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيابراهيم ربيع جاسم خليل29562122411003003

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيابراهيم فراس عبد الرزاق وهاب29572122411003006

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيابراهيم ماجد عبد هللا جاسم29582122411003007

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيابراهيم نصر هللا مجيد محمد29592122411003008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى498.0071.14اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياحمد محمد احمد خميس29602122411003015
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياحمد يحيى ابراهيم علي29612122411003019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى550.0078.57اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياسامة صدام مجيد داود29622122411003020

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0082.14اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياسامة علي حميد مجيد29632122411003023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيالحسن احمد كمال سعيد29642122411003025

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت530.0075.71اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيايمن موفق علي كاظم29652122411003034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيبارق محمد عباس جاسم29662122411003036

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت639.0091.29اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيبكر علي خلف حسن29672122411003038

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.0097.86اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيبكر وليد احمد حسن29682122411003039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحسام الدين رائد حسام محمد29692122411003044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى502.0071.71اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحسن فالح مهدي رحمان29702122411003048

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحسنين عدي محمد عبد علي29712122411003049

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحسين عبد السالم مجيد طاهر29722122411003053

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0080.29اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحسين علي حسين سعود29732122411003054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى555.0079.29اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحيدر احمد سامي علوان29742122411003060

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية636.0090.86اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحيدر علي هادي غني29752122411003062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى499.0071.29اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيرامي رعد كركوش كريم29762122411003065

كلية الطب/جامعة ديالى706.00100.86اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيسنار نجم عبد محمود29772122411003073

كلية التمريض/جامعة بغداد682.0097.43اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيسيف سعد مجيد داود29782122411003074

كلية العلوم/جامعة ديالى584.0083.43اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيصديق ستار محبه صايل29792122411003075

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيطه صباح داود سالم29802122411003078

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد الحق موفق اسعد محمد29812122411003081

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد الرحمن سالم ياسين جوامير29822122411003084

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد هللا سعد محمود زيدان29832122411003092

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد هللا غازي عدنان مهدي29842122411003096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى552.0078.86اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد هللا فالح محمود عزال29852122411003098

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى582.0083.14اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد هللا هشام شهاب احمد29862122411003101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعدنان باسم عدنان هاشم29872122411003104

كلية التمريض/جامعة تكريت677.0096.71اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعدنان محمود عنفوص رشيد29882122411003105

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعلي احسان عبيد حسن29892122411003107

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعلي جاسم محمد عاصي29902122411003110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعلي جميل جسام حمود29912122411003111

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0078.14اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعلي عبد الرزاق صعب رزوقي29922122411003115

كلية العلوم/جامعة ديالى604.0086.29اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعمار سعد خليل قادر29932122411003119

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعمر ليث احمد حميد29942122411003121

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعمر محمد انيس جوليت29952122411003122

كلية الزراعة/جامعة ديالى534.0076.29اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيغيث سعد غيدان زيدان29962122411003123

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار539.0077.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيقتيبة حامد عالوي حسين29972122411003126

كلية الطب/جامعة ديالى699.0099.86اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد خالد متعب عبد هللا29982122411003135

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد ذاري محمد عبد29992122411003136

كلية العلوم/جامعة ديالى594.0084.86اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد عالء غناوي حسين30002122411003139
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى380.0054.29اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد غسان احسان محسن30012122411003140

كلية التمريض/جامعة تكريت670.0095.71اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمود ابراهيم محمد طه30022122411003142

كلية الصيدلة/جامعة االنبار690.0098.57اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمود اديب رعد نصيف30032122411003143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى505.0072.14اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمرتضى احمد محمد حسين30042122411003144

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0074.57اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمصطفى رائد طه عزيز30052122411003148

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمصطفى عبد المنعم معمر نعمان30062122411003152

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمصطفى وسمي ابراهيم رزيج30072122411003156

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0078.71اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمعاذ عدنان محجوب حسين30082122411003157

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية451.0064.43اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمهيمن رائد شهاب احمد30092122411003162

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيهاشم فراس فاضل محمود30102122411003163

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار549.0078.43اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيهمام فيصل ابراهيم صالح30112122411003164

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى642.0091.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيابراهيم رائد ابراهيم صالح30122122411004002

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيابراهيم شاكر محمود حسين30132122411004003

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيابراهيم فرحان عويد علي30142122411004005

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد حقي اسماعيل عطيه30152122411004011

كلية الطب/جامعة ديالى699.0099.86االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد رمزي صبري مجيد30162122411004012

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى644.0092.00االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد عالء الدين مصطفى عباس30172122411004020

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد محمد خليل عبد الرضا30182122411004023

كلية الزراعة/جامعة ديالى451.0064.43االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد ناطق احمد خضير30192122411004025

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى593.0084.71االعدادية المركزية للبنيناحيائياكرم نعمان اكرم حسن30202122411004029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية519.0074.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيالهاشم يحيى حسين سعيد30212122411004030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيامير ثائر جميل عباس30222122411004032

كلية التمريض/جامعة تلعفر665.0095.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيامير شهاب احمد علي30232122411004033

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى539.0077.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيانس محمد حسين عبد الوهاب30242122411004037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى502.0071.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيانور داود سلمان حبيب30252122411004038

كلية طب االسنان/جامعة تكريت692.0098.86االعدادية المركزية للبنيناحيائياوس اياد حسيب مصطاف30262122411004040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيتحسين ساجد محمود سلمان30272122411004043

كلية اآلداب/جامعة تكريت459.0065.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيجهاد الدين سعيد عبد الحميد عبد علي30282122411004046

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية490.0070.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن عبد الرزاق جاسم محمد30292122411004047

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت637.0091.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين احمد زيدان خلف30302122411004050

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عادل محمد خليل30312122411004055

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين قاسم محمد مهدي30322122411004061

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء628.0089.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر رعد حسن حمادي30332122411004069

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء653.0093.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر مهدي عبد الهادي مهدي30342122411004074

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية511.0073.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيزياد طارق محمد توفيق30352122411004076

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى433.0061.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيسعد رعد عبد الستار داود30362122411004082

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية577.0082.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيسعد ميسر صبار رشيد30372122411004083

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى607.0086.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيسيف الدين احمد محمد وهيب30382122411004085

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيسيف الدين منتصر قيس اسماعيل30392122411004086

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى582.0083.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيسيف موسى حسين حبيب30402122411004087
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كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى466.0066.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيصهيب زيدون عمران خميس30412122411004088

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين620.0088.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيطه رافد شكر محمود30422122411004089

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى601.0085.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيظاهر اثير ظاهر طاهر30432122411004090

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس ادريس حسن خلف30442122411004092

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الحكيم صالح احمد عزيز30452122411004097

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0084.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الحميد خليل حميد كشاش30462122411004098

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد موالن محمد30472122411004099

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن عالء هادي قادر30482122411004100

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن فؤاد محمود عبد30492122411004101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى497.0071.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الكريم بسيم عبد الكريم جواد30502122411004107

كلية التمريض/جامعة تكريت669.0095.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا بسام سلمان كريم30512122411004109

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.9695.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا جالل عبد هللا خلف30522122411004110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى506.0072.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا مؤيد جاسم كريم30532122411004114

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء567.0081.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا ماجد علي صالح30542122411004115

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى657.0093.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا محمود صالح عبد القادر30552122411004116

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا مناف فاضل شهاب30562122411004118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى513.0073.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا هيثم قاسم محمد30572122411004120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى489.0069.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد المهيمن عزيز محمود طه30582122411004122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى580.0082.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي احمد خلف مسعود30592122411004124

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي تركي عبد هللا محمد30602122411004126

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي جمعة حمد عبد هللا30612122411004127

كلية العلوم/جامعة ديالى586.0083.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسن هادي زينل30622122411004128

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين فاضل نجيب30632122411004129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى510.0072.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي رياض كاظم شجاي30642122411004132

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد556.0079.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي سامي يوسف احمد30652122411004134

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0081.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي صفاء الدين ياس عباس30662122411004136

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0087.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عمار شهاب هاشم30672122411004137

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي كامل كاظم عبد30682122411004140

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي نجم عبد احمد30692122411004147

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعمار محمد كمال سليمان30702122411004148

كلية العلوم/جامعة ديالى599.0085.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعمر ثامر احمد فليح30712122411004151

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية554.0079.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيقيصر ثاير ابراهيم عبد علي30722122411004155

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار حسنين يوسف عبد الحسين30732122411004158

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار حيدر حسين يونس30742122411004160

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى464.0066.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار حيدر غازي ناجي30752122411004162

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيلبيد وسام عباس عبد30762122411004164

كلية العلوم/جامعة ديالى627.0089.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمبين عماد محسن خميس30772122411004166

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى622.0088.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحسن زيد خزعل حميد30782122411004167

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد احمد اسماعيل جاسم30792122411004168

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار585.0083.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ادريس مهدي جاسم30802122411004170
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كلية الطب/جامعة تكريت697.0099.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد االمين ادهام خليفه محمود30812122411004172

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد باسم محمد عباس30822122411004175

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى651.0093.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد بسام ابراهيم شهاب30832122411004177

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء434.0062.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين صالح مهدي30842122411004180

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى659.0094.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد شاكر مازن رشيد30852122411004183

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد صبحي رحمان شالش30862122411004184

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد صفاء الدين طه لطيف30872122411004185

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عامر خليل ابراهيم30882122411004189

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد الستار فتح هللا عسكر30892122411004191

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى533.0076.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد مثنى شفيق حسن30902122411004195

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية559.0079.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد محمود علي حسين30912122411004196

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد نهاد حسين علي30922122411004197

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى عبد الخالق ظاهر فليح30932122411004199

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى582.0083.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى بهاء الدين خالد حسن30942122411004203

كلية التمريض/جامعة كركوك674.0096.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى ثائر رشيد حسن30952122411004204

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى641.0091.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى طه ياسين علوان30962122411004207

كلية اآلداب/جامعة بغداد527.0075.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى علي ثابت عبد الكريم30972122411004209

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمقتدى حميد جليل مزهر30982122411004217

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم536.0076.57االعدادية المركزية للبنيناحيائينور المصطفى محمد يحيى محمود30992122411004222

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى466.0066.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيهمام هاشم محمد عباس31002122411004224

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل595.0085.00االعدادية المركزية للبنيناحيائييوسف حسين نجم عبد هللا31012122411004228

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية654.0093.43االعدادية المركزية للبنيناحيائييوسف غسان عبد هللا محمد31022122411004231

كلية التمريض/جامعة البصرة671.0095.86االعدادية المركزية للبنيناحيائييوسف محمد عدنان عبعوب31032122411004232

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.0099.00اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد حارث ايوب يوسف31042122411005004

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى656.0093.71اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد عدنان عز الدين نجف31052122411005009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت572.0081.71اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد عمار عبد الرحمن حكمت31062122411005011

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد لؤي عبد النور خليل31072122411005013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى552.0078.86اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد وليد أكرم نجم31082122411005015

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية المعارف للبنيناحيائياسامة مجبل احمد محمد31092122411005017

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43اعدادية المعارف للبنيناحيائيانس حافظ محمود خميس31102122411005019

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0080.57اعدادية المعارف للبنيناحيائيانس عبد الباصط صبيح ابراهيم31112122411005020

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية المعارف للبنيناحيائيانس عمار هاشم محمود31122122411005021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية المعارف للبنيناحيائيجاسم محمد احمد لطيف31132122411005033

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0095.29اعدادية المعارف للبنيناحيائيحسام عبد المطلب موسى اسماعيل31142122411005035

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية654.0093.43اعدادية المعارف للبنيناحيائيحسين طالب شمخي عبد31152122411005036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية المعارف للبنيناحيائيحسين طه عبد خنيو31162122411005037

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية المعارف للبنيناحيائيحسين عبد الكريم مراد حسين31172122411005038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية المعارف للبنيناحيائيحيدر حسن صخي مسير31182122411005043

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية المعارف للبنيناحيائيخالد وليد ابراهيم جاسم31192122411005045

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى592.0084.57اعدادية المعارف للبنيناحيائيذر رحيم سلمان جنيد31202122411005047
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية المعارف للبنيناحيائيسجاد ستار احمد جواد31212122411005055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار497.0071.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيسيف ابراهيم خلف مطر31222122411005062

كلية العلوم/جامعة ديالى610.0087.14اعدادية المعارف للبنيناحيائيطه جاسم فتح هللا ابراهيم31232122411005066

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد الباسط فريد وحيد عذبان31242122411005068

كلية الزراعة/جامعة ديالى475.0067.86اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد الخالق سالم عبد الخالق نعمان31252122411005070

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية617.0088.14اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد الرحمن زهير عبيس عبد الحسن31262122411005074

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد الرزاق اياد عباس محمد31272122411005078

كلية الطب/جامعة ديالى704.00100.57اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا اياد طارق سليمان31282122411005084

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا باسم احمد حسين31292122411005085

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا هيثم حبيب نعمه31302122411005094

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى468.0066.86اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا هيثم مهدي سلمان31312122411005095

كلية العلوم/جامعة ديالى612.0087.43اعدادية المعارف للبنيناحيائيعدنان نزار احمد علي31322122411005097

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى651.0093.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي ابراهيم خليل ابراهيم31332122411005098

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي احمد وليد شهاب31342122411005100

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0095.29اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي حسين ابراهيم امبارك31352122411005102

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت625.0089.29اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي رافد عبد الرحمن حمدان31362122411005103

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى621.0088.71اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي عبد المنعم احمد حسن31372122411005110

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي فاروق كامل حسن31382122411005115

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى465.0066.43اعدادية المعارف للبنيناحيائيعمر حسن هادي مجيد31392122411005119

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية المعارف للبنيناحيائيعمر حسين محمد جاسم31402122411005120

كلية العلوم/جامعة ديالى599.0085.57اعدادية المعارف للبنيناحيائيعمر محمد شاكر ردام31412122411005121

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى619.0088.43اعدادية المعارف للبنيناحيائيغسان صادق عبد الحسين علوان31422122411005123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى543.0077.57اعدادية المعارف للبنيناحيائيفيصل سمير محمود جاسم31432122411005125

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57اعدادية المعارف للبنيناحيائيقيس عمر قيس غضبان31442122411005126

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى541.0077.29اعدادية المعارف للبنيناحيائيكرم لؤي حامد جاسم31452122411005128

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد توفيق عباس توفيق31462122411005132

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد رائد فاضل عباس31472122411005134

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى599.0085.57اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد رافد عبد الرحمن حمدان31482122411005135

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل539.0077.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد رياض محمود حسن31492122411005136

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء630.0090.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد طالب احمد اسمر31502122411005139

كلية العلوم/جامعة ديالى601.0085.86اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد عثمان عبد العزيز ياسين31512122411005141

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى629.0089.86اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد عمار اسماعيل مبارك31522122411005143

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد عيسى صالح عليوي31532122411005144

كلية الطب/جامعة ديالى700.00100.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد كمال يوسف موسى31542122411005149

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد مزهر متعب محمود31552122411005150

كلية الطب/جامعة تكريت697.0099.57اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد نزار طه عبد اللطيف31562122411005151

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية المعارف للبنيناحيائيمرتضى احمد صالح مهدي31572122411005156

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى648.0092.57اعدادية المعارف للبنيناحيائيمصطفى احمد جبار احمد31582122411005157

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى546.0078.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيمصطفى حسن علي حسين31592122411005158

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية المعارف للبنيناحيائيمصطفى غسان حميد حسن31602122411005160
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كلية العلوم/جامعة ديالى593.0084.71اعدادية المعارف للبنيناحيائيمصطفى محمد مصلح ظاهر31612122411005163

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى559.0079.86اعدادية المعارف للبنيناحيائيمصطفى محمود محمد سليمان31622122411005164

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيمهدي سعيد نوري حسن31632122411005165

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية511.0073.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيمهيمن مثنى وهيب سميط31642122411005168

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية المعارف للبنيناحيائينذير راسم يحيى ابراهيم31652122411005169

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية المعارف للبنيناحيائينوري سعيد نوري حسن31662122411005171

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى535.0076.43اعدادية المعارف للبنيناحيائيوحيد عبد حسين ياسين31672122411005175

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71اعدادية المعارف للبنيناحيائيياسر اسماعيل ابراهيم عبيد31682122411005176

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى584.0083.43اعدادية المعارف للبنيناحيائييمان فراس طالب حمادي31692122411005178

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00اعدادية المعارف للبنيناحيائييوسف رمزي عبد الغفور عبود31702122411005179

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية المعارف للبنيناحيائييوسف مظهر عبد االمير شهاب31712122411005180

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية بلدروز للبنيناحيائيابراهيم علي فليح حسن31722122411007003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0069.00اعدادية بلدروز للبنيناحيائياحمد شوقي اسماعيل طه31732122411007009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية بلدروز للبنيناحيائيامير مسلم صكبان عبد الوهاب31742122411007016

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0067.86اعدادية بلدروز للبنيناحيائيانور طالل رشيد مجيد31752122411007018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية بلدروز للبنيناحيائيايمن يونس خلف صالح31762122411007023

كلية العلوم/جامعة ديالى583.0083.29اعدادية بلدروز للبنيناحيائيجعفر مهدي حميد حسين31772122411007028

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار539.0077.00اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحارث علي داود كاظم31782122411007029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحسن محمد جار هللا خلف31792122411007032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى491.0070.14اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحسين احمد احسوك ذياب31802122411007035

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحسين احمد مهدي صالح31812122411007037

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحسين حبيب نجم عبد هللا31822122411007039

كلية العلوم/جامعة ديالى563.0080.43اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحسين علي ثامر زين الدين31832122411007045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى546.0078.00اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحسين علي محمود خميس31842122411007048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحسين محمد حمدان علي31852122411007051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحسين محمود كاظم شيال31862122411007053

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى632.0090.29اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحمزه بريسم حميد محمود31872122411007054

كلية العلوم/جامعة بغداد649.0092.71اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحمزه عبد الكريم احمد درويش محمد31882122411007056

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحيدر حامد كاظم عبد هللا31892122411007059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحيدر ياس خضير عباس31902122411007067

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية بلدروز للبنيناحيائيزين العابدين رعد سبع امير31912122411007071

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى619.0088.43اعدادية بلدروز للبنيناحيائيسجاد رحمان هادي احمد31922122411007073

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى485.0069.29اعدادية بلدروز للبنيناحيائيشاهين فالح حسن عيسى31932122411007079

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى577.0082.43اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعباس خضير عباس محمد31942122411007086

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0081.00اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعباس طراد خميس خلف31952122411007087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعبد االله ميسر عبد االله عثمان31962122411007092

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى603.0086.14اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعبد الرحمن صباح حسن هاشم31972122411007093

كلية العلوم/جامعة ديالى618.0088.29اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعبد الرحمن نجم عبود هادي31982122411007098

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعبد القادر عبد الكريم علي ويس31992122411007099

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعبد هللا مؤيد عبد هللا حسن32002122411007103
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كلية العلوم/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعبد هللا محمد عزت كرم32012122411007104

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعبد هللا نصر حسن علي32022122411007106

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعقيل عامر ياسر عبيد32032122411007110

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء594.0084.86اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي جعفر خلف سلومي32042122411007112

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية574.0082.00اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي حارث محمود سعد32052122411007113

كلية التربية/جامعة سامراء496.0070.86اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي حسين ازرك ذرب32062122411007115

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي رعد محيسن ناصر32072122411007118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى546.0078.00اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي سالم نكه ابراهيم32082122411007120

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى626.0089.43اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي عقيل تلفان خفيف32092122411007125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي فارس ستار جبار32102122411007128

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعمر حامد داود سلمان32112122411007137

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى528.0075.43اعدادية بلدروز للبنيناحيائيكاظم ابراهيم حسين درعي32122122411007142

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية بلدروز للبنيناحيائيكاظم حسن مخلف مسلم32132122411007143

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمالك كنعان كمر مجيد32142122411007147

كلية التمريض/جامعة تلعفر669.0095.57اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمحمد سعد عيسى احمد32152122411007150

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمحمد عدنان حسين محمد32162122411007154

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمحمد فرحان فيصل محرب32172122411007155

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمحمد ليث سعد سلمان32182122411007157

كلية العلوم/جامعة ديالى612.0087.43اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمرتضى اركان محمد منصور32192122411007159

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمرتضى سلمان كاظم محمد32202122411007160

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمرتضى محمد فاضل كاظم32212122411007162

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0094.43اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمصطفى احمد يحيى عبد المجيد32222122411007165

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمصطفى اسماعيل خضير عباس32232122411007166

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى510.0072.86اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمصطفى حسين داود سلمان32242122411007168

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمصطفى حسين مطر شباط32252122411007169

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية668.0095.43اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمصطفى سهيل اسماعيل دليان32262122411007172

كلية التربية/جامعة سامراء507.0072.43اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمصطفى طالل غدير ثجيل32272122411007174

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمصطفى عامر احمد حمدان32282122411007175

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى653.0093.29اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمصطفى نزهان اسماعيل مهدي32292122411007178

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمعتز رعد مهدي خميس32302122411007180

كلية العلوم/جامعة ديالى609.0087.00اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمقتدى سلمان حسين جباره32312122411007181

كلية التمريض/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمهدي حسين كاظم داود32322122411007184

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية بلدروز للبنيناحيائيهاني عباس جدعان نصار32332122411007190

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت509.0072.71اعدادية بلدروز للبنيناحيائيهيثم شاكر هادي عطيوي32342122411007191

كلية علوم البحار/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية بلدروز للبنيناحيائييونس عدنان احمد درب32352122411007196

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى447.0063.86اعدادية بني سعد للبنيناحيائياحمد عالء رضا فتاح32362122411008006

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية بني سعد للبنيناحيائياحمد علي نجم عبد32372122411008008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية بني سعد للبنيناحيائياحمد محمد عبد حسين32382122411008010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0069.43اعدادية بني سعد للبنيناحيائياحمد يوسف ضمد حسين32392122411008011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى501.0071.57اعدادية بني سعد للبنيناحيائيامير عباس كريم مهدي32402122411008014
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية بني سعد للبنيناحيائيباقر حافظ ماس هوين32412122411008018

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0080.71اعدادية بني سعد للبنيناحيائيبهاء الدين مهدي صالح راضي32422122411008020

كلية العلوم/جامعة ديالى605.0086.43اعدادية بني سعد للبنيناحيائيجاسم كريم حميد جاسم32432122411008021

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك441.0063.00اعدادية بني سعد للبنيناحيائيحذيفة باسم محمد عبد32442122411008025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية بني سعد للبنيناحيائيحسن نبهان صكبان كاظم32452122411008031

كلية العلوم/جامعة ديالى573.0081.86اعدادية بني سعد للبنيناحيائيحسين رائد ربيع سلمان32462122411008036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى514.0073.43اعدادية بني سعد للبنيناحيائيحسين مهدي لطيف شيحان32472122411008043

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية602.0086.00اعدادية بني سعد للبنيناحيائيحسين ناطق قاسم حسين32482122411008044

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية بني سعد للبنيناحيائيحيدر حميد حسن محمود32492122411008046

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية بني سعد للبنيناحيائيداود سلمان ضاري نصيف32502122411008054

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية بني سعد للبنيناحيائيرعد نصيف جاسم محمد32512122411008059

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية بني سعد للبنيناحيائيزيد يوسف رضا علي32522122411008062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43اعدادية بني سعد للبنيناحيائيسجاد جابر خورشيد مجيد32532122411008064

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية بني سعد للبنيناحيائيسالم داود سلمان جابر32542122411008075

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى440.0062.86اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعبد الرحمن اياد رشيد مجيد32552122411008086

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعقيل محمد بداح محمد32562122411008091

كلية العلوم/جامعة ديالى594.0084.86اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعلي حسن اسماعيل ردام32572122411008094

كلية الزراعة/جامعة القادسية535.0076.43اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعلي صدام ساجر نايل32582122411008097

كلية العلوم/جامعة ديالى616.0088.00اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعلي عبد االمير يونس مخيبر32592122411008100

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعلي منتظر عبد الحسين طاهر32602122411008106

كلية العلوم/جامعة ديالى615.0087.86اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعلي منعم عبد فرحان32612122411008107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى551.0078.71اعدادية بني سعد للبنيناحيائيليث عباس فاضل محمود32622122411008115

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية664.0094.86اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمحمد احمد مدلول سعدون32632122411008118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى557.0079.57اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمحمد تحسين صكبان مطر32642122411008123

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار554.0079.14اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمحمد عبد االمير محمد عبد هللا32652122411008130

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى665.0095.00اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمحمد عبد عون حمدان شالل32662122411008132

كلية الزراعة/جامعة ديالى447.0063.86اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمقتدى خيون حمدان شالل32672122411008151

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين550.0078.57اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمنتظر خيون حمدان شالل32682122411008154

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمنتظر ضياء علوان عباس32692122411008156

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية جلوالء للبنيناحيائيابراهيم احمد محمود محمد32702122411009002

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية جلوالء للبنيناحيائيابراهيم طالل مهدي ابراهيم32712122411009004

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد حبيب نواف كحيط32722122411009010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد سحاب كرم كاظم32732122411009013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0065.29اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد طه احمد اسماعيل32742122411009018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد عماد ولي علي32752122411009024

كلية التربية/جامعة سامراء497.0071.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد مالح متعب نائل32762122411009025

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية جلوالء للبنيناحيائيادريس فاضل حسين علوان32772122411009034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية جلوالء للبنيناحيائياسامة خالد حمد عبد هللا32782122411009037

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0082.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائياسعد عباس محمد خليل32792122411009041

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى657.0093.86اعدادية جلوالء للبنيناحيائيالياسر عمار حمادي خلف32802122411009046
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية جلوالء للبنيناحيائيانمار وليد حمد هناوي32812122411009050

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية جلوالء للبنيناحيائيايمن صالح حسن حوتة32822122411009053

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية جلوالء للبنيناحيائيبراء عثمان شكر دانة32832122411009061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0075.57اعدادية جلوالء للبنيناحيائيبكر محمد قادر اسماعيل32842122411009063

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية جلوالء للبنيناحيائيبالل سالم خزعل محمد32852122411009064

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0061.14اعدادية جلوالء للبنيناحيائيبالل طوفان عبد محمود32862122411009066

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية جلوالء للبنيناحيائيجمال حسين درب فارس32872122411009069

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية جلوالء للبنيناحيائيحارث سمير صبحي مجيد32882122411009070

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية جلوالء للبنيناحيائيحافظ خضير علي حسين32892122411009072

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية634.0090.57اعدادية جلوالء للبنيناحيائيحذيفة حازم زيدان خلف32902122411009073

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0081.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائيحذيفة سالم احمد خالد32912122411009074

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائيحسن احمد حسن علي32922122411009078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت530.0075.71اعدادية جلوالء للبنيناحيائيحسين احمد حسن علي32932122411009080

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية جلوالء للبنيناحيائيحسين سعد جوامير خلف32942122411009082

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية جلوالء للبنيناحيائيحيدر ياسين ساهي كاظم32952122411009088

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت469.0067.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائيداود فهد احمد متعب32962122411009094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك465.0066.43اعدادية جلوالء للبنيناحيائيرسول سنان عبد الوهاب بريج32972122411009097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائيزيد ايوب صالح حميد32982122411009100

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية جلوالء للبنيناحيائيزيد محسن علي حسن32992122411009101

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى594.0084.86اعدادية جلوالء للبنيناحيائيسيف الدين عبد هللا صالح احمد33002122411009118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائيسيف منصور احمد عبد33012122411009120

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة684.0097.71اعدادية جلوالء للبنيناحيائيصاحب محمود ايوب محمود33022122411009123

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية جلوالء للبنيناحيائيصالح طالب سلمان عبد33032122411009125

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية جلوالء للبنيناحيائيصالح مهدي صالح حميد33042122411009126

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57اعدادية جلوالء للبنيناحيائيصدام بهجت دريول صالح33052122411009128

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29اعدادية جلوالء للبنيناحيائيصهيب عامر محمود محمد33062122411009131

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية جلوالء للبنيناحيائيصهيب معد مخلف كريم33072122411009132

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية جلوالء للبنيناحيائيطاهر حازم محمد خليل33082122411009134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0064.29اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد الباسط زيد خلف احمد33092122411009137

كلية الطب/جامعة تكريت697.0099.57اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد الرحمن جليل ابراهيم صالح33102122411009139

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد الرحمن رياض عبد باوي33112122411009140

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت500.0071.43اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد الرحمن شكر احمد ابراهيم33122122411009142

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0062.43اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد الرحمن عارف حسين محمد33132122411009143

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد الرحمن غازي مهدي ابراهيم33142122411009146

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد الرحمن ماهر عبد الرحمن عبد السالم33152122411009147

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت628.0089.71اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد الكريم عمار ابراهيم محمد33162122411009163

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى554.0079.14اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد هللا رياض مطلب سعيد33172122411009169

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد هللا علي جاسم محمد33182122411009171

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم541.0077.29اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد هللا علي عواد عبد هللا33192122411009173

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت534.0076.29اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد هللا محمود محمد صياد33202122411009176
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد الملك علي جاسم محمد33212122411009180

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعثمان احمد هالل عبد الحميد33222122411009185

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء579.0082.71اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعالء ياسين محمد حسين33232122411009188

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعلي اسماعيل ابراهيم سلمان33242122411009189

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعلي صفاء خلف حسين33252122411009193

كلية الطب/جامعة تكريت699.0099.86اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعلي عباس فاضل غبن33262122411009194

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعلي عز الدين شوكت جواد33272122411009195

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعلي فرج علي عبد هللا33282122411009198

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء575.0082.14اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعماد مهدي صالح كريم33292122411009202

كلية التمريض/جامعة كركوك673.0096.14اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعمار زياد قاسم محمد33302122411009204

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار558.0079.71اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعمر حاتم توفيق محمد33312122411009206

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعمر خليل ثامر حسين33322122411009209

كلية الصيدلة/جامعة تكريت690.0098.57اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعمر عاصي علي حسين33332122411009212

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعمر عدنان سالم علي33342122411009215

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعمر متعب احمد عبد هللا33352122411009219

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء591.0084.43اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعمر محمود نوري محمود33362122411009221

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى556.0079.43اعدادية جلوالء للبنيناحيائيغياث عبد الودود حسين حمد33372122411009224

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى558.0079.71اعدادية جلوالء للبنيناحيائيغيث شهاب احمد منشد33382122411009225

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية جلوالء للبنيناحيائيغيث عبد الودود حسين حمد33392122411009226

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية جلوالء للبنيناحيائيفتيان عامر متعب مجسر33402122411009229

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية جلوالء للبنيناحيائيفهد صالح صبري خميس33412122411009231

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية جلوالء للبنيناحيائيقاسم صالح عطية كسوب33422122411009232

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية جلوالء للبنيناحيائيقتيبة عالء محمود عزيز33432122411009233

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت520.0074.29اعدادية جلوالء للبنيناحيائيقيصر فليح حسن ناصر33442122411009234

كلية العلوم/جامعة ديالى566.0080.86اعدادية جلوالء للبنيناحيائيماهر علي احمد خلف33452122411009240

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمجول عاصم وادي اسماعيل33462122411009242

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد احمد ابراهيم رحيم33472122411009243

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد احمد خليل محمد33482122411009244

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك559.0079.86اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد المهدي حسين جبار جدوع33492122411009245

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى580.0082.86اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد اورهان عبد العزيز رشيد33502122411009246

كلية طب االسنان/جامعة كركوك692.0098.86اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد جمعة محي الدين خلف33512122411009247

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد حسين محمد زيدان33522122411009248

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد حميد احمد ياسين33532122411009251

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز635.0090.71اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد رياض شجاع مهدي33542122411009254

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد سعدون حسين محمود33552122411009255

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0062.57اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد سعدي محمود خلف33562122411009256

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد صالح امين رحيم33572122411009258

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد صالح سعيد اسماعيل33582122411009259

كلية العلوم/جامعة ديالى593.0084.71اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد صالح حسن كماش33592122411009262

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت531.0075.86اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد علي احمد عباس33602122411009265
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كلية التمريض/جامعة كركوك673.0096.14اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد علي صالح عباس33612122411009266

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد مجبل هادي ناجي33622122411009271

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد محمود متعب نائل33632122411009272

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد مهدي صالح بفري33642122411009275

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد هادي احمد حميد33652122411009279

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية620.0088.57اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمود حسين محمود كاظم33662122411009282

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمصطفى حامد حسن احمد33672122411009289

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى604.0086.29اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمصطفى ستار قادر علي33682122411009291

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى611.0087.29اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمصطفى علي عبد الجبار فاضل33692122411009294

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمصطفى عمر كنعان خليل33702122411009295

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمصطفى فالح خليل ابراهيم33712122411009297

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمصطفى مجبل هادي ناجي33722122411009300

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمصطفى محمد مصطفى وهاب33732122411009301

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0066.71اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمهند زيد صالح حميد33742122411009310

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية جلوالء للبنيناحيائيناطق رائد صبر لفتة33752122411009312

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0064.86اعدادية جلوالء للبنيناحيائيهيثم صدام متعب جبار33762122411009318

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية جلوالء للبنيناحيائيوسام حامد حسن احمد33772122411009320

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0082.14اعدادية جلوالء للبنيناحيائيوسام فالح حسن علي33782122411009321

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية جلوالء للبنيناحيائيياسين هيثم مهدي صالح33792122411009329

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك623.0089.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائييوسف حسين حسن درويش قادر33802122411009330

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0062.86اعدادية جلوالء للبنيناحيائييوسف فالح محمد عباس33812122411009333

كلية التمريض/جامعة تكريت672.0096.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائييوسف محمود شكر محمود33822122411009337

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية511.0073.00اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائياحمد رائد احمد جميل33832122411010002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائياسماعيل علي خليل ابراهيم33842122411010011

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى635.0090.71اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيبهاء الدين محمد كاظم حميد33852122411010014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى509.0072.71اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحذيفه جمال غازي عليان33862122411010015

كلية الزراعة/جامعة ديالى448.0064.00اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحسين فاروق قدوري بدري33872122411010024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى549.0078.43اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحمد حيدر عبد الخالق عليوي33882122411010029

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحمزه خليل ابراهيم امين33892122411010030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحمزه شاكر محمود ابراهيم33902122411010031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى553.0079.00اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحيدر احمد صبري خضير33912122411010033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحيدر حسن عون كاظم33922122411010035

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى552.0078.86اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيخزعل احمد خزعل ابراهيم33932122411010037

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين614.0087.71اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيسيف الدين فليح حسن عباس33942122411010047

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيسيف الدين يحيى عبد الرحمن احمد33952122411010048

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيصهيب احمد طه كنوان33962122411010053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454.0064.86اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعباس قيصر فليح خضير33972122411010055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى484.0069.14اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعبد القادر اسكندر فليح حسن33982122411010060

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعبد هللا احمد عباس عنب33992122411010063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى490.0070.00اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعبد هللا بشير محمود ضاحي34002122411010064
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كلية العلوم/جامعة ديالى622.0088.86اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعلي احمد علي عطيه34012122411010072

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى535.0076.43اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعلي باقر شكر محمود34022122411010074

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعلي خضير مصطفى خلف34032122411010077

كلية العلوم/جامعة ديالى628.0089.71اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعلي عبود خضير احمد34042122411010078

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعلي عدنان عبود علي34052122411010080

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعلي قائد حسن لطيف34062122411010081

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0070.43اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعلي محمد اسماعيل حسين34072122411010086

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعمر موفق عدنان خليل34082122411010093

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى628.0089.71اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيكرار حيدر عبود علي34092122411010099

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمؤمل مهدي خضير حسن34102122411010101

كلية العلوم/جامعة ديالى587.0083.86اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمد اياد محمود ويس34112122411010104

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمد سعد عبد الرزاق عبد الهادي34122122411010106

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمد محسن عبد داود34132122411010110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى548.0078.29اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمد منذر أبراهيم محمود34142122411010112

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمد هاني عبد حسين34152122411010114

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمد واثق عبد الواحد سلمان34162122411010115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى541.0077.29اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمصطفى عبد الرحمن خميس نصيف34172122411010118

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيوائل عبد السالم احمد ابراهيم34182122411010130

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت490.0070.00اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائييوسف قحطان خلف منشد34192122411010134

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى596.0085.14اعدادية خانقين للبنيناحيائيابراهيم يوسف ابراهيم مطلك34202122411011002

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل542.0077.43اعدادية خانقين للبنيناحيائياحمد ابراهيم حسين علي34212122411011003

كلية اآلداب/جامعة االنبار453.0064.71اعدادية خانقين للبنيناحيائياحمد اراز جالل محمد34222122411011004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية خانقين للبنيناحيائياحمد امير ابراهيم حسين34232122411011006

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية639.0091.29اعدادية خانقين للبنيناحيائياحمد طه يوسف جبار34242122411011011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر493.0070.43اعدادية خانقين للبنيناحيائياحمد ماهر شكر رسول34252122411011012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى554.0079.14اعدادية خانقين للبنيناحيائياحمد محمد عبد الرحيم عبد علي34262122411011014

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية خانقين للبنيناحيائياحمد نوزاد عبد هللا احمد34272122411011016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية493.0070.43اعدادية خانقين للبنيناحيائياسامة احمد مصطفى محمد34282122411011020

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية خانقين للبنيناحيائيانمار محمد رضا هاشم34292122411011024

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية خانقين للبنيناحيائيايمن فرهاد حسين محمد34302122411011025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57اعدادية خانقين للبنيناحيائيحسين حسن حسين خولي34312122411011031

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية خانقين للبنيناحيائيحسين ساالر محمود عبد علي34322122411011032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية خانقين للبنيناحيائيحسين شاكر سلطان بيرام34332122411011033

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى618.0088.29اعدادية خانقين للبنيناحيائيحسين عماد محمد علي بهرام34342122411011034

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية خانقين للبنيناحيائيحسين عمار حسين علي34352122411011035

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية589.0084.14اعدادية خانقين للبنيناحيائيحيدر اسو كمال ياسين34362122411011037

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت542.0077.43اعدادية خانقين للبنيناحيائيخليل ابراهيم خليل عبد34372122411011040

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية خانقين للبنيناحيائيرسول عامر حميد مجيد34382122411011044

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية خانقين للبنيناحيائيريباز ازاد محمد احمد34392122411011045

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى589.0084.14اعدادية خانقين للبنيناحيائيسامر وسام عاشور حلبيت34402122411011047
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كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43اعدادية خانقين للبنيناحيائيسجاد فاضل حسن حسين34412122411011051

كلية االثار/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية خانقين للبنيناحيائيسيف رائد ابراهيم اسماعيل34422122411011054

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت444.0063.43اعدادية خانقين للبنيناحيائيصفاء عمار حسن قادر34432122411011059

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية خانقين للبنيناحيائيعباس اسعد يد هللا صفر34442122411011062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى512.0073.14اعدادية خانقين للبنيناحيائيعباس علي سليمان بيجان34452122411011064

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار441.0063.00اعدادية خانقين للبنيناحيائيعباس يوسف والي حسن34462122411011068

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى597.0085.29اعدادية خانقين للبنيناحيائيعبد المعيد ماجد جاسم محمد34472122411011080

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية خانقين للبنيناحيائيعبيدة خالص علوان زيدان34482122411011081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية خانقين للبنيناحيائيعلي احمد اسماعيل عبد هللا34492122411011083

كلية طب االسنان/جامعة كركوك692.0098.86اعدادية خانقين للبنيناحيائيعلي جبار قاسم هللا مراد34502122411011085

كلية التمريض/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية خانقين للبنيناحيائيعلي سالم حسن داود34512122411011088

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية480.0068.57اعدادية خانقين للبنيناحيائيعلي صدام اسد مايخان34522122411011089

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية خانقين للبنيناحيائيعمار محمد صالح الدين امين34532122411011096

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى618.0088.29اعدادية خانقين للبنيناحيائيعمر احمد سعيد طاهر34542122411011098

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى602.0086.00اعدادية خانقين للبنيناحيائيعيسى محمد قادر محمد34552122411011101

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57اعدادية خانقين للبنيناحيائيغيث بشير حسين مصلح34562122411011102

كلية التربية/الجامعة المستنصرية561.0080.14اعدادية خانقين للبنيناحيائيكيوان محسن علي رضا محمد34572122411011104

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد حسن قلي علي داد34582122411011109

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد خليل ابراهيم شيركه34592122411011111

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد طه يوسف جبار34602122411011115

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد عامر عطوان جهاد34612122411011117

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد علي احسان حميد رشيد34622122411011120

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى607.0086.71اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد عماد حسن علي34632122411011122

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد ماجد محمد جمعة34642122411011127

كلية التمريض/جامعة تكريت671.0095.86اعدادية خانقين للبنيناحيائيمصطفى ايوب عباس درويش34652122411011134

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية خانقين للبنيناحيائيمصطفى بشار محمود احمد34662122411011135

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية خانقين للبنيناحيائيمصطفى سرور ياور رمضان34672122411011138

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين618.0088.29اعدادية خانقين للبنيناحيائيمصطفى عباس جبار كرم34682122411011139

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى511.0073.00اعدادية خانقين للبنيناحيائيمصطفى عدنان جالل فارس34692122411011140

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0080.43اعدادية خانقين للبنيناحيائيمصطفى علي حيدر باشا34702122411011141

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71اعدادية خانقين للبنيناحيائيمصطفى عماد مصطفى عيسى34712122411011142

كلية الطب/جامعة النهرين704.00100.57اعدادية خانقين للبنيناحيائيمصطفى محمد حسين محمد علي34722122411011144

كلية اآلداب/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية خانقين للبنيناحيائيمصطفى وجدي علي محمود34732122411011146

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية خانقين للبنيناحيائيمهند علي احمد دلف34742122411011148

كلية التمريض/جامعة تكريت671.0095.86اعدادية خانقين للبنيناحيائيهارون طه سالم خالد34752122411011150

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية خانقين للبنيناحيائيياسر جالل اسماعيل خليل34762122411011153

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0070.43اعدادية خانقين للبنيناحيائييوسف نصرت شكر محمود34772122411011157

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29اعدادية ديالى للبنيناحيائيابراهيم عبد الستار عدنان شدهان34782122411012003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية ديالى للبنيناحيائياثير سعدي لطيف حسين34792122411012008

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية ديالى للبنيناحيائياثير عمار جبار محمد34802122411012009
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية ديالى للبنيناحيائياحمد علي جاسم داود34812122411012018

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء566.0080.86اعدادية ديالى للبنيناحيائياحمد قاسم حسن جواد34822122411012021

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية660.0094.29اعدادية ديالى للبنيناحيائياحمد محمد يوسف سليمان34832122411012023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى384.0054.86اعدادية ديالى للبنيناحيائياحمد هيثم احمد سلمان34842122411012025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى519.0074.14اعدادية ديالى للبنيناحيائياركان محمد احمد علي34852122411012032

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية ديالى للبنيناحيائياسامة زيد هالل احمد34862122411012033

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية ديالى للبنيناحيائياسماعيل محمد اسماعيل محسن34872122411012034

كلية العلوم/جامعة ديالى576.0082.29اعدادية ديالى للبنيناحيائيامير عبد االمير محمود خضير34882122411012036

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى563.0080.43اعدادية ديالى للبنيناحيائيايمن عواد خلف عواد34892122411012042

كلية الزراعة/جامعة ديالى448.0064.00اعدادية ديالى للبنيناحيائيبشار محمد جبار خضر34902122411012047

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية ديالى للبنيناحيائيحسن رعد خليل اسماعيل34912122411012056

كلية العلوم/جامعة ديالى578.0082.57اعدادية ديالى للبنيناحيائيحسين رعد خليل اسماعيل34922122411012061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية ديالى للبنيناحيائيحسين عامر احمد مصطفى34932122411012062

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية ديالى للبنيناحيائيحسين علي جاسم داود34942122411012063

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0070.43اعدادية ديالى للبنيناحيائيحمزه محمود محمد شريف34952122411012070

كلية العلوم/جامعة ديالى597.0085.29اعدادية ديالى للبنيناحيائيزيد سالم حمد خلف34962122411012079

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية ديالى للبنيناحيائيسجاد احسان علي حسين34972122411012082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى530.0075.71اعدادية ديالى للبنيناحيائيسجاد محمد علي جاسم34982122411012084

كلية العلوم/جامعة ديالى594.0084.86اعدادية ديالى للبنيناحيائيسجاد محمد علي عباس34992122411012085

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية ديالى للبنيناحيائيسالم عبد الخالق عيسى رشيد35002122411012091

كلية العلوم/جامعة ديالى566.0080.86اعدادية ديالى للبنيناحيائيصالح الدين حسين عباس عبد االمير35012122411012099

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى582.0083.14اعدادية ديالى للبنيناحيائيصهيب باسم حسن مجيد35022122411012100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى549.0078.43اعدادية ديالى للبنيناحيائيعباس علي حسين منصور35032122411012104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد الباسط صالح احمد سلطان35042122411012106

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى480.0068.57اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد عبد الرحمن خلف35052122411012111

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية469.0067.00اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد الرحمن نهاد سلمان شريف35062122411012112

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد العزيز خليفه احمد سالم35072122411012116

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد هللا علي حسين مجيد35082122411012124

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد هللا محمد صالح الدين سليم35092122411012127

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى559.0079.86اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد المهيمن شاكر محمود عبد35102122411012130

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد الودود سالم مهدي حسون35112122411012131

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0067.57اعدادية ديالى للبنيناحيائيعلي احمد ابراهيم مهدي35122122411012134

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى537.0076.71اعدادية ديالى للبنيناحيائيعلي رسول محي كريم35132122411012142

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0080.29اعدادية ديالى للبنيناحيائيعماد الدين حسين قاسم عبد35142122411012157

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى635.0090.71اعدادية ديالى للبنيناحيائيعمر حسين علي داود35152122411012160

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية ديالى للبنيناحيائيعمرو موسى ناجي علي35162122411012163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى517.0073.86اعدادية ديالى للبنيناحيائيكرار حسن علي حسين35172122411012169

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى442.0063.14اعدادية ديالى للبنيناحيائيمأمون رشيد حميد حسن35182122411012172

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0080.71اعدادية ديالى للبنيناحيائيمحمد ابراهيم حسين لطيف35192122411012174

كلية طب الكندي/جامعة بغداد706.00100.86اعدادية ديالى للبنيناحيائيمحمد خالد عباس حمود35202122411012176
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قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية ديالى للبنيناحيائيمحمد عدوان حمد محمد35212122411012184

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية648.0092.57اعدادية ديالى للبنيناحيائيمحمد علي احمد خلف35222122411012185

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى591.0084.43اعدادية ديالى للبنيناحيائيمحمد عمر عالء الدين محمد35232122411012187

كلية التمريض/جامعة تكريت668.0095.43اعدادية ديالى للبنيناحيائيمحمد غازي عمران جريدي35242122411012188

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى525.0075.00اعدادية ديالى للبنيناحيائيمحمد فراس خميس حسن35252122411012189

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية ديالى للبنيناحيائيمحمد فالح حسن عبد هللا35262122411012190

كلية التمريض/جامعة تكريت670.0095.71اعدادية ديالى للبنيناحيائيمحمد قاسم مسلم مهدي35272122411012191

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29اعدادية ديالى للبنيناحيائيمرتضى رعد ابراهيم عبد هللا35282122411012198

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى454.0064.86اعدادية ديالى للبنيناحيائيمرتضى عدي عباس فاضل35292122411012199

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية ديالى للبنيناحيائيمصطفى عدنان حمد عصفور35302122411012205

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى536.0076.57اعدادية ديالى للبنيناحيائيمصعب ابراهيم فاضل حسين35312122411012207

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية ديالى للبنيناحيائيمفيد جعفر يحيى نكه35322122411012208

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى519.0074.14اعدادية ديالى للبنيناحيائيمنتظر ماجد حميد حسن35332122411012209

كلية العلوم/جامعة ديالى619.0088.43اعدادية ديالى للبنيناحيائينور محمد صالح شفيق35342122411012212

كلية العلوم/جامعة ديالى601.0085.86اعدادية ديالى للبنيناحيائيهشام احمد عبد الكريم عذاب35352122411012213

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية ديالى للبنيناحيائيهمام حسين هادي عباس35362122411012214

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى528.0075.43اعدادية ديالى للبنيناحيائيياسر باسم حسين منصور35372122411012217

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية كنعان للبنيناحيائيابراهيم عبد هللا حمود ثامر35382122411013003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0066.57اعدادية كنعان للبنيناحيائياحمد اسماعيل عبدهللا حسين35392122411013006

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى650.0092.86اعدادية كنعان للبنيناحيائياحمد جاسم محمد زيدان35402122411013007

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة485.0069.29اعدادية كنعان للبنيناحيائياحمد حسين علي عبدالحسين35412122411013008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى525.0075.00اعدادية كنعان للبنيناحيائياحمد علي اسماعيل ابراهيم35422122411013015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار532.0076.00اعدادية كنعان للبنيناحيائياحمد لفتة كريم علي35432122411013017

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية كنعان للبنيناحيائياحمد محمد علي جدوع35442122411013020

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية كنعان للبنيناحيائياحمد نايف خضير عباس35452122411013022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى511.0073.00اعدادية كنعان للبنيناحيائياحمد نظام عبد الرحمن سلمان35462122411013023

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية641.0091.57اعدادية كنعان للبنيناحيائياسد بشار حاتم ذياب35472122411013026

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى610.0087.14اعدادية كنعان للبنيناحيائياوس صالح مهدي حميد35482122411013028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى603.0086.14اعدادية كنعان للبنيناحيائيايمن حسين احمد مهدي35492122411013031

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية كنعان للبنيناحيائيايمن فؤاد محمود صالل35502122411013032

كلية العلوم/جامعة ديالى584.0083.43اعدادية كنعان للبنيناحيائيبكر منقذ شهاب احمد35512122411013036

كلية العلوم/جامعة ديالى635.0090.71اعدادية كنعان للبنيناحيائيحسين صالح جاسم محمد35522122411013044

كلية العلوم/جامعة ديالى580.0082.86اعدادية كنعان للبنيناحيائيحسين صدام تحسين محمود35532122411013045

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى466.0066.57اعدادية كنعان للبنيناحيائيحسين علي اسماعيل ابراهيم35542122411013046

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة541.0077.29اعدادية كنعان للبنيناحيائيحسين علي حسين رحيل35552122411013048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71اعدادية كنعان للبنيناحيائيحمزة جبار علي عبد هللا35562122411013053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى553.0079.00اعدادية كنعان للبنيناحيائيخطاب قيصر حميد علي35572122411013059

كلية العلوم/جامعة ديالى582.0083.14اعدادية كنعان للبنيناحيائيسامر مؤيد عبد الكريم حسين35582122411013069

كلية العلوم/جامعة ديالى636.0090.86اعدادية كنعان للبنيناحيائيسجاد حسن جاسم محمد35592122411013072

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى588.0084.00اعدادية كنعان للبنيناحيائيسجاد قاسم ابراهيم ناصر35602122411013077
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى486.0069.43اعدادية كنعان للبنيناحيائيصهيب مصطاف محمد محسن35612122411013082

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد رحيم سلمان35622122411013087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد الرحمن حامد عاصي جحيل35632122411013089

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد الرحمن عامر عباس دلو35642122411013091

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى526.0075.14اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد الرحمن مهدي عنوان هزاع35652122411013094

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار459.0065.57اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد السالم باسل وهيب عليوي35662122411013095

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت551.0078.71اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد هللا والم كريم ابراهيم35672122411013099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية كنعان للبنيناحيائيعلي ابراهيم سعد حميد35682122411013105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية كنعان للبنيناحيائيعلي حسين جاسم محيميد35692122411013111

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية كنعان للبنيناحيائيعلي حسين علي طه35702122411013112

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى603.0086.14اعدادية كنعان للبنيناحيائيعلي غسان عامر عدنان35712122411013116

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى597.0085.29اعدادية كنعان للبنيناحيائيعلي مجيد متعب بطاح35722122411013118

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43اعدادية كنعان للبنيناحيائيعلي مهدي شمخي جبر35732122411013121

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية كنعان للبنيناحيائيعمر غسان عدنان محمود35742122411013123

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى618.0088.29اعدادية كنعان للبنيناحيائيعمر فاروق عدنان عمر35752122411013124

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى632.0090.29اعدادية كنعان للبنيناحيائيعمر ناذر احمد بكر35762122411013125

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية كنعان للبنيناحيائيغياث بشار حاتم ذياب35772122411013127

كلية الزراعة/جامعة ديالى482.0068.86اعدادية كنعان للبنيناحيائيفالح عامر فالح حسن35782122411013128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية كنعان للبنيناحيائيقاسم حازم اصعب مجيد35792122411013130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0064.29اعدادية كنعان للبنيناحيائيكريم محمد منصور حمندي35802122411013134

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى525.0075.00اعدادية كنعان للبنيناحيائيماضي حسين علي حسين35812122411013136

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى625.0089.29اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد احمد غازي درويش35822122411013140

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى526.0075.14اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد احمد غني حسين35832122411013141

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد حازم علوان حبيب35842122411013144

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد زيدان خليفه حميد35852122411013149

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد صباح علي كاظم35862122411013152

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى540.0077.14اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد صباح ماضي سعدون35872122411013153

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى630.0090.00اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد قاسم صالح محمود35882122411013159

كلية العلوم/جامعة ديالى620.0088.57اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد ماهر تحسين حمود35892122411013164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى483.0069.00اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد مزهر عبد ضايع35902122411013165

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى561.0080.14اعدادية كنعان للبنيناحيائيمرتضى مقداد علي اسماعيل35912122411013172

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى469.0067.00اعدادية كنعان للبنيناحيائيمصطفى رحمن خلف ابراهيم35922122411013177

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية كنعان للبنيناحيائيمصطفى ستار عويد فنجان35932122411013179

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى529.0075.57اعدادية كنعان للبنيناحيائيمصطفى سلمان محمد حسين35942122411013181

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى503.0071.86اعدادية كنعان للبنيناحيائيمصطفى علي ابراهيم عبود35952122411013183

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0081.14اعدادية كنعان للبنيناحيائيمصطفى فائق شكر عباس35962122411013185

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية كنعان للبنيناحيائيمصطفى محمد هادي عنقود35972122411013187

كلية الطب/جامعة النهرين706.00100.86اعدادية كنعان للبنيناحيائيمصعب خليل ابراهيم محمد35982122411013189

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0082.00اعدادية كنعان للبنيناحيائيمعاذ عبدالهادي احمد داود35992122411013191

كلية الزراعة/جامعة ديالى466.0066.57اعدادية كنعان للبنيناحيائيمنتظر ستار عويد فنجان36002122411013194
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية كنعان للبنيناحيائيمهيمن اذياب عمران عيسى36012122411013195

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية كنعان للبنيناحيائيناطق سامي علي حسن36022122411013196

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية كنعان للبنيناحيائينعمان محمد فاروق نعمان36032122411013197

كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0061.86اعدادية كنعان للبنيناحيائينورالدين صباح ماضي سعدون36042122411013198

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية كنعان للبنيناحيائيوليد ابراهيم علي مالح36052122411013200

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى506.0072.29اعدادية كنعان للبنيناحيائيياسر عمار عبدالكريم حسين36062122411013201

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى619.0088.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياثير يعرب عبد المقصود لفته36072122411014002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد جاسم احمد كاظم36082122411014003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد حسن عبد عبد هللا36092122411014004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى465.0066.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد فاضل اسماعيل كاظم36102122411014012

كلية التربية/جامعة سامراء520.0074.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد فهد صالح حسن36112122411014014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد لطيف احمد محمود36122122411014015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيايهاب عباس خليفه محجوب36132122411014024

كلية العلوم/جامعة الكوفة627.0089.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيبرير عبد هللا فاضل علي36142122411014028

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسين صفاء كهالن حسين36152122411014039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0070.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسين عباس عبد خضير36162122411014040

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسين نادي سلمان محمود36172122411014045

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيزياد طارق عبد هاشم36182122411014057

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية664.0094.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيساجر هيثم عباس محسن36192122411014060

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0064.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد الباقي جابر عبد الرحيم جاسم36202122411014076

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى589.0084.14اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد الرحمن اديب خليل حمادة36212122411014077

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية628.0089.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد الرحمن نضير صالح حسين36222122411014080

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد هللا عباس عبد الواحد عباس36232122411014085

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد هللا نوفل عبد الحميد صالح36242122411014090

كلية الزراعة/جامعة ديالى453.0064.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي حسين علي عبد36252122411014100

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية661.0094.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي رحمن علي ناجي36262122411014103

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي رعد غالب غائب36272122411014104

كلية التمريض/جامعة تكريت668.0095.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي سعد نجم عبد 36282122411014105

كلية العلوم/جامعة ديالى610.0087.14اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي قاسم ناجي كاظم36292122411014109

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي قيس لطيف قدوري36302122411014110

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي مبدر خليل اسماعيل36312122411014113

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل573.0081.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي محمد احمد محمود36322122411014114

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعمر اياد عدوان حمود36332122411014118

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعمر رياض حسن لطيف36342122411014119

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيقاسم احمد صباح مانع36352122411014122

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية610.0087.14اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمؤيد اركان حمد خلف36362122411014124

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمجتبى وائل مصطاف خميس36372122411014125

كلية الزراعة/جامعة ديالى482.0068.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد احمد علوان صالح36382122411014126

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد باسل سعد توفيق36392122411014127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى540.0077.14اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد جاسم احمد خلف36402122411014129
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى537.0076.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد رشيد محمد حسن36412122411014133

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد صيهود سلمان محجوب36422122411014138

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية631.0090.14اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد طالب عبدهللا حسين36432122411014139

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد عالء كهالن حسين36442122411014142

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد قاسم ابراهيم علي36452122411014145

كلية االعالم/جامعة بغداد626.0089.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد نضير صالح حسين36462122411014147

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى620.0088.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمرتضى سلطان محمود صالح36472122411014155

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى440.0062.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمصطفى حميد حسن حمود36482122411014165

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمصطفى رعد جاسم محمد36492122411014166

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0062.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمصطفى رياض مظهر احمد36502122411014167

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمصطفى علي عبدالكريم مجيد36512122411014172

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمصطفى عمار كريم هجول36522122411014173

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمصطفى ماهر هشام علوان36532122411014175

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمصطفى مهدي حمدي محمد36542122411014178

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمنتظر احمد علي كاظم36552122411014180

كلية الزراعة/جامعة ديالى451.0064.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمهاجر منذر مزاحم سلمان36562122411014182

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0073.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيوليد خالد ابراهيم محمد36572122411014187

كلية الزراعة/جامعة ديالى449.0064.14اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائييوسف يعقوب صالح ابراهيم36582122411014193

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد االمير محسن36592122411015006

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين554.0079.14ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيعلي جعفر محسن جعفر36602122411015009

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيعلي حسين جودة حسين36612122411015010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى630.0090.00ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيعلي حسين كاظم حسين36622122411015011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيعلي ناصر عبد االمير محسن36632122411015012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى618.0088.29ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيحسن فاضل دحام فارس36642122411015017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيجعفر احمد حسن حسين36652122411016004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسن سالم حسين نجم36662122411016005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسن هادي محمد مهدي36672122411016007

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0081.00اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسين رعد فدعم جليل36682122411016008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى555.0079.29اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيسجاد حسن صالح مهدي36692122411016009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيعلي محمد صالح حبيب36702122411016015

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيمحمد فاضل محمد جواد36712122411016018

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيمصطفى جابر كاظم عطا36722122411016019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى531.0075.86اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيابراهيم علي لطيف ناصر36732122411017003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى486.0069.43اعدادية اسد هللا للبنيناحيائياحمد سعد محمود سبتي36742122411017004

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى454.0064.86اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيالحسن ثامر نجم عبود36752122411017011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيامير عالء عويد حمودي36762122411017012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيانور داود منصور مضحي36772122411017014

كلية التمريض/جامعة تكريت674.0096.29اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيايمن نسيم سلمان احمد36782122411017015

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت565.0080.71اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيحسن عباس صبحي خلف36792122411017019

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت518.0074.00اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيحسين علي ظاهر حسن36802122411017020
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قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية557.0079.57اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيخضر عبدالصمد سلمان جميل36812122411017025

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى597.0085.29اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيخضير عباس جبار خضير36822122411017027

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيزيد محمد طه ياسين36832122411017030

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيسجاد رياض محمود جاسم36842122411017031

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيسجاد فراس فتاح احمد36852122411017032

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية558.0079.71اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيسراج محمد موسى عبدالحسن36862122411017033

كلية العلوم/جامعة ديالى586.0083.71اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعبدالرحمن حراز خضير عباس36872122411017036

كلية طب االسنان/جامعة تكريت693.0099.00اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعبدالرحمن شامل عبدالرحمن رزوقي36882122411017038

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0087.57اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعبدالرحمن فوزي برجس شهاب36892122411017040

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعبدالعظيم معن مهدي حسن36902122411017041

كلية التمريض/جامعة بغداد683.0097.57اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعبدهللا ابراهيم عبدالستار محمد36912122411017042

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية652.0093.14اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعبدهللا عمار عبدالعزيز علي36922122411017045

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعبدهللا محمد طه شريف36932122411017048

كلية الزراعة/جامعة ديالى456.0065.14اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعبدهللا منعم حسن شريف36942122411017050

كلية العلوم/جامعة ديالى592.0084.57اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعبدالودود حبيب عبدالكريم جسام36952122411017051

كلية الزراعة/جامعة ديالى477.0068.14اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعزالدين حقي اسماعيل خليل36962122411017053

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى618.0088.29اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعلي عمار عزيز عباس36972122411017055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت512.0073.14اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعمر سعد محمد ثامر36982122411017059

كلية التمريض/جامعة تكريت678.0096.86اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعمر غاوي زبير غاوي36992122411017060

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى596.0085.14اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيمحمد عباس مال هللا نصيف37002122411017070

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية479.0068.43اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيمحمد عثمان ناصر نصيف37012122411017071

كلية الطب/جامعة ديالى699.0099.86اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيمحمد غسان امحيسن جاسم37022122411017074

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيمحمد نصرت مصطفى عيدان37032122411017078

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيمحمد نوفل محمود عيدان37042122411017079

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى620.0088.57اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيمصطفى احمد هادي جامل37052122411017082

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية566.0080.86اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيمصطفى قصي جاسم محمد37062122411017083

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0070.00اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيمهيب هشام عبدالرحمن رزوقي37072122411017084

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائياحمد كاظم محمد كاظم37082122411018004

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائياحمد نهاد احمد حسن37092122411018005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيحسن جاسم محمد كاظم37102122411018008

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية675.0096.43اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيحسين محمد راضي صادق37112122411018009

كلية العلوم/جامعة ديالى582.0083.14اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيحيدر مشتاق طالب حسين37122122411018012

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى535.0076.43اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيسجاد هاشم عزيز حسين37132122411018015

كلية اللغات/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيعلي حسين عبد الرضا ابراهيم37142122411018023

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار545.0077.86اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيفالح حسن جاسم مخلف37152122411018026

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0080.57اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيكرار حيدر فياض عباس37162122411018027

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيكرار صالح حسن علوان37172122411018028

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى625.0089.29اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيمجتبى حسن غازي زيدان37182122411018031

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية521.0074.43اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيمحمد رعد طالب عباس37192122411018034

كلية اآلداب/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيمحمود مهدي محمود مال هللا37202122411018038
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قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى631.0090.14اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيمصطفى رافع لطيف علي37212122411018041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيمنتظر اياد رحيم سلمان37222122411018045

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائييوسف محمد عبد الرضا اسماعيل37232122411018049

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد578.4882.64ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائياحمد عباس محمد حسين37242122411020001

كلية العلوم/جامعة ديالى585.7683.68ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائياحمد محمد حسب هللا عبد37252122411020002

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية562.4880.35ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائياحمد محمد صباح عبد الكريم37262122411020003

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.84100.41ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيانمار زياد حميد احمد37272122411020005

كلية الطب/جامعة بغداد708.00101.14ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيبشير علي محمد حميد37282122411020006

كلية الطب/جامعة ديالى698.6899.81ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيحسن علي جاسم محمد37292122411020007

كلية الطب/جامعة نينوى695.0499.29ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيحسن ياسين كاظم رشيد37302122411020008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.4497.63ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيحسين عالء شرف الدين عبد الرزاق37312122411020009

كلية الطب/جامعة تكريت697.7699.68ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيحيدر عالء ستار احمد37322122411020010

كلية الطب/جامعة الفلوجة696.7699.54ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيسيف قصي يحيى خلف37332122411020011

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.8497.69ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيطارق احمد طارق عبد القادر37342122411020012

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيعبد الرحمن قحطان اسماعيل ابراهيم37352122411020014

كلية العلوم/جامعة بغداد642.8491.83ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيعبد هللا عباس كاظم حسين37362122411020015

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء648.0492.58ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيعبد هللا محمد ناجي حسين37372122411020016

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.44100.35ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيعبد هللا هادي محمد عباس37382122411020017

كلية الطب/جامعة االنبار696.8499.55ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيعبد الملك خالد تركي عمير37392122411020018

كلية الطب/جامعة النهرين704.92100.70ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيعبيدة بهاء شهاب احمد37402122411020020

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.8095.54ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيعز الدين طه غايب حسن37412122411020021

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.6899.24ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيعلي صفاء حسين خميس37422122411020022

كلية الطب/جامعة بغداد710.92101.56ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيمحمد حمزة حسين مهدي37432122411020023

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيمحمد فاضل سلمان شطب37442122411020024

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى686.2098.03ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيمحمد مقداد علي عواد37452122411020025

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0486.58ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيمحمود محمد عبد الستار حسين37462122411020027

كلية الطب/جامعة ديالى708.84101.26ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيمحي مسرور محمد حسين37472122411020028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى624.0889.15ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيمرتضى ثاير حسن جواد37482122411020029

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى621.3288.76ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيمصطفى رشاد سلمان رشيد37492122411020031

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى614.7687.82ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيمنتظر باسم محمد حسن37502122411020033

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى675.3696.48ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائيميقات حسام الدين حميد شالل37512122411020035

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.7698.82ثانوية الجواهري للمتميزيناحيائينور االمين احمد مذب عذاب37522122411020036

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيابراهيم عدنان ابراهيم اسماعيل37532122411021001

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيابراهيم علي هندي وهاب37542122411021002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائياحمد غزوان طارق جليل37552122411021005

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء509.0072.71اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائياحمد قادر شاكر شوكت37562122411021006

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى544.0077.71اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائياحمد محمد محسن احمد37572122411021007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيانس نهاد مجيد احمد37582122411021010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة605.0086.43اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيايوب جاسم احمد خلف37592122411021011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0068.71اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيحذيفه جميل كامل عبد هللا37602122411021014
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0069.14اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيخلدون عمر خليل ابراهيم37612122411021022

كلية العلوم/جامعة ديالى617.0088.14اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيزيد صالح علي محمد37622122411021025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت535.0076.43اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيسيف صالح كيتب جواد37632122411021027

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيسيف علي اسماعيل عذب37642122411021029

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيسيف علي هادي صبر37652122411021030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت538.0076.86اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيعبد الجبار عبد الستار خلف علي37662122411021035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيعبد هللا احمد محمد كريم37672122411021041

كلية طب االسنان/جامعة كركوك693.0099.00اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيعبد هللا برهان اسماعيل الياس37682122411021042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيعبد هللا صالح عبد هللا عسكر37692122411021043

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيعلي برهان محمد محمود37702122411021048

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0091.00اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيعلي حسين مراد كاظم37712122411021049

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيعلي حقي اسماعيل حميد37722122411021050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيعلي عبد الرحيم غانم عبد هللا37732122411021052

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0082.14اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيعلي عالء عادل مجيد37742122411021053

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيعلي محمد فريد محمد37752122411021054

كلية الصيدلة/جامعة كركوك693.0099.00اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيقتيبه مجوال وهاب شاسوار37762122411021062

كلية العلوم/جامعة ديالى580.0082.86اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد صباح نوري علي37772122411021066

كلية طب االسنان/جامعة كركوك692.0098.86اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم صبري سمين37782122411021067

كلية التمريض/جامعة كركوك673.0096.14اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد علي سمين اسماعيل37792122411021068

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء500.0071.43اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد قادر شاكر شوكت37802122411021070

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد قيس حسن صفر37812122411021071

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد مصطفى ناظم مزاحم37822122411021072

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمصطفى كنعان عبد الخالق فتح هللا37832122411021082

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمنتظر خالد فرحان عواد37842122411021083

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية625.0089.29اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيوائل صالح مهدي صالح37852122411021088

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائييوسف نشوان رشيد علي37862122411021095

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى463.0066.14اعدادية الفلق للبنيناحيائيابراهيم طارق صالح علي37872122411022002

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0080.57اعدادية الفلق للبنيناحيائياحمد صالح الدين احمد فتح هللا37882122411022010

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى626.0089.43اعدادية الفلق للبنيناحيائياسامة كاظم محمد عبد37892122411022015

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى533.0076.14اعدادية الفلق للبنيناحيائياكرم حردان ابراهيم احمد37902122411022017

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية الفلق للبنيناحيائيبراء نمر عبد الستار محمود37912122411022022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية الفلق للبنيناحيائيحسين رؤي جليل حسين37922122411022026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الفلق للبنيناحيائيحسين فاضل مبارك خليفة37932122411022029

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية الفلق للبنيناحيائيحمزة خالد حمادي ابراهيم37942122411022030

كلية العلوم/جامعة ديالى583.0083.29اعدادية الفلق للبنيناحيائيحيدر خالد عبد الكريم سلمان37952122411022032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى537.0076.71اعدادية الفلق للبنيناحيائيسجاد قصي عبد المحسن مراد37962122411022038

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى630.0090.00اعدادية الفلق للبنيناحيائيصديق علوان احمد كرجي37972122411022043

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى505.0072.14اعدادية الفلق للبنيناحيائيضياء الدين لطيف جاسم محمد37982122411022045

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الفلق للبنيناحيائيطارق صبحي حميد حسين37992122411022046

كلية العلوم/جامعة االنبار552.0078.86اعدادية الفلق للبنيناحيائيطه علي حميد علوان38002122411022047
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية الفلق للبنيناحيائيطه مثنى احمد عليوي38012122411022048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482.0068.86اعدادية الفلق للبنيناحيائيعباس سالم محمد خميس38022122411022049

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الفلق للبنيناحيائيعبد الحق رعد عبد المحسن عبد الحسين38032122411022050

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى629.0089.86اعدادية الفلق للبنيناحيائيعبد الرحمن حمدان مجيد داود38042122411022052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى525.0075.00اعدادية الفلق للبنيناحيائيعبد الرحمن ستار يحيى عبد الحسن38052122411022053

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الفلق للبنيناحيائيعبد الكريم جاسم حميد علوان38062122411022060

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى619.0088.43اعدادية الفلق للبنيناحيائيعبد هللا سعيد سلمان عبد هللا38072122411022062

كلية الزراعة/جامعة ديالى481.0068.71اعدادية الفلق للبنيناحيائيعبد هللا سلمان صالح نجم38082122411022063

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى514.0073.43اعدادية الفلق للبنيناحيائيعثمان نصيف جاسم محمد38092122411022065

كلية العلوم/جامعة ديالى570.0081.43اعدادية الفلق للبنيناحيائيعلي عبد الستار توفيق عبد اللطيف38102122411022066

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0080.71اعدادية الفلق للبنيناحيائيعلي نافع يحيى حمد38112122411022069

كلية العلوم/جامعة ديالى624.0089.14اعدادية الفلق للبنيناحيائيعمر عباس محمد حسين38122122411022070

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى559.0079.86اعدادية الفلق للبنيناحيائيمحمد زاهد غازي ابراهيم38132122411022078

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0095.29اعدادية الفلق للبنيناحيائيمحمود شاكر محمود سلمان38142122411022082

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية522.0074.57اعدادية الفلق للبنيناحيائيمروان حبيب احمد لطيف38152122411022084

كلية الزراعة/جامعة ديالى456.0065.14اعدادية الفلق للبنيناحيائيمروان ياسين رشيد سهيل38162122411022085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية الفلق للبنيناحيائيمصطفى زيد حسن جاسم38172122411022087

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الفلق للبنيناحيائيمقتدى احمد شاكر محمود38182122411022091

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية الفلق للبنيناحيائيمهند عثمان عباس علي38192122411022093

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية الفلق للبنيناحيائييوسف حسين رحيم نجم38202122411022098

كلية الطب/جامعة تكريت695.5699.37اعدادية الفلق للبنيناحيائييوسف رائد يوسف زيدان38212122411022099

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى633.0090.43اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائياحمد رافد صباح يوسف38222122411024001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائياحمد سعيد كاظم عبد علي38232122411024002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائياحمد علي حسين علي38242122411024003

كلية الزراعة/جامعة كربالء436.0062.29اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيامجد صالح سطوان حسن38252122411024005

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيامير علي محمد مطلق38262122411024006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيحسن رياض مجيد عبد هللا38272122411024007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيحيدر علي فؤاد خيري38282122411024010

كلية العلوم/جامعة ديالى580.0082.86اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيحيدر يحيى حسن علوان38292122411024011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيسجاد عمران محمد عبد الوهاب38302122411024013

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيعباس فاضل عباس نعمان38312122411024017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيعباس هاشم علوان حمد38322122411024018

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيعبد هللا قاسم عبود ردام38332122411024020

كلية العلوم/جامعة ديالى586.0083.71اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيعلي حازم عبود ردام38342122411024022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى618.0088.29اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيعلي محمد جاسم محمد38352122411024024

كلية العلوم/جامعة ديالى590.0084.29اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيغسان رائد احمد طه38362122411024027

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى604.0086.29اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمجتبى علي يوسف راضي38372122411024031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى487.0069.57اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمحمد علي حسين عطية38382122411024033

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل532.0076.00اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمهدي صالح علي حمود38392122411024035

كلية العلوم/جامعة ديالى579.0082.71اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيهاشم عدنان هاشم محمد38402122411024036
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كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.57ثانوية الفارابي للبنيناحيائياحمد جاسم جميل عيسى38412122411025001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى694.0099.14ثانوية الفارابي للبنيناحيائياحمد علي فاضل عباس38422122411025003

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى540.0077.14ثانوية الفارابي للبنيناحيائياحمد عمار حسام هاتف38432122411025004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية الفارابي للبنيناحيائياحمد فالح مهدي حيدر38442122411025006

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية456.0065.14ثانوية الفارابي للبنيناحيائيامير جمال كاظم حمودي38452122411025008

كلية الطب/جامعة ديالى703.00100.43ثانوية الفارابي للبنيناحيائيحسن علي عامر عباس38462122411025012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية الفارابي للبنيناحيائيحسين ازهر فواز كاظم38472122411025014

كلية االثار/جامعة الكوفة446.0063.71ثانوية الفارابي للبنيناحيائيحسين علي محسن ابراهيم38482122411025016

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية الفارابي للبنيناحيائيحيدر محسن سميح محمد38492122411025021

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية593.0084.71ثانوية الفارابي للبنيناحيائيعبدالرقيب حسين علي حسين38502122411025029

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57ثانوية الفارابي للبنيناحيائيعلي ايسر حميد عباس38512122411025033

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد688.0098.29ثانوية الفارابي للبنيناحيائيغياث عبدالسالم احمد صالح38522122411025040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى480.0068.57ثانوية الفارابي للبنيناحيائيكرار عالء شكر محمود38532122411025043

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71ثانوية الفارابي للبنيناحيائيمحمد حسن محمد حسون38542122411025045

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية677.0096.71ثانوية الفارابي للبنيناحيائيمحمد صادق محمود كعيد38552122411025046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0069.43ثانوية الفارابي للبنيناحيائيمحمد فؤاد كريم علي38562122411025047

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14ثانوية الفارابي للبنيناحيائيمحمد كاظم صالح حسن38572122411025049

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية522.0074.57ثانوية الفارابي للبنيناحيائيمحمد يونس ابراهيم موسى38582122411025050

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيابوبكر فاضل مصطفى ابراهيم38592122411026001

كلية التربية/جامعة سامراء527.0075.29اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائياحمد حسن حامد جلوب38602122411026002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيرسول عبدهللا فيصل مصلح38612122411026007

كلية التربية/جامعة سامراء510.0072.86اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيشعيب حسن حامد جلوب38622122411026010

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى507.0072.43اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيعبدالرحمن ايوب جمعه عبدالرحمن38632122411026015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك546.0078.00اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيعبدالرحمن جبار خلف حميد38642122411026016

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيعبدالرحمن حيدر علي حمد38652122411026017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيعبدالرحمن يعقوب محمود عبدهللا38662122411026019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية432.0061.71اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيقصي فائق محمد حمودي38672122411026025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيماهر خليل ابراهيم احمد38682122411026027

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد جالل حسين فليح38692122411026028

كلية الزراعة/جامعة كركوك444.0063.43اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد مهدي محمد عباس38702122411026031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية436.0062.29اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمود محمد عبدالوهاب ابراهيم38712122411026034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك528.0075.43اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيمدرك خلف عبدهللا حميد38722122411026035

كلية العلوم/جامعة ديالى583.0083.29اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيمنذر حامد ابراهيم حسين38732122411026040

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0062.43اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيمنير جميل مخلف جاسم38742122411026041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيمولود محمد عبدالوهاب ابراهيم38752122411026042

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائينواف صالح عبدالرحمن عباس38762122411026043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائياحمد هيثم كاظم ابراهيم38772122411027002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى493.0070.43اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيجهاد محمد حسين علي38782122411027005

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيحسين سلمان طعمه علي38792122411027007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيحسين علي ابراهيم حسن38802122411027008
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيسجاد قحطان طعمه علي38812122411027014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء469.0067.00اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيعباس رضا حسن علي38822122411027016

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية537.0076.71اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيعبدهللا حسن شهاب حميد38832122411027017

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى583.0083.29اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيعالء مسلم محمد عبدهللا38842122411027021

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيعلي فراس نواف طعمه38852122411027024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيعلي نجم عبد سلمان38862122411027025

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى585.0083.57اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيقاسم احمد يونس محمد38872122411027028

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيمثنى مجيد حسين كاظم38882122411027029

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيمحمد ضياء عبدالرحيم معروف38892122411027031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى384.0054.86اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيمحمد مهدي منصور رديف38902122411027034

كلية العلوم/جامعة ديالى588.0084.00اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيمصطفى ماضي مجيد محمد38912122411027038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى565.0080.71اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيمنتظر خالد عبد ابراهيم38922122411027040

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى521.0074.43اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيمنتظر مثنى حسن احمد38932122411027042

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى604.0086.29اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيمنتظر مسلم محمد عبدهللا38942122411027043

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت618.0088.29اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيمهدي هاشم عزيز علي38952122411027047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى490.0070.00اعدادية النضال للبنيناحيائيابراهيم عباس جاسم عباس38962122411028001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية النضال للبنيناحيائياحمد ابراهيم صبري حسن38972122411028003

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء457.0065.29اعدادية النضال للبنيناحيائياحمد مناف جاسم عباس38982122411028006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى493.0070.43اعدادية النضال للبنيناحيائياسماعيل روكان جاسم عباس38992122411028009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية النضال للبنيناحيائيحسن بهزاد عبدالكاظم راهي39002122411028012

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00اعدادية النضال للبنيناحيائيحسين جاسم محمد حسن39012122411028015

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى539.0077.00اعدادية النضال للبنيناحيائيحسين شعالن عبدالمحسن عباس39022122411028018

كلية التمريض/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية النضال للبنيناحيائيحسين محمد عبدالرضا حميد39032122411028022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية النضال للبنيناحيائيحكمت رياض حكمت عبد39042122411028024

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0082.43اعدادية النضال للبنيناحيائيحيدر حسين عبدالعزيز طاهر39052122411028027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى594.0084.86اعدادية النضال للبنيناحيائيحيدر نعمان عبداالمير كاظم39062122411028038

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى459.0065.57اعدادية النضال للبنيناحيائيرباح مثنى رباح جاسم39072122411028039

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية النضال للبنيناحيائيزين العابدين فاضل سعدي جاسم39082122411028042

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية602.0086.00اعدادية النضال للبنيناحيائيعباس احمد عبد العباس عزيز39092122411028046

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى619.0088.43اعدادية النضال للبنيناحيائيعباس اركان جاسم عباس39102122411028047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعدادية النضال للبنيناحيائيعباس علي عباس جابر39112122411028049

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى598.0085.43اعدادية النضال للبنيناحيائيعباس علي عبدالعباس عارف39122122411028051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية النضال للبنيناحيائيعباس محمدسعيد ناهي عزيز39132122411028053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية النضال للبنيناحيائيعباس نعمان عبد طه39142122411028054

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية النضال للبنيناحيائيعبدالصاحب علي عبدالصاحب عزيز39152122411028058

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى601.0085.86اعدادية النضال للبنيناحيائيعبدهللا سعد محمد عبد39162122411028061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية النضال للبنيناحيائيعبدهللا عباس عويد علي39172122411028063

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية620.0088.57اعدادية النضال للبنيناحيائيعبدجواد احمد حمزة عباس39182122411028072

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى384.0054.86اعدادية النضال للبنيناحيائيعبود يوسف عبود كاظم39192122411028073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية النضال للبنيناحيائيعلي احمد حسن عبدالكريم39202122411028074
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية النضال للبنيناحيائيعلي حسن سعيد علي39212122411028077

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية626.0089.43اعدادية النضال للبنيناحيائيعلي حسن مظهر عزيز39222122411028078

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية النضال للبنيناحيائيعلي كاظم عبد سعيد39232122411028084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية النضال للبنيناحيائيعلي نعيم مبارك عبدالكريم39242122411028085

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية النضال للبنيناحيائيمال هللا مهند عبدالكريم حسن39252122411028098

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى599.0085.57اعدادية النضال للبنيناحيائيمجتبى عبدالحر عبداالمير علوان39262122411028099

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43اعدادية النضال للبنيناحيائيمحمد عادل عبود عباس39272122411028103

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية النضال للبنيناحيائيمحمد علي عبود شهاب39282122411028105

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية النضال للبنيناحيائيمرتضى عبداالله عباس فدعم39292122411028110

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.0099.14اعدادية النضال للبنيناحيائيمرتضى محمد حميد علي39302122411028112

كلية التمريض/جامعة تلعفر669.0095.57اعدادية النضال للبنيناحيائيمصطفى منتصر جواد كاظم39312122411028119

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية النضال للبنيناحيائيمقتدى ابراهيم جواد كاظم39322122411028122

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء495.0070.71اعدادية النضال للبنيناحيائيمقتدى احمد مصحب عباس39332122411028123

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0065.86اعدادية النضال للبنيناحيائيمقتدى غائب جابر امين39342122411028124

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى599.0085.57اعدادية النضال للبنيناحيائيمقتدى فاضل سعدي جاسم39352122411028125

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء478.0068.29اعدادية النضال للبنيناحيائيمقتدى يوسف عبود كاظم39362122411028126

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية النضال للبنيناحيائيموسى الكاظم حسين رفعت عزيز39372122411028129

كلية التمريض/جامعة تكريت670.0095.71اعدادية النضال للبنيناحيائيموسى مالك فليح حسن39382122411028132

كلية العلوم/جامعة ديالى618.0088.29اعدادية النضال للبنيناحيائيموسى مهدي عبدالحسين مهدي39392122411028133

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد603.0086.14اعدادية النضال للبنيناحيائيموسى وسام حسن مهدي39402122411028134

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيابوبكر كريم مخيبر مصطاف39412122411029002

كلية الزراعة/جامعة ديالى460.0065.71اعدادية الوجيهية للبنيناحيائياحمد عبدالجليل اسماعيل محمد39422122411029007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية473.0067.57اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيالحسن سعد حسن جاسم39432122411029009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيايمن عماد حسين هاشم39442122411029012

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيجعفر ثاير جعفر احمد39452122411029013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيحامد يحيى عبدهللا عدوان39462122411029015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى386.0055.14اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيحسن صالح حسن محمد39472122411029016

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيحمزة لبيب محمد حسين39482122411029022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيحمزة محسن محمد نصيف39492122411029023

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيزين  العابدين جميل ابراهيم حسن39502122411029027

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت507.0072.43اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيسجاد خضير محمد جاسم39512122411029028

كلية التمريض/جامعة تكريت685.0097.86اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيسعيد جاسم محمد سعيد39522122411029031

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى622.0088.86اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيطه اسامه طه رزوقي39532122411029036

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت478.0068.29اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعباس هادي عبود محيسن39542122411029037

كلية الطب/جامعة ديالى706.00100.86اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعبدالحميد عمار محمد عبدالحميد39552122411029038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعبدالعزيز منصور علي حسين39562122411029042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعبدالقادر جودت جبار فليح39572122411029043

كلية العلوم/جامعة ديالى602.0086.00اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعبدهللا حسن كريز جليب39582122411029047

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0061.71اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعلي محمد توفيق مجيد39592122411029057

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعلي محمد سلمان روضان39602122411029058
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعلي محمد نوري ابراهيم39612122411029060

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0064.29اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيفياض حازم ثابت محمدعلي39622122411029063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى378.0054.00اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيكرار حاتم يحيى علي39632122411029065

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم622.0088.86اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيكرار محمد عباس حسين39642122411029066

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.0099.14اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمؤمن لهيب ناطق خضير39652122411029068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمحمد جمال قدوري مجيد39662122411029072

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0068.43اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمحمد نعمان حميد نصيف39672122411029078

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمحمود حسين مهدي عباس39682122411029081

كلية العلوم/جامعة ديالى591.0084.43اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمصطفى صالح مزعل جاسم39692122411029083

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى598.0085.43اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمصعب نبيل جميل عبد الغني39702122411029086

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى562.0080.29اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيموسى محمد سلمان روضان39712122411029089

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيوليد خالد صبار احمد39722122411029091

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى545.0077.86اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيياسر حسن علي حسين39732122411029093

كلية التربية/جامعة سامراء491.0070.14اعدادية الوجيهية للبنيناحيائييوسف طه نجم ابراهيم39742122411029095

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29اعدادية الوجيهية للبنيناحيائييونس حميد شهاب حمود39752122411029097

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار449.0064.14اعدادية الوجيهية للبنيناحيائييونس عالء محمد منصور39762122411029098

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائياحمد علي محمدصالح عبدالكريم39772122411030003

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائياحمد محمد خليل برهان39782122411030005

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيانس محمد صالح عبد39792122411030007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيانور مجيد كاظم عطية39802122411030008

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيحسن احمد دعدوش بنيان39812122411030010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيحسن زياد شكر خنجر39822122411030011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى544.0077.71اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيحسن علي جمال داود39832122411030012

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيحسين خالد امين محمود39842122411030015

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد626.0089.43اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيحسين سمير جمعة حسن39852122411030016

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيحسين علي حسين جاسم39862122411030017

كلية العلوم/جامعة ديالى580.0082.86اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيحمزة حسين جاسم محمد39872122411030019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيرضوان سمير حميد قاركة39882122411030025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيزياد طارق جمال قدور39892122411030026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط506.0072.29اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيسجاد غسان قاضي حابس39902122411030027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى605.0086.43اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيسيف عقيل قاسم علي39912122411030028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0068.14اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيضرغام عبداالمير حميد قاركة39922122411030029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيطارق زياد طارق اسماعيل39932122411030031

كلية العلوم/جامعة ديالى604.0086.29اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيعابد سلمان خليل كاظم39942122411030034

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى648.0092.57اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيعبدالرحمن جمال ناصر شاكر39952122411030036

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيعبدهللا ابراهيم صالح خلف39962122411030038

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيعبدهللا احمد الياس نور39972122411030039

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيعبدهللا مالك انيس جوليت39982122411030041

كلية الطب/جامعة سومر696.0099.43اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيعلي اكرام مصطفى محمد39992122411030046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيعلي حسين سلمان رحيم40002122411030050
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كلية الزراعة/جامعة ديالى465.0066.43اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيعلي ضياء جمعة حسين40012122411030051

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيعلي عباس حسين علي40022122411030052

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين552.0078.86اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيعلي ماجد علوي كوج40032122411030058

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيعلي نبيل خورشيد عبدالمجيد40042122411030059

كلية العلوم/جامعة ديالى606.0086.57اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمحمد ستار غشيم ناصر40052122411030068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى561.0080.14اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمصطفى سالم نجم جاسم40062122411030075

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0089.57اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمصطفى علي محمدصالح عبدالكريم40072122411030076

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى641.0091.57اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمصطفى ميثاق غازي دعدوش40082122411030077

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0067.86اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمنتظر خالد صادق فتاح40092122411030078

كلية التمريض/جامعة بغداد683.0097.57اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمنتظر صادق ناصر خضر40102122411030079

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى597.0085.29اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمنتظر عباس حسين قاركة40112122411030080

كلية العلوم/جامعة ديالى587.0083.86اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمهدي محمد جمعة محمد40122122411030081

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0065.57اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائينشأت علي نوري ابراهيم40132122411030082

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى595.0085.00اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائينور صباح نوري ابراهيم40142122411030083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائييوسف محمد ابراهيم بريس40152122411030087

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل538.0076.86ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيابراهيم محمد سلمان كاظم40162122411031001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار513.0073.29ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائياحمد هادي ثامر علي40172122411031002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيجعفر محمد علي مهدي40182122411031003

كلية العلوم/جامعة ديالى588.0084.00ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيحيدر حبيب عبد الحسن مجيد40192122411031007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيحيدر حسن محمد عباس40202122411031008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيحيدر حميد كاظم مهدي40212122411031009

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيسجاد حسين عبد شوباز40222122411031011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0068.71ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيسجاد عماد كاظم حسين40232122411031014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيسجاد ليث هادي عباس40242122411031015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيسيف الدين علي منشد عناد40252122411031017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى538.0076.86ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيعباس صادق عبد الهادي محمود40262122411031019

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيعبد الرحمن حميد محمد يعقوب40272122411031020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية609.0087.00ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيعبد هللا رياض شدهان داود40282122411031022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى611.0087.29ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيعلي غضبان عبد الهادي محمود40292122411031027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيعلي فيصل غازي سادر40302122411031029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيعلي مخلف عزيز صحو40312122411031030

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية549.0078.43ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيكرار عباس عبد محمد40322122411031031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0069.57ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيمصطفى سعد محسن سلمان40332122411031037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيمصطفى عمار احمد عباس40342122411031038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيمنتظر محسن هاشم عبد الحسن40352122411031042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيموسى هاشم حسن علي40362122411031044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت596.0085.14ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيياسين تحسين كاظم حايط40372122411031046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية495.0070.71اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيابراهيم طه احمد متعب40382122411032001

كلية العلوم/جامعة تكريت577.0082.43اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيابراهيم عباس حمد عاصي40392122411032003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيابراهيم عدنان حيدر رفعت40402122411032004
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيابراهيم علي حسين مظهور40412122411032005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية427.0061.00اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائياحمد داود علي سمين40422122411032008

كلية التمريض/جامعة تلعفر665.0095.00اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائياحمد رحمان عبد اسماعيل40432122411032009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائياحمد سالم عبد حميد40442122411032011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائياحمد وريه فواد ججان40452122411032018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى547.0078.14اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائياسامه عادل لطيف خليل40462122411032019

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائياسو مزهر محمد خلف40472122411032023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائياياد عدنان محمد احمد40482122411032027

كلية التمريض/جامعة تكريت676.0096.57اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيحارث احمد حسن اسماعيل40492122411032032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى546.0078.00اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيحسن علي خليل قاسم40502122411032033

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيحسين جاسم ستار عبد40512122411032035

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء579.0082.71اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيحسين جهاد امين حسين40522122411032036

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيحسين ناظم هادي عبدهللا40532122411032040

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك538.0076.86اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيحمد قاسم محمد مهدي40542122411032041

كلية اآلداب/جامعة سامراء445.0063.57اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيحمزه ادهم حيدر مجيد40552122411032042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيحيدر حكمت عسكر محمد40562122411032047

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيحيدر حمزه عمر عثمان40572122411032048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت498.0071.14اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيسرمد صباح جمعه محمود40582122411032055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0073.14اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيصباح فالح حسن امين40592122411032062

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك624.0089.14اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيصكر عبدالقادر حمد حسين40602122411032064

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيضياء دحام كريم محمد40612122411032065

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيضياء عادل نوري عبد40622122411032066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعباس عبداالمير جوامير عزيز40632122411032068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى551.0078.71اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعباس محمد حكيم عبدهللا40642122411032069

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت613.0087.57اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعبدالباسط حكيم خلف محمود40652122411032070

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعبدالحميد خالد جدعان جاسم40662122411032071

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعبدالرحمن عباس خلف علي40672122411032072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى575.0082.14اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعبدهللا كريم ياسين جمعه40682122411032078

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت511.0073.00اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعبدهللا هاشم خلف محمود40692122411032079

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعبدالمطلب موالن جاسم محمد40702122411032080

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعبدالمهيمن صالح جاسم جميل40712122411032081

كلية العلوم/جامعة ديالى632.0090.29اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعثمان رمضان عزيز بفري40722122411032082

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت617.0088.14اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعقيل احمد خليل مهدي40732122411032084

كلية التربية/جامعة سامراء504.0072.00اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعالء صاحب محمد لطيف40742122411032086

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعلي اسماعيل محسن خلف40752122411032089

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعلي حيدر قاسم عباس40762122411032091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى550.0078.57اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعلي سجاد حيدر علي40772122411032093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك502.0071.71اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعلي عبد االمير حسن احمد40782122411032097

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى565.0080.71اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعلي فؤاد مرتضى علوان40792122411032099

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعمر حسن فرهود ابراهيم40802122411032102
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت531.0075.86اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيقحطان عثمان احمد صالح40812122411032108

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيقصي مهند فليح حسن40822122411032109

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد اسماعيل حيدر ادهم40832122411032113

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد اياد عزيز حنوش40842122411032114

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0065.29اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد برهان احمد حسين40852122411032115

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت544.0077.71اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد رعد علي اسد40862122411032120

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد عبد رشيد عالوي40872122411032124

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية442.0063.14اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد عبدالخالق قاسم رضا40882122411032126

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0087.57اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد عدنان عبدهللا معروف40892122411032127

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد فاضل فهد خورشيد40902122411032130

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0067.57اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد قاسم علي عباس40912122411032131

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد ياسين محمود ابراهيم40922122411032133

كلية اآلداب/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمدتقي مفيد تاج الدين مبارك40932122411032134

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية546.0078.00اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمدعلي حسن فاضل سمين40942122411032135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0075.57اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمصطفى سفيان عدنان محمد40952122411032142

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت475.0067.86اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمنذر حميد عبد حميد40962122411032148

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت492.0070.29اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمنعم ابراهيم حسين علي40972122411032149

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيهمام احمد حسن اسماعيل40982122411032156

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك606.0086.57اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيوائل خالد علي عمر40992122411032158

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار456.0065.14اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيياسين طه احمد متعب41002122411032162

كلية العلوم/جامعة ديالى598.0085.43اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائييعقوب يوسف حسن امين41012122411032164

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية مندلي للبنيناحيائيابراهيم هادي عاصي كيطان41022122411033001

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية مندلي للبنيناحيائياحمد امير جمعه عيدان41032122411033003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى543.0077.57اعدادية مندلي للبنيناحيائياحمد علي اسماعيل شاوي41042122411033006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0060.00اعدادية مندلي للبنيناحيائياسماعيل ثامر كامل عنكوش41052122411033010

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية599.0085.57اعدادية مندلي للبنيناحيائيايوب يوسف عامود يوسف41062122411033016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة542.0077.43اعدادية مندلي للبنيناحيائيبسام محمد هادي سلمان41072122411033018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية مندلي للبنيناحيائيبشار ابراهيم سلمان حبيب41082122411033019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى508.0072.57اعدادية مندلي للبنيناحيائيجاسم محمد حمد منصور41092122411033020

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0080.29اعدادية مندلي للبنيناحيائيحسام ليث محمد طالك41102122411033023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية مندلي للبنيناحيائيحسين حكيم ابراهيم دراغ41112122411033028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية مندلي للبنيناحيائيحيدر قيصر يونس محمد41122122411033042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية مندلي للبنيناحيائيدلف يوسف صالح مراد41132122411033046

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى453.0064.71اعدادية مندلي للبنيناحيائيرسول عدنان حمد جواد41142122411033048

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية مندلي للبنيناحيائيساهر ثامر سلمان حسين41152122411033050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية مندلي للبنيناحيائيسجاد خليل جواد خضير41162122411033053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى553.0079.00اعدادية مندلي للبنيناحيائيسالم نجم مهدي صالح41172122411033058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29اعدادية مندلي للبنيناحيائيسيف احمد عاصي فليح41182122411033059

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى560.0080.00اعدادية مندلي للبنيناحيائيسيف سعد ازرك علي41192122411033060

كلية العلوم/جامعة ديالى607.0086.71اعدادية مندلي للبنيناحيائيطه علي حمد مالح41202122411033064
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية مندلي للبنيناحيائيطيف صباح جميل مهدي41212122411033067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529.0075.57اعدادية مندلي للبنيناحيائيعباس كويت رحيم حميد41222122411033068

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء619.0088.43اعدادية مندلي للبنيناحيائيعبد الرحمن ثاير حاتم خلف41232122411033069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية مندلي للبنيناحيائيعبد الرحمن حسين عبد الحميد حسين41242122411033070

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية مندلي للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود قدري حسب  هللا41252122411033072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط536.0076.57اعدادية مندلي للبنيناحيائيعبد هللا صائب عاصي موسى41262122411033077

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى629.0089.86اعدادية مندلي للبنيناحيائيعدنان علي مهدي صايح41272122411033082

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى626.0089.43اعدادية مندلي للبنيناحيائيعالء نوري بردي عايز41282122411033084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528.0075.43اعدادية مندلي للبنيناحيائيعلي حسن محمد برغوث41292122411033086

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء576.0082.29اعدادية مندلي للبنيناحيائيعلي صخي جوامير مزهر41302122411033088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى549.0078.43اعدادية مندلي للبنيناحيائيعلي محمد لطيف روضان41312122411033092

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية مندلي للبنيناحيائيعلي محمد مصلح حسين41322122411033093

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية مندلي للبنيناحيائيعلي محمود قدري حسب هللا41332122411033094

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0069.14اعدادية مندلي للبنيناحيائيعلي محمود كامل كاظم41342122411033095

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية465.0066.43اعدادية مندلي للبنيناحيائيغزوان حازم طالب حسن41352122411033100

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية مندلي للبنيناحيائيقاسم محمدخلف قادر حسين41362122411033105

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29اعدادية مندلي للبنيناحيائيكرار حيدر كنعان خضر41372122411033108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار516.0073.71اعدادية مندلي للبنيناحيائيكريدي محمد كردي نزاري41382122411033109

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى524.0074.86اعدادية مندلي للبنيناحيائيمحمد خليل ابراهيم كداح41392122411033113

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى498.0071.14اعدادية مندلي للبنيناحيائيمحمد علي ابراهيم عبدالمجيد41402122411033115

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية مندلي للبنيناحيائيمحمد علي مولود عبدالجليل41412122411033118

كلية التربية/الجامعة المستنصرية541.0077.29اعدادية مندلي للبنيناحيائيمصطفى خليل ناصر كيطان41422122411033127

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية مندلي للبنيناحيائيمصطفى ماجد كاظم اميل41432122411033130

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية مندلي للبنيناحيائيمصطفى محمد رشيد عبدالمجيد41442122411033132

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية مندلي للبنيناحيائيمناف قادر ابراهيم سادر41452122411033134

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى555.0079.29اعدادية مندلي للبنيناحيائيمنتظر حسن علي مراد جمشير41462122411033135

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية مندلي للبنيناحيائيمهند سالم شلكام جاسم41472122411033139

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية مندلي للبنيناحيائيميثاق محمود صالل شرعي41482122411033140

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية مندلي للبنيناحيائينهاد عناد رحيم احمد41492122411033144

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية مندلي للبنيناحيائيواثق كامل احمد عبد41502122411033147

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0067.71اعدادية مندلي للبنيناحيائييوسف محسن يوسف مخيبر41512122411033150

كلية التمريض/جامعة تكريت669.0095.57ثانوية النظامية للبنيناحيائيأحمد ثاير احمد جميل41522122411034002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية النظامية للبنيناحيائياحمد عبدالرحمن عباس فاضل41532122411034004

كلية التربية/جامعة سامراء506.0072.29ثانوية النظامية للبنيناحيائياحمد محمد عبد علوان41542122411034005

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى593.0084.71ثانوية النظامية للبنيناحيائيامير خليل ابراهيم مبارك41552122411034006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0068.86ثانوية النظامية للبنيناحيائيجعفر غيث عبدالرزاق هادي41562122411034010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء580.0082.86ثانوية النظامية للبنيناحيائيحسين كريم كاظم ابراهيم41572122411034015

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية635.0090.71ثانوية النظامية للبنيناحيائيحمزه ثائر قاسم محمد41582122411034017

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى549.0078.43ثانوية النظامية للبنيناحيائيسجاد عماد حكمت عارف41592122411034020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية النظامية للبنيناحيائيضياء صالح ناجي حلبون41602122411034023
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية النظامية للبنيناحيائيعباس ايوب علي حسين41612122411034026

كلية التربية/جامعة سامراء513.0073.29ثانوية النظامية للبنيناحيائيعباس كريم كاظم ابراهيم41622122411034028

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى607.0086.71ثانوية النظامية للبنيناحيائيعبدالجبار عباس جبار كاظم41632122411034030

كلية العلوم/جامعة ديالى629.0089.86ثانوية النظامية للبنيناحيائيعبدالقادر عبدالجليل مالك حسين41642122411034031

كلية الطب/جامعة النهرين704.00100.57ثانوية النظامية للبنيناحيائيعبدهللا جاسم محمد فرج41652122411034033

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية النظامية للبنيناحيائيعبدهللا سعيد ابراهيم كاظم41662122411034034

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71ثانوية النظامية للبنيناحيائيعلي ابراهيم عبيد سلمان41672122411034038

كلية التمريض/جامعة كربالء675.0096.43ثانوية النظامية للبنيناحيائيعلي ثاير مهدي محمد41682122411034041

كلية الزراعة/جامعة ديالى466.0066.57ثانوية النظامية للبنيناحيائيعلي خليل ابراهيم سلمان41692122411034042

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86ثانوية النظامية للبنيناحيائيعلي عامر امير علي41702122411034043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0077.57ثانوية النظامية للبنيناحيائيفارس صاحب ناجي حلبون41712122411034044

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0081.00ثانوية النظامية للبنيناحيائيمحمد صفاء حسين علوان41722122411034046

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية537.0076.71ثانوية النظامية للبنيناحيائيمحمد عبدالستار فالح حسن41732122411034048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0069.43ثانوية النظامية للبنيناحيائيمحمد علي حسين خلف41742122411034049

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية النظامية للبنيناحيائيمصطفى عباس دنبوس خلف41752122411034056

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57ثانوية النظامية للبنيناحيائيمصطفى هادي عبود مسعود41762122411034058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار490.0070.00ثانوية النظامية للبنيناحيائيمهدي فائز احمد حسن41772122411034060

كلية الزراعة/جامعة ديالى461.0065.86ثانوية النظامية للبنيناحيائيميثم عبدالرزاق علوان حسين41782122411034061

كلية العلوم/جامعة ديالى608.0086.86ثانوية الجبل للبنيناحيائياحمد شكر محمود حسن41792122411035003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0070.29ثانوية الجبل للبنيناحيائياحمد عادل عيدان خضير41802122411035004

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية الجبل للبنيناحيائياسامه غسان عدنان خليفه41812122411035006

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت560.0080.00ثانوية الجبل للبنيناحيائيانور محمد هادي زيدان41822122411035007

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية الجبل للبنيناحيائيحفص عمر حميد عواد41832122411035011

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت604.0086.29ثانوية الجبل للبنيناحيائيصهيب رياض خليل حمد41842122411035016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية الجبل للبنيناحيائيعبدالرحمن سعدون مهدي صالح41852122411035019

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية الجبل للبنيناحيائيعبدهللا صالح حسن زناد41862122411035023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية الجبل للبنيناحيائيعبدهللا يحيى تولي خلف41872122411035024

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71ثانوية الجبل للبنيناحيائيعبدالمهيمن محمد محمود جليل41882122411035025

كلية العلوم/جامعة ديالى590.0084.29ثانوية الجبل للبنيناحيائيعلي نجاح حكمت سبتي41892122411035028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى504.0072.00ثانوية الجبل للبنيناحيائيعمر حسين داود علي41902122411035030

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء494.0070.57ثانوية الجبل للبنيناحيائيمحمد طه ياسين غيدان41912122411035032

كلية التربية/جامعة سامراء484.0069.14ثانوية الجبل للبنيناحيائيمحمد غسان علوان محمد41922122411035033

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى584.0083.43ثانوية الجبل للبنيناحيائيمصعب عدنان نجرس عامر41932122411035036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية الجبل للبنيناحيائيوسام صالل حسين علي41942122411035039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائياحمد زاحم كريم مهدي41952122411036001

كلية العلوم/جامعة ديالى585.0083.57اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائياسماعيل داود سليم محمد41962122411036004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت493.0070.43اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيامير ادهام احمد يونس41972122411036005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيبركات قيس عبود عزيز41982122411036006

كلية العلوم/جامعة ديالى593.0084.71اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيبالل عبدالقادر جاسم حمادي41992122411036008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيثائر واثق ثاير علي42002122411036009
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كلية التمريض/جامعة تكريت669.0095.57اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيجعفر باسم ردام محمود42012122411036010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى560.0080.00اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيصالح الدين احمد سلمان فرحان42022122411036020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيطه ياسين جبار رشيد42032122411036021

كلية العلوم/جامعة ديالى609.0087.00اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعباس عبدالرسول مهدي خضير42042122411036022

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعبدالرحمن زيد زيدان خليفة42052122411036024

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعلي ثائر عبدالرحمن عليوي42062122411036028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532.0076.00اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعلي محمد احمد عبدهللا42072122411036029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعلي هاشم حمود لطيف42082122411036030

كلية العلوم/جامعة ديالى611.0087.29اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعمار حازم مجيد داود42092122411036031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعمر احمد محمد جاسم42102122411036032

كلية العلوم/جامعة ديالى597.0085.29اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيمحمد غفوري حسين جباره42112122411036040

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار553.0079.00اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيمحمد فاضل علي حسين42122122411036041

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيمحمد هاشم حمود لطيف42132122411036042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائييوسف ضاري غايب عبدهللا42142122411036047

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى554.0079.14اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائياحمد معد عبود فاضل42152122411037010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى504.0072.00اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائياحمد ناصر توفيق سلطان42162122411037011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائياسامه هادي حكيم حياس42172122411037015

كلية اآلداب/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيايمن عدنان سلمان زيدان42182122411037021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0075.29اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيبشير سعدون مجوت محمد42192122411037025

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد596.0085.14اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيحسين صكبان عبدالحسن حنتوش42202122411037035

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيحيدر حافظ محمد كاظم42212122411037040

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيحيدر مقداد ابراهيم زعيان42222122411037043

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى626.0089.43اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيخطاب عمر عبدالوهاب عبداللطيف42232122411037044

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيسجاد عبدالغفور عبود فاضل42242122411037049

كلية العلوم/جامعة ديالى603.0086.14اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيسجاد علوان عيسى بطيخ42252122411037050

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى633.0090.43اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيطاهر اياد طاهر محمد42262122411037058

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعبد الحميد طارق محمود حمودي42272122411037064

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعبد الرحمن سعد محمد نصيف42282122411037068

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى547.0078.14اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعبد العزيز عدنان محمد داود42292122411037076

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعبد هللا جالل حميد حبيب42302122411037082

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية634.0090.57اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعبد هللا قصي شالل نافع42312122411037087

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبدهللا محمد42322122411037089

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعبد هللا هادي محمد حسن42332122411037091

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0062.57اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعلي رعد اسماعيل محمد42342122411037103

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى605.0086.43اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعلي رياض نايف مطلك42352122411037107

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى615.0087.86اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعلي سعد عبود هدلوش42362122411037109

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل539.0077.00اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعلي عبد طعان علي42372122411037110

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعلي عبدهللا علي شبيب42382122411037112

كلية العلوم/جامعة ديالى573.0081.86اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعلي محمد سلمان زيدان42392122411037115

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعمار علي فالح حسن42402122411037117
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعمر غانم عبدهللا محمد42412122411037122

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعمر لطيف كامل محمد42422122411037123

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية367.0052.43اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيليث باسم لطيف مسير42432122411037129

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية512.0073.14اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمجاهد بشير ويس علوان42442122411037132

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمحمد شهاب احمد عبود42452122411037139

كلية العلوم/جامعة تكريت598.0085.43اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمحمد عبدالمهيمن عبدالجبار عبد42462122411037141

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمحمد محمود جوامير شاطي42472122411037143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى522.0074.57اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمحمد يونس علي ياسين42482122411037145

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمرتضى حسين داخل فهد42492122411037150

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمرتضى رائد جرمط حسين42502122411037151

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية487.0069.57اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمرتضى فيصل غازي محمود42512122411037152

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت522.0074.57اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمرتضى محمد محمود جاسم42522122411037153

كلية التمريض/جامعة كركوك674.0096.29اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمصطفى نبهان حسين حمود42532122411037161

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمصعب نديم خليفه محمد42542122411037164

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى660.0094.29اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمعاذ نديم خليفه محمد42552122411037168

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمقتدر عبدالرحمن مغير عباس42562122411037170

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمنتظر حبيب علوان ناصر42572122411037172

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائينورالدين خالد احمد حسن42582122411037178

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيياسر رائد عنكود خلف42592122411037180

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائييوسف بهجت علي محمد42602122411037182

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت645.0092.14اعدادية المقدادية للبنيناحيائيابراهيم ناجي طالب حسين42612122411038001

كلية العلوم/جامعة ديالى586.0083.71اعدادية المقدادية للبنيناحيائياحمد جمعة حماده صالح42622122411038002

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية المقدادية للبنيناحيائياحمد حيدر صاحب ابراهيم42632122411038003

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية المقدادية للبنيناحيائياسامة قصي خلف احمد42642122411038007

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00اعدادية المقدادية للبنيناحيائيانس علي عباس عبد الستار42652122411038008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية المقدادية للبنيناحيائيبكر نبراس عز الدين حسن42662122411038011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0065.43اعدادية المقدادية للبنيناحيائيحسام وليد حسن كاظم42672122411038013

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل575.0082.14اعدادية المقدادية للبنيناحيائيحسين احمد حسين علي42682122411038015

كلية الزراعة/جامعة ديالى450.0064.29اعدادية المقدادية للبنيناحيائيحسين عبد الزهرة رحيم عبد42692122411038016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت575.0082.14اعدادية المقدادية للبنيناحيائيسجاد خضير عبد حسين42702122411038024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية614.0087.71اعدادية المقدادية للبنيناحيائيسجاد صفاء رحمان عبد الجبار42712122411038026

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى485.0069.29اعدادية المقدادية للبنيناحيائيسيف ثاير ناجي داود42722122411038027

كلية العلوم/جامعة ديالى608.0086.86اعدادية المقدادية للبنيناحيائيسيف سعد عبد المحسن صالح42732122411038028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521.0074.43اعدادية المقدادية للبنيناحيائيصادق حسين موسى محمد42742122411038029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية المقدادية للبنيناحيائيصهيب احمد رميض نصيف42752122411038031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية المقدادية للبنيناحيائيطه وسام طه حسين42762122411038033

كلية العلوم/جامعة ديالى595.0085.00اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعبد الباسط جاسم محمد نصيف42772122411038036

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى601.0085.86اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعبد الحميد بسام صبار عبد الكريم42782122411038037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى555.0079.29اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعبد الرحمن لؤي محمد عبد الكريم42792122411038038

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية640.0091.43اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعبد هللا احمد خليل ابراهيم42802122411038040
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قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى620.0088.57اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعبد هللا رشيد حسن حسون42812122411038042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعبد هللا عادل محسن نصيف42822122411038043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعبد المهيمن صدام خليل ابراهيم42832122411038050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعثمان حسن سلطان محمد42842122411038051

كلية العلوم/جامعة ديالى601.0085.86اعدادية المقدادية للبنيناحيائيمحمد جمعة حماده صالح42852122411038061

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت591.0084.43اعدادية المقدادية للبنيناحيائييوسف ناجي طالب حسين42862122411038072

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيابراهيم محمد ابراهيم جمعه42872122411040001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى523.0074.71ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائياحمد زهير علوان حسين42882122411040002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى511.0073.00ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائياحمد عباس توفيق سلمان42892122411040003

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيحسين فاروق خزعل عباس42902122411040011

كلية العلوم/جامعة ديالى578.0082.57ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيصالح مهدي حسين مهدي42912122411040016

كلية العلوم/جامعة ديالى612.0087.43ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيعباس عبدالرضا حسين حسن42922122411040019

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيعباس علي احمد مصطفى42932122411040020

كلية العلوم/جامعة ديالى613.0087.57ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيعباس علي اسماعيل خليل42942122411040021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيعلي سلمان ذياب ناجي42952122411040027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيمحمد عماد محمد هادي42962122411040033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد454.0064.86ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيمصطفى شهاب احمد ابراهيم42972122411040034

كلية العلوم/جامعة ديالى632.0090.29ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيمصطفى صالح حمزه كاظم42982122411040035

كلية العلوم/جامعة ديالى599.0085.57ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيمنتظر ابراهيم احمد ابراهيم42992122411040036

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيابراهيم راشد سلمان داود43002122411041001

كلية التربية/جامعة سامراء503.0071.86اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائياحمد ابراهيم حسن طالب43012122411041003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى542.0077.43اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيامير خالد سلمان علوان43022122411041011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت531.0075.86اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيجاسم محمد خضير ابراهيم43032122411041016

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيحذيفة بهجت صالح زيدان43042122411041017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيحسن يوسف محمود حسن43052122411041019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيحسين اياد جاسم شالل43062122411041020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيحمادي شهاب حمادي سلطان43072122411041022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0070.00اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيسيف علي محسن محمد43082122411041030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيشعيب عثمان خميس صالح43092122411041031

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء563.0080.43اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيصهيب هاشم محمد صالح43102122411041034

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة442.0063.14اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيطاهر احمد جاسم محمد43112122411041036

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت439.0062.71اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيعبدالرحمن نايف ذياب خلف43122122411041040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيعبدالقادر طالب خضير عباس43132122411041041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0067.43اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيعبدالقادر عباس سلمان خلف43142122411041042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيعلي لؤي صالح مطلك43152122411041047

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيمحمد سعد جاسم علوان43162122411041050

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيمحمد فليح حسن عباس43172122411041051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيمحمد موفق طالب عليوي43182122411041052

كلية العلوم/جامعة ديالى583.0083.29اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيمحمد نصار يوسف حبيب43192122411041053

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0061.43اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيمحمد وسام علي نجم43202122411041054
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طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت489.0069.86اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيمخلد حميد عاصي نصيف43212122411041055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيمرتضى عبدالرحمن نجم عبدهللا43222122411041056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى590.0084.29اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائينزار عادل طه حميد43232122411041060

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيوائل بالسم حسن طالب43242122411041062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية العدالة للبنيناحيائيحسين نهاد جاسم محمد43252122411042005

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية العدالة للبنيناحيائيعباس محمد فيصل طعان43262122411042009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية العدالة للبنيناحيائيعباس مظهور محمود حسين43272122411042010

كلية العلوم/جامعة ديالى580.0082.86ثانوية العدالة للبنيناحيائيعلي محارب فؤاد مهدي43282122411042015

كلية العلوم/جامعة ديالى608.0086.86ثانوية السكري للبنيناحيائيابان نجاح مهدي عباس43292122411043001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية السكري للبنيناحيائيجعفر علي احمد عباس43302122411043008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0069.00ثانوية السكري للبنيناحيائيحسين مجيد احمد عبد هللا43312122411043011

كلية العلوم/جامعة القادسية577.0082.43ثانوية السكري للبنيناحيائيحسين محمد محسن مظلوم43322122411043012

كلية العلوم/جامعة ديالى608.0086.86ثانوية السكري للبنيناحيائيضرغام محمد نجم عبد الوهاب43332122411043014

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية السكري للبنيناحيائيعباس محمود نجم عبد الوهاب43342122411043016

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين650.0092.86ثانوية السكري للبنيناحيائيعبد هللا رافع سامي احمد43352122411043017

كلية العلوم/جامعة ديالى588.0084.00ثانوية السكري للبنيناحيائيعلي زيد عدنان عبد هللا43362122411043019

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489.0069.86ثانوية السكري للبنيناحيائيعلي صباح عبد هللا حلحول43372122411043020

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29ثانوية السكري للبنيناحيائيمؤمل عقيل حاتم يحيى43382122411043023

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية السكري للبنيناحيائيمرتضى علي صادق جعفر43392122411043028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية السكري للبنيناحيائيمناف غالب بالسم عبد43402122411043031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية احمد شوقي للبنيناحيائيجمال غني بكر حمود43412122411044005

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29ثانوية احمد شوقي للبنيناحيائيعلي حسين عباس حميد43422122411044015

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية643.0091.86ثانوية احمد شوقي للبنيناحيائيمحمد احمد كسرى عبدهللا43432122411044019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0071.14ثانوية احمد شوقي للبنيناحيائيمحمد عماد ابراهيم خاير43442122411044022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى606.0086.57ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيابراهيم عدنان محمد عدوان43452122411046001

كلية التمريض/جامعة تكريت671.0095.86ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيبشار احمد كاظم حمزه43462122411046004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك588.0084.00ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيحبيب محسن عبد ال عبد43472122411046005

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيحسن عدنان محمد وحيد43482122411046006

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيسجاد عمار مصطفى عارف43492122411046011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبد هللا سالم حميد حمود43502122411046016

كلية التمريض/جامعة كركوك675.0096.43ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبد هللا علي احمد عبدول43512122411046017

كلية التمريض/جامعة كربالء677.0096.71ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعلي مؤيد عيدان يعقوب43522122411046023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيغيث محمد شاكر محمود43532122411046026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد زهير علي ولي43542122411046030

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى438.0062.57ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد سليمان يوسف اسماعيل43552122411046031

كلية التمريض/جامعة تكريت670.0095.71ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد سمير خليل ابراهيم43562122411046032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد صاحب جالل عبد الكريم43572122411046033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمرتضى محمد ناظم وسمي43582122411046035

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمصطفى احمد صاحب محمد43592122411046037

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء583.0083.29ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمهدي منصور حسين علي43602122411046044
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيحسن عبد هللا محمود كاظم43612122411047004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيزين العابدين عبد الحسين متعب علوان43622122411047007

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيعادل جاسم محمد عبود43632122411047008

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى633.0090.43ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيعلي سالم جاسم محمد43642122411047012

كلية العلوم/جامعة ديالى601.0085.86ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيمالك طه عبد الوهاب عبد هللا43652122411047014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيمختار جاسم محمد حسن43662122411047018

كلية العلوم/جامعة ديالى594.0084.86ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيمرتضى محمد حسين ابراهيم43672122411047019

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيمصطفى حميد عباس حسن43682122411047020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية المغيرة للبنيناحيائيابراهيم ضياء اسماعيل ابراهيم43692122411048002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء617.0088.14ثانوية المغيرة للبنيناحيائياحمد حيدر علي دويج43702122411048005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى542.0077.43ثانوية المغيرة للبنيناحيائياحمد عباس علي حسين43712122411048006

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت624.0089.14ثانوية المغيرة للبنيناحيائياحمد مصلح نوار داود43722122411048009

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية المغيرة للبنيناحيائيحسين ضياء حاتم كاظم43732122411048014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى566.0080.86ثانوية المغيرة للبنيناحيائيزيد عباس علي حسين43742122411048017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى556.0079.43ثانوية المغيرة للبنيناحيائيعلي عمار مجيد حميد43752122411048030

كلية العلوم/جامعة ديالى590.0084.29ثانوية المغيرة للبنيناحيائيعلي فاروق عطية حلو43762122411048031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية المغيرة للبنيناحيائيعلي مصطفى حميد عبد هللا43772122411048032

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية606.0086.57ثانوية المغيرة للبنيناحيائيعلي ناصر دريول صالح43782122411048033

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار505.0072.14ثانوية المغيرة للبنيناحيائيمحمد عادل ياسين علي43792122411048040

كلية العلوم/جامعة ديالى599.0085.57ثانوية المغيرة للبنيناحيائيمحمد علي عبد الكريم صالح43802122411048041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57ثانوية المغيرة للبنيناحيائيياسر سهام خلف عليوي43812122411048047

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية المغيرة للبنيناحيائيياسين وسمي عاصي جحيل43822122411048048

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائياحمد حسين سليمان جمعه43832122411049002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى493.0070.43اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائياحمد يوسف اسماعيل حميد43842122411049008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة437.0062.43اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائياشرف حيدر عدنان علي43852122411049011

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى438.0062.57اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيامجد طالب حسن جاسم43862122411049014

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية601.0085.86اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيايمن عالء احمد فياض43872122411049017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيجعفر عباس سلمان محمد43882122411049022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية512.0073.14اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحارث كريم هادي حسين43892122411049024

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحسام ساجد حمود عطيه43902122411049026

كلية العلوم/جامعة ديالى578.0082.57اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحسن عباس كامل كاظم43912122411049029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0068.14اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحسين احمد محمد  علي كرم43922122411049030

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى596.0085.14اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحسن صبري شعالن ادعيم43932122411049031

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء484.0069.14اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحسين عبد المنعم علي درويش محمد43942122411049034

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0067.86اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحسين علي حسين علي رضا43952122411049035

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحسين علي يوسف شكر43962122411049036

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى612.0087.43اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحسين ماجد عبد خضير43972122411049038

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحيدر ساجد عباس علي43982122411049043

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحيدر عالء بهلول عنتر43992122411049044

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيسجاد خالد نجم حسين44002122411049052
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى573.0081.86اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيسجاد رعد دروش وكاع44012122411049053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيسجاد عقيل جميل سلمان44022122411049054

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية486.0069.43اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيضرغام حسين ناصر حسين44032122411049059

كلية التمريض/جامعة تكريت675.0096.43اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعبد الباسط محمد سلمان حمود44042122411049063

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعبد الرحمن ابراهيم جاسم محمد44052122411049065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى534.0076.29اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعبد الرحمن سالم ابراهيم حبيب44062122411049067

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد614.0087.71اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعبد الرحمن سعدي كاظم مجيد44072122411049068

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعبد السالم عدنان كاظم صالح44082122411049069

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعبد الصمد عماد نجم عبد44092122411049070

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار541.0077.29اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعبد هللا سالم محيسن يوسف44102122411049074

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعبد هللا عماد نجم عبد44112122411049076

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0065.29اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعبد هللا كاظم سلمان طراد44122122411049078

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى630.0090.00اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعبد هللا مازن عبد هللا مهدي44132122411049079

كلية الزراعة/جامعة ديالى461.0065.86اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعبد هللا محمد صفاء احمد44142122411049081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة424.0060.57اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي حسين علي جدوع44152122411049084

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى543.0077.57اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي عدي نجم جمعه44162122411049093

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي عيسى ياسين عيسى44172122411049094

كلية التربية /جامعة الحمدانية499.0071.29اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي فؤاد محمود ولي44182122411049096

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي محمد ازرق بجاي44192122411049101

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية650.0092.86اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي محمد خليفه محمد44202122411049102

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي محمود مهدي احمد44212122411049103

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة538.0076.86اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعمر امجد عبد العالي عبد اللطيف44222122411049106

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعمر ماجد حميد حسن44232122411049109

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيغزوان جاسم محمد جاسم44242122411049112

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيغيث عصام نجم عبد44252122411049113

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم511.0073.00اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيكرار اياد علي عبد44262122411049116

كلية العلوم/جامعة ديالى606.0086.57اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيكرار حسين محمد حسن عبد44272122411049117

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيكرار علي يوسف حمدان44282122411049119

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى443.0063.29اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيكرار عيسى عبد الستار ابراهيم44292122411049121

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية524.0074.86اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمجتبى جالل جمعه حسن44302122411049125

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى526.0075.14اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد خلف44312122411049128

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد حازم محمد عباس44322122411049130

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية503.0071.86اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد حسن يوسف شكر44332122411049131

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد زاهد سامي عبد الكريم44342122411049133

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد عادل شريف علي44352122411049139

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد عبد الرحيم كامل طه44362122411049141

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد هادي كريم خلف44372122411049146

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى615.0087.86اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد وسام توفيق رشيد44382122411049147

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0067.43اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد وليد صفاء احمد44392122411049148

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمرتضى محمد مهدي عبدالكريم44402122411049151
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمصطفى سالم عيدان نعمان44412122411049154

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمصطفى سرمد عبدالرحيم شهاب44422122411049155

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0069.14اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمصطفى صدام مجيد طه44432122411049158

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمصطفى عادل فتاح فرج44442122411049159

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمقتدى يونس خليفه سلمان44452122411049161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى548.0078.29اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمنتظر عماد اياد جليل44462122411049163

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائييحيى سعد محمد ولي44472122411049170

كلية التربية/جامعة سامراء511.0073.00اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيابراهيم عزيز ابراهيم اسماعيل44482122411050001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0064.86اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيارشد صاحب منصور حمد44492122411050012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار626.0089.43اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائياسامة محمد يوسف صالح44502122411050013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0065.57اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائياسامه عمار رميض عواد44512122411050014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت497.0071.00اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائياسامه نذير حسين عليوي44522122411050015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيايوب عبد محمد درويش44532122411050022

كلية التربية/جامعة سامراء508.0072.57اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيبراء روكان مجيد عطيه44542122411050024

كلية الزراعة/جامعة ديالى459.0065.57اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيحسام خليل ابراهيم اسماعيل44552122411050027

كلية التربية/جامعة سامراء502.0071.71اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيحسن حمدان حسن علي44562122411050029

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيخالد منذر محمد علوان44572122411050031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0062.43اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيخطاب عمر محمد خضير44582122411050032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيداود مظهر داود عبد هللا44592122411050033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيسيف الدين سفيان كريم عبد هللا44602122411050042

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية487.0069.57اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيصالح حسام محمد علوان44612122411050044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى478.0068.29اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيعبد الرحمن صالح محمود جاسم44622122411050049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد محسن عذاب44632122411050050

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيعبد الرحمن نذير حسين عليوي44642122411050052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيعبد الكريم مجبل امين نجم44652122411050054

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيعبد هللا احمد محمد احمد44662122411050055

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت484.0069.14اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبود علي44672122411050060

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية584.0083.43اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيعلي نجم عبود خضير44682122411050067

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيعمر هاشم كريم محمد44692122411050068

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيغيث مشتاق طالب حسن44702122411050071

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0060.57اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيمحمد احمد حسين محمود44712122411050078

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيمصطفى صبحي مصطاف حجي44722122411050089

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0067.86اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيمصطفى علي زيدان خلف44732122411050091

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت518.0074.00اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيمصطفى موفق عبيد محمد44742122411050093

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيمضر فالح حسين علوان44752122411050095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائينوح فالح محمد خضير44762122411050098

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية شهداء شروين للبنيناحيائيوليد قاسم علي صالح44772122411050100

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى463.0066.14اعدادية القرطبي للبنيناحيائيابراهيم محمد سهيل نجم44782122411051004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية القرطبي للبنيناحيائيابو بكر سليم احمد خلف44792122411051006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد حازم فيصل منصور44802122411051008

245 من 112صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ديالى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى511.0073.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد حميد ابراهيم عبد هللا44812122411051009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد صالح ايوب كريم44822122411051010

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد عامر رحيم طه44832122411051011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0068.14اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد عماد محمد محمود44842122411051012

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد غياث خلف صالح44852122411051013

كلية اللغات/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد فرحان ربيع محمد44862122411051014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد محمد احمد مبارك44872122411051017

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت497.0071.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد نصر ثامر اجود44882122411051018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0064.29اعدادية القرطبي للبنيناحيائياسحاق جاسم محمد حبيب44892122411051022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية القرطبي للبنيناحيائيالطيب رفعت زيدان خلف44902122411051025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية القرطبي للبنيناحيائيايمن قيس كامل نجرس44912122411051033

كلية العلوم/جامعة ديالى602.0086.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائيبارق خليل ابراهيم محمد44922122411051036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائيباسم محمد رحيم مصطاف44932122411051037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء568.0081.14اعدادية القرطبي للبنيناحيائيبكر احمد سحاب مطر44942122411051039

كلية العلوم/جامعة ديالى566.0080.86اعدادية القرطبي للبنيناحيائيجاسم محمد هاشم احمد44952122411051044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية القرطبي للبنيناحيائيجهاد حامد عبد الوهاب كرجي44962122411051047

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحاتم عامر جعفر حسين44972122411051048

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار542.0077.43اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحبيب عادل زاير حبيب44982122411051049

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحسن فالح حسن عارف44992122411051051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0076.86اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحسن هادي حسين حسن45002122411051052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحسين علي حسين علوان45012122411051053

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية504.0072.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائيرشيد حميد ابراهيم عبد45022122411051062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى467.0066.71اعدادية القرطبي للبنيناحيائيزيد اركان محمد لطيف45032122411051065

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية القرطبي للبنيناحيائيزين العابدين حسن قادر صخر45042122411051066

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية695.0099.29اعدادية القرطبي للبنيناحيائيسحاب صالح حميد جدوع45052122411051068

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0076.86اعدادية القرطبي للبنيناحيائيسيف رعد شاكر محمود45062122411051072

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29اعدادية القرطبي للبنيناحيائيصالح عامر خليل بحر45072122411051076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية القرطبي للبنيناحيائيصدام حسين زاير حبيب45082122411051077

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية498.0071.14اعدادية القرطبي للبنيناحيائيصديق رباح احمد ملح45092122411051078

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية القرطبي للبنيناحيائيصهيب حقي حمدي خلف45102122411051080

كلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية القرطبي للبنيناحيائيطارق زياد خلف داود45112122411051082

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0067.43اعدادية القرطبي للبنيناحيائيطه كريم حافظ محمد45122122411051084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعادل عبد الخضر صبحي جاسم45132122411051086

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت546.0078.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعبد الخالق فراس عبد المجيد رشيد45142122411051090

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الرزاق يوسف صالح45152122411051092

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء609.0087.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعبد الرحمن عدنان محمود مطلك45162122411051093

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0081.14اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعبد الرحمن قاسم محمود خاطر45172122411051095

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعبد الرحمن مزهر حميد كاظم45182122411051097

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعبد الستار محمود زيدان خلف45192122411051101

كلية العلوم/جامعة كركوك620.0088.57اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعبد العزيز مضر فيصل كاظم45202122411051105
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعبد هللا احمد محمود مهدي45212122411051109

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى566.0080.86اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعبد هللا ادم داود جاسم45222122411051110

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعبد هللا ثامر خليل محمود45232122411051112

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعلي جادر عثمان حسن45242122411051121

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار543.0077.57اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعلي حسن ابراهيم عبد45252122411051123

كلية التربية/جامعة سامراء501.0071.57اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعلي عمار مطشر محمد45262122411051126

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعلي فاضل علي جايد45272122411051127

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعماد ثاير رفعت جهاد45282122411051128

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية558.0079.71اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعمر رحمن جدوع نايف45292122411051132

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى618.0088.29اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعمر عبد العزيز محمد بدر45302122411051133

كلية التربية/جامعة سامراء517.0073.86اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعمر محجوب عبد هللا ابراهيم45312122411051134

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى492.0070.29اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعمر مشعان عرب ظاهر45322122411051136

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائيغزوان نايف خلف محمد45332122411051138

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0065.57اعدادية القرطبي للبنيناحيائيفرات عبد الرزاق سعدون علوان45342122411051140

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت500.0071.43اعدادية القرطبي للبنيناحيائيقصي زياد جليل ابراهيم45352122411051143

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية القرطبي للبنيناحيائيقيس فليح حسن علي45362122411051144

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمجيد حميد ابراهيم عبد45372122411051146

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمد علي حسين جاسم45382122411051152

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمد غازي فيصل علي45392122411051154

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمد ماجد حميد خميس45402122411051161

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار528.0075.43اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمد ناظم خلف علوان45412122411051163

كلية الطب/جامعة ديالى699.0099.86اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمد وسام سامي كاظم45422122411051164

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية509.0072.71اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمد وسام متعب حماو45432122411051165

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمصطفى محمود حسين ضايع45442122411051173

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0067.43اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمعاذ رشيد مجيد كطيكط45452122411051176

كلية التمريض/جامعة تكريت672.0096.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمعاذ عماد هزبر اجود45462122411051177

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمهدي صالح هاشم احمد45472122411051180

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية488.0069.71اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمهند عماد سبع خميس45482122411051181

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمهنه قاسم علي طعمه45492122411051182

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى480.0068.57اعدادية القرطبي للبنيناحيائينور جليل حميد مراد45502122411051185

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت579.0082.71اعدادية القرطبي للبنيناحيائيياسر عمار مزاحم مبارك45512122411051189

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية555.0079.29اعدادية القرطبي للبنيناحيائيياسر محمد حمد حسين45522122411051190

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية القرطبي للبنيناحيائيياسين عدنان ابراهيم حمكي45532122411051191

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائيياسين نصيف جاسم مهدي45542122411051193

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت560.0080.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائيياسين يحيى ابراهيم اسماعيل45552122411051194

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0061.43اعدادية القرطبي للبنيناحيائييوسف صدام عواد علي45562122411051196

كلية العلوم/جامعة ديالى585.0083.57اعدادية حلوان للبنيناحيائياثير كنعان جمهور محمد45572122411052007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية حلوان للبنيناحيائياحمد عدنان احمد محمد45582122411052011

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية حلوان للبنيناحيائياحمد لطيف جاسم صالح45592122411052012

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية حلوان للبنيناحيائياحمد ياسين شهيد كريم فليح45602122411052014

245 من 114صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ديالى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية حلوان للبنيناحيائياسامة محمد حمزه علوان45612122411052018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية حلوان للبنيناحيائيايمن صفاء محمد عبد45622122411052021

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0095.29اعدادية حلوان للبنيناحيائيايمن علي ابراهيم علي45632122411052022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى550.0078.57اعدادية حلوان للبنيناحيائيحسين حامد محمد خلف45642122411052031

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0068.71اعدادية حلوان للبنيناحيائيحمزة نوفل احمد سلمان45652122411052034

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى522.0074.57اعدادية حلوان للبنيناحيائيزهير رعد عطب بلبوس45662122411052040

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية حلوان للبنيناحيائيزياد طارق اسماعيل محمود45672122411052041

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك513.0073.29اعدادية حلوان للبنيناحيائيسارية محمد نذير عبد الفرج محمد45682122411052042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية حلوان للبنيناحيائيسعد رشيد عبد محمد45692122411052044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0064.29اعدادية حلوان للبنيناحيائيصفاء صباح رحيم اسماعيل45702122411052048

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71اعدادية حلوان للبنيناحيائيعبد هللا حسين عليوي صالح45712122411052068

كلية التمريض/جامعة بغداد681.0097.29اعدادية حلوان للبنيناحيائيعبد هللا صباح محمود عثمان45722122411052070

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية حلوان للبنيناحيائيعبد هللا علي حميد صالح45732122411052072

كلية العلوم/جامعة ديالى603.0086.14اعدادية حلوان للبنيناحيائيعثمان خالد ناجي حتو45742122411052075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت544.0077.71اعدادية حلوان للبنيناحيائيعثمان علي حسن حوته45752122411052076

كلية العلوم/جامعة ديالى586.0083.71اعدادية حلوان للبنيناحيائيعلي رعد سطوان ابراهيم45762122411052079

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية حلوان للبنيناحيائيعمر صباح سعيد حمادي45772122411052082

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية حلوان للبنيناحيائيعمر محمد حمزه علوان45782122411052085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى515.0073.57اعدادية حلوان للبنيناحيائيعمر مهدي صالح عطيه45792122411052087

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية حلوان للبنيناحيائيمازن خليل عبد صالح45802122411052092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0067.00اعدادية حلوان للبنيناحيائيمحمد احمد عباس صالح45812122411052094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0074.86اعدادية حلوان للبنيناحيائيمحمد ثامر ابراهيم مزعل45822122411052095

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.0099.14اعدادية حلوان للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد العزيز غايب45832122411052099

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00اعدادية حلوان للبنيناحيائيمحمد عمر خالد احمد متعب45842122411052102

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية حلوان للبنيناحيائيمحمد نبهار محمد رشيد45852122411052103

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى634.0090.57اعدادية حلوان للبنيناحيائيمحمود اياد جميل رشيد45862122411052104

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء580.0082.86اعدادية حلوان للبنيناحيائيمصطفى ناهض صبحي محمد45872122411052109

كلية التربية/جامعة سامراء504.0072.00اعدادية حلوان للبنيناحيائيوضاح عيسى عصفور حسين45882122411052117

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0072.57ثانوية الوالء للبنيناحيائيحسن فيصل بدر صلبوخ45892122411054003

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى533.0076.14ثانوية الوالء للبنيناحيائيسالم علي محمد عبدهللا45902122411054004

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية586.0083.71ثانوية الوالء للبنيناحيائيسيف سعد عبيد محمود45912122411054005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء586.0083.71ثانوية الوالء للبنيناحيائيطارق اياد علي نجم45922122411054007

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية الوالء للبنيناحيائيعبد الرحمن عباس حسن حسين45932122411054009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى556.0079.43ثانوية الوالء للبنيناحيائيقاسم وهاب احمد هواس45942122411054014

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية الوالء للبنيناحيائيمحمد فراس غضبان اسود45952122411054016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0075.57ثانوية الوالء للبنيناحيائيوطبان خليل ابراهيم مجيد45962122411054021

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية543.0077.57ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائياحمد علي مكي عباس45972122411055005

كلية العلوم/جامعة تكريت629.0089.86ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائياحمد مطلب عبد علي45982122411055007

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيايوب احمد مظهر محمود45992122411055011

كلية التمريض/جامعة تكريت672.0096.00ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيبراء رباح حسين حمود46002122411055012
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كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيحيدر اركان ثامر كريم46012122411055015

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0080.71ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيخطاب قيس محمد عباس46022122411055017

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.0098.71ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيسعد مقداد علوان كريم46032122411055019

كلية اآلداب/جامعة بغداد529.0075.57ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيسليمان عبد الحكيم ياسين وهيب46042122411055021

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيسيف علي مزهر محمود46052122411055023

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيعباس عبد هللا طاهر عباس46062122411055027

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيعبد الملك حسن رحيم محمود46072122411055041

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيعبد المهيمن خير هللا مصلح ناصر46082122411055042

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيعدنان فرج نجم عبد46092122411055043

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيمحمود عبد الباسط عدنان مهدي46102122411055059

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد هللا عواد46112122411055061

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.0098.71ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيمصطفى علي اليح علوان46122122411055063

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيياسين خضير محمد جميل46132122411055068

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيياسين رحيم هنيكش حسن46142122411055069

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى511.0073.00ثانوية محمد الجواد للبنيناحيائيحسين ادريس عبد هللا سبع46152122411057008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية محمد الجواد للبنيناحيائيحسين عمار عبد الحسين احمد46162122411057010

كلية العلوم/جامعة ديالى629.0089.86ثانوية محمد الجواد للبنيناحيائيذو الفقار حيدر هاشم محمد46172122411057012

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى459.0065.57ثانوية محمد الجواد للبنيناحيائيعلي محمد خليل ابراهيم46182122411057015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى533.0076.14ثانوية محمد الجواد للبنيناحيائيمحمد غسان سليم حسين46192122411057020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى493.0070.43اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائياحمد اياد محمود عطيه46202122411058003

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائياسماعيل عباس محمد خميس46212122411058009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0069.14اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيالحسن احمد خضير عبد الحميد46222122411058010

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيحذيفة زيدون خلف محمود46232122411058014

كلية العلوم/جامعة ديالى608.0086.86اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيخطاب عامر حسن محمد46242122411058019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة426.0060.86اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيزيد عالء محمود حسين46252122411058022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية518.0074.00اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيعبد الخالق محمود يحيى محمد46262122411058026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل549.0078.43اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيعبد الرحمن كاظم حسين علي46272122411058028

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيعبد هللا حميد رشيد سعيد46282122411058030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيعبد هللا داود سلمان ناصر46292122411058031

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيقاسم سالم عالوي جسام46302122411058041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيلقمان ياسين مزهر اسماعيل46312122411058043

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى605.0086.43اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيمحمد رافد محمد داود46322122411058047

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى632.0090.29اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيمحمد سالم عالوي جسام46332122411058048

كلية التمريض/جامعة كركوك674.0096.29اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيمصطفى عدنان جواد كاظم46342122411058057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى583.0083.29اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيمقداد حامد سالم علوان46352122411058060

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيمهند غزوان خضير رشيد46362122411058061

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائييوسف رافد محمد داود46372122411058065

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيابراهيم صبحي كريم مبارك46382122411059003

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل578.0082.57اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائياحمد ثائر احمد صالح46392122411059004

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائياحمد سعد عبد الكريم داود46402122411059006
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0068.86اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائياحمد سعد محمود عبد46412122411059007

كلية العلوم/جامعة ديالى595.0085.00اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائياحمد كريم عطه ابراهيم46422122411059010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0068.14اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائياسعد اياد علوان احمد46432122411059011

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيالصادق ثابت عواد ابراهيم46442122411059013

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيبكر ضاري سرحان بدع46452122411059016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى469.0067.00اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيحسن نبيل احمد ظاهر46462122411059018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى538.0076.86اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيحسين عبد الرسول نافع عبد46472122411059022

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيحسين ليث غانم احمد46482122411059025

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى538.0076.86اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيرونق عماد اسماعيل ذياب46492122411059032

كلية العلوم/جامعة ديالى635.0090.71اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيسجاد سعد حميد حسن46502122411059035

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية506.0072.29اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيسعد هللا خالد سعد هللا شاكر46512122411059038

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيصالح صباح حامد اخميس46522122411059040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى502.0071.71اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيعباس سعد عباس محمد46532122411059041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد حفظي بطيخ46542122411059044

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيعبد هللا ثائر احمد صالح46552122411059046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيعبد هللا ثاير عليوي دخيل46562122411059047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيعبد هللا زاهد غضبان غيدان46572122411059050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى498.0071.14اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيعبد الوهاب هيثم محمود جاسم46582122411059052

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية603.0086.14اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيعثمان جريان سلمان احمد46592122411059054

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0068.14اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيعلي حافظ محمود رشيد46602122411059059

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0067.71اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيعلي حميد جميل جسام46612122411059060

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيعلي حميد عيدان علي46622122411059061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيكاظم عبد الحليم كاظم محمد46632122411059066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى543.0077.57اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيمحمد رضا كاظم احمد46642122411059072

كلية العلوم/جامعة ديالى595.0085.00اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيمحمد صالح مدحي حسين46652122411059074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى529.0075.57اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيمحمد كريم عدنان عبد46662122411059077

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيمحمد نهرو محمد كاظم اخميس46672122411059080

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى500.0071.43اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيمحمود مؤيد عدنان نعمان46682122411059082

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيمصطفى سعد عباس احمد46692122411059086

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0081.00اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيمقتدى حميد رشيد مهدي46702122411059087

كلية العلوم/جامعة ديالى612.0087.43اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيموسى فارس نافع عبد46712122411059089

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت512.0073.14اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيهمام حسن رشيد علي46722122411059090

كلية التربية/جامعة سامراء498.0071.14اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيوسام حاتم عبود حسن46732122411059092

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيوليد خالد نافع شبيب46742122411059093

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار504.0072.00اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيابراهيم حيود سعيد كريفع46752122411060002

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى657.0093.86اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائياحمد ثعبان داود سلمان46762122411060009

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية475.0067.86اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائياحمد ناطق جميل خضير46772122411060016

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيانس صالح مهدي صالح46782122411060023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى547.0078.14اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيبارق مجيد سبع كريفع46792122411060027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار486.0069.43اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحارث رافد خضير علي46802122411060032
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار500.0071.43اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحسن طه يحيى عبد هللا46812122411060034

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0080.29اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحسين شامل عمران محمد46822122411060037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية480.0068.57اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحسين عالء حسين علوان46832122411060038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى493.0070.43اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحسين علي حسب هللا محمود46842122411060040

كلية العلوم/جامعة ديالى631.0090.14اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحيدر ستار فيصل جار هللا46852122411060043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحيدر شوكت حميد حسين46862122411060044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى508.0072.57اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحيدر نزار حازم حسن46872122411060047

كلية العلوم/جامعة ديالى591.0084.43اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحيدر ياسين طه حسن46882122411060049

كلية العلوم/جامعة ديالى605.0086.43اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيخضير عبد الجبار خضير عباس46892122411060050

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيزيد عبد اللطيف صالح مهدي46902122411060056

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيسجاد احمد عبد الستار حسين46912122411060058

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى439.0062.71اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيسجاد حسن رشيد حمدي46922122411060060

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيسجاد سعد شندوخ حبيب46932122411060061

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى550.0078.57اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيسجاد غسان صالح مهدي46942122411060062

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيسراج الدين مصطفى حميد فليح46952122411060064

كلية الزراعة/جامعة ديالى446.0063.71اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعباس خضير عباس سلمان46962122411060069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعبد الجبار عمر عبد الجبار حسين46972122411060070

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعبد القادر ابراهيم كامل ابراهيم46982122411060077

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى553.0079.00اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعبد الكريم داود كريم جمعة46992122411060079

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعبد هللا صباح نوري شفيق47002122411060090

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر482.0068.86اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعبد هللا وسام اياد عبد الرحيم47012122411060093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى546.0078.00اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعبد الوهاب حميد عبد خضير47022122411060095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى494.0070.57اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعلي حسين سعدون فرحان47032122411060102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى530.0075.71اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعلي حسين علي خليفة47042122411060103

كلية الزراعة/جامعة ديالى450.0064.29اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعلي صالح مهدي عاصي47052122411060106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعلي عامر صيهود وحيد47062122411060107

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعمر شريف مالو فياض47072122411060115

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعمر عبد الوهاب هادي حربي47082122411060116

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك559.0079.86اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد اسامة عبد الكريم عاشور47092122411060129

كلية العلوم/جامعة ديالى617.0088.14اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد خليل محمد خليل47102122411060131

كلية الزراعة/جامعة ديالى461.0065.86اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد عامر ثامر ذياب47112122411060133

كلية التمريض/جامعة تكريت668.0095.43اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن خلف علي47122122411060134

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد عماد علي حسين47132122411060135

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد قيس محمد مهدي47142122411060139

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد همام احمد كاظم47152122411060145

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمصطفى عبد الستار ابراهيم سلطان47162122411060156

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى534.0076.29اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيناصر فاضل فرحان عبار47172122411060164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائينصير جاسم احمد عباس47182122411060166

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائينور الدين سالم مصطفى عباس47192122411060169

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيواثق حسن سهيل نجم47202122411060170
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى548.0078.29اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيياسر عمار عيدان منصور47212122411060172

كلية العلوم/جامعة ديالى623.0089.00اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيياسر فاضل فرحان عبار47222122411060173

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594.0084.86اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيياسين ابراهيم محمد جاسم47232122411060174

كلية العلوم/جامعة ديالى607.0086.71اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيياسين طارق يوسف حبيب47242122411060175

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائييوسف هيثم محمد جمعة47252122411060180

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائييونس عبد الباري خالد عبد هللا47262122411060181

كلية التمريض/جامعة بغداد681.0097.29ثانوية البطولة للبنيناحيائياحمد باسم ابراهيم هادي47272122411061002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00ثانوية البطولة للبنيناحيائياسامة ناصر علي يوسف47282122411061004

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43ثانوية البطولة للبنيناحيائيحسن احمد محمد حسين47292122411061006

كلية العلوم/جامعة ديالى633.0090.43ثانوية البطولة للبنيناحيائيحسين جاسم ابراهيم هادي47302122411061007

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية البطولة للبنيناحيائيحيدر باسم ابراهيم هادي47312122411061010

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0089.43ثانوية البطولة للبنيناحيائيحيدر عامر ثامر عباس47322122411061011

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية606.0086.57ثانوية البطولة للبنيناحيائيحيدر عباس حسن حبيب47332122411061012

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية البطولة للبنيناحيائيحيدر محمد ونس حسن47342122411061013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية البطولة للبنيناحيائيرضا سبحان حميد هادي47352122411061014

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57ثانوية البطولة للبنيناحيائيزين العابدين حبيب مطلب عباس47362122411061015

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71ثانوية البطولة للبنيناحيائيصادق جابر راضي علي47372122411061017

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57ثانوية البطولة للبنيناحيائيعبد السالم احمد عبار جواد47382122411061019

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية البطولة للبنيناحيائيعبد المقتدر حردان خليل حسين47392122411061022

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية البطولة للبنيناحيائيعلي حسين محجوب مهدي47402122411061026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية البطولة للبنيناحيائيمبين يحيى علي جاير47412122411061030

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0083.57ثانوية البطولة للبنيناحيائيمحمد اركان نوري عباس47422122411061032

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية543.0077.57ثانوية البطولة للبنيناحيائيمحمد حيدر عباس خليل47432122411061033

كلية الزراعة/جامعة ديالى453.0064.71ثانوية البطولة للبنيناحيائيمحمود ستار جابر عباس47442122411061034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى486.0069.43ثانوية الفاروق للبنيناحيائياحمد خالد خليل ابراهيم47452122411062002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى505.0072.14ثانوية الفاروق للبنيناحيائياسماعيل ابراهيم خلف اسماعيل47462122411062003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية الفاروق للبنيناحيائيعباس اسماعيل علي خلف47472122411062008

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية الفاروق للبنيناحيائيعبد هللا احمد علوان عواد47482122411062009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية الفاروق للبنيناحيائيعبد هللا رحمن اسماعيل سلطان47492122411062010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00ثانوية الفاروق للبنيناحيائيعبد هللا كمال صالح مصلح47502122411062011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية الفاروق للبنيناحيائيغزوان ميثاق مهدي صالح47512122411062012

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية الفاروق للبنيناحيائيمساهر كمال صالح مصلح47522122411062014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00ثانوية الحسام للبنيناحيائياحمد مهدي شكر محمود47532122411063005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية الحسام للبنيناحيائيانس داود سليمان خضير47542122411063007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0067.57ثانوية الحسام للبنيناحيائيحبيب ماجد جميل حمدان47552122411063010

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية546.0078.00ثانوية الحسام للبنيناحيائيرسول خالد عزيز سلطان47562122411063020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14ثانوية الحسام للبنيناحيائيساجد اسعد فليح لطيف47572122411063024

كلية التربية/جامعة سامراء492.0070.29ثانوية الحسام للبنيناحيائيعبد الرزاق سعد بدر محمد47582122411063033

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت587.0083.86ثانوية الحسام للبنيناحيائيعدنان سعيد ظاهر اسماعيل47592122411063036

كلية الزراعة/جامعة ديالى459.0065.57ثانوية الحسام للبنيناحيائيعلي عدنان حسون علي47602122411063042
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0069.43ثانوية الحسام للبنيناحيائيمحمد حسين علي عباس47612122411063047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى548.0078.29ثانوية الحسام للبنيناحيائيمحمد صبار زيدان خلف47622122411063049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى519.0074.14ثانوية الحسام للبنيناحيائيمصطفى محمد خالد عبد الجبار47632122411063056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى526.0075.14ثانوية الحسام للبنيناحيائيمعتز قاسم محمد مطلك47642122411063059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0075.29ثانوية الحسام للبنيناحيائيياسر مزهر حسين علي47652122411063063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى555.0079.29ثانوية الحسام للبنيناحيائييونس احمد محمد فرحان47662122411063065

كلية التربية/جامعة سامراء506.0072.29ثانوية جديدة االغوات للبنيناحيائيباسم محمد مهدي محجوب47672122411064001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية جديدة االغوات للبنيناحيائيحسين عامر محمود خضير47682122411064005

كلية التربية/جامعة سامراء524.0074.86ثانوية جديدة االغوات للبنيناحيائيحسين نزار مرهج ناصر47692122411064006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية جديدة االغوات للبنيناحيائيزيد وسام ظاهر عزيز47702122411064008

كلية الزراعة/جامعة ديالى472.0067.43ثانوية جديدة االغوات للبنيناحيائيعبد هللا عدي زكي عبد الكريم47712122411064009

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية األسود للبنيناحيائياحمد حمدان صناع مهود47722122411069002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية607.0086.71اعدادية األسود للبنيناحيائياحمد هاشم عباس نصيف47732122411069005

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية370.0052.86اعدادية األسود للبنيناحيائيسجاد فارس طعمه مرعي47742122411069011

كلية اآلداب/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية األسود للبنيناحيائيسيف الدين خالد محجوب اسماعيل47752122411069012

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29اعدادية األسود للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد ابراهيم حسن47762122411069014

كلية التمريض/جامعة بغداد686.0098.00اعدادية األسود للبنيناحيائيعبد الغفور كامل حسن نصيف47772122411069019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية األسود للبنيناحيائيعبد هللا رسول غفوري ردام47782122411069020

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية األسود للبنيناحيائيعلي حسين حمد حسن47792122411069025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية األسود للبنيناحيائيمؤمن احمد مسعود جاسم47802122411069028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية األسود للبنيناحيائينمير صالح قاسم محمد47812122411069033

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى464.0066.29اعدادية األسود للبنيناحيائييونس احمد عبد الرزاق علوان47822122411069035

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0061.00ثانوية الوطن للبنيناحيائياحمد خليفه كاظم احمد47832122411070002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية545.0077.86ثانوية الوطن للبنيناحيائيحسين أحمد موسى كاظم47842122411070008

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة427.0061.00ثانوية الوطن للبنيناحيائيعلي صفاء نوري حسين47852122411070020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى561.0080.14ثانوية الوطن للبنيناحيائيمجتبى وليد خلف مصلح47862122411070024

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى676.0096.57ثانوية الوطن للبنيناحيائيمحمد احمد حميد خلف47872122411070025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى514.0073.43ثانوية الوطن للبنيناحيائيمحمد تقي صالح حسن عبد علي47882122411070027

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0082.00ثانوية االنصاري للبنيناحيائياحمد سامي حسين علي47892122411071002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى470.0067.14ثانوية االنصاري للبنيناحيائياحمد محمد شبيب عبد هللا47902122411071003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية االنصاري للبنيناحيائيحسن فرحان طريخ ردام47912122411071004

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى432.0061.71ثانوية االنصاري للبنيناحيائيعلي عبد الرزاق يوسف علي47922122411071012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية االنصاري للبنيناحيائيعلي لطيف علي حاتم47932122411071013

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء517.0073.86ثانوية االنصاري للبنيناحيائيمصطفى صباح كطوف صباح47942122411071016

كلية العلوم/جامعة ديالى593.0084.71ثانوية االنصاري للبنيناحيائيمقتدى صباح عدنان زاين47952122411071018

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائياحمد زهير جميل مهدي47962122411072001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيامير نزهان محمود محمد47972122411072007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيحبيب حميد عبد القادر نصر هللا47982122411072013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى546.0078.00اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيحسين عباس جميل حسن47992122411072015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيعبد الرحمن عدنان محسن هاشم48002122411072032
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيعبد هللا وسام عبد الحميد ابراهيم48012122411072039

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية460.0065.71اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيعبد هللا ياسين ابراهيم جاسم48022122411072040

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار512.0073.14اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيعلي ذياب حران عجيل48032122411072048

كلية العلوم/جامعة ديالى563.0080.43اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيعلي شوقي شالل حميد48042122411072050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيعمر عادل هزاع رشيد48052122411072055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيقاسم شاكر حمود سلمان48062122411072056

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى385.0055.00ثانوية األمامة للبنيناحيائيباقر لؤي حسين خالف48072122411073001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86ثانوية األمامة للبنيناحيائيحيدر اياد علي حسين48082122411073002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية470.0067.14ثانوية األمامة للبنيناحيائيعباس فليح حسن رشيد48092122411073004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية األمامة للبنيناحيائيعلي حسين علي حسين48102122411073006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية527.0075.29ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائياحمد حسين صالح حسين48112122411074002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل489.0069.86ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيجهاد الدين قاسم احمد بارام48122122411074010

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيحسن فالح لطيف نجم48132122411074011

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيخطاب حميد عباس سليم48142122411074012

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0080.71ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيسعدون رعد جمعه هذال48152122411074015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0068.14ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيسيف جبار صالح حميد48162122411074016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيصهيب علي عصمان عبود48172122411074017

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيطارق ابراهيم مرير عباس48182122411074018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية612.0087.43ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيعبد الجبار ستار جبار حسين48192122411074019

كلية العلوم/جامعة ديالى619.0088.43ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيعبد الناصر احمد حسين احمد48202122411074022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيعمر صالح طه عطيه48212122411074024

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيمصطفى قحطان يوسف ازرق48222122411074028

كلية العلوم/جامعة ديالى587.0083.86ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيمصطفى محمود ادهام يوسف48232122411074029

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيمصطفى محمود صالح سلمان48242122411074030

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيناصر عدنان حميد احمد48252122411074032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية جنات عدن للبنيناحيائياحمد ستار حامد عباس48262122411075005

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى615.0087.86اعدادية جنات عدن للبنيناحيائياحمد سرمد فاضل شهاب48272122411075006

كلية العلوم/جامعة ديالى619.0088.43اعدادية جنات عدن للبنيناحيائياحمد علي محمود كردي48282122411075009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية جنات عدن للبنيناحيائياحمد فائز جمعة خلف48292122411075010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536.0076.57اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيايمن عصام اسعد علي48302122411075014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار506.0072.29اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيايمن مجيد حماد علي48312122411075015

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0080.43اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيبالل روكان زين العابدين براك48322122411075017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى550.0078.57اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيجاسم احمد جاسم سعيد48332122411075018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى559.0079.86اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيجعفر عبد هللا كاظم غافل48342122411075020

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيحيدر فالح حسن محمد48352122411075027

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية632.0090.29اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيزيدون ابراهيم فرحان مشعان48362122411075030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيزين العابدين محمد جاسم محمد48372122411075031

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى443.0063.29اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيستار عادل سلمان موسى48382122411075032

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى634.0090.57اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيسجاد زياد فوزي عبود48392122411075033

كلية العلوم/جامعة ديالى570.0081.43اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيضاري محمد شدهان سميط48402122411075041

245 من 121صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ديالى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة ديالى596.0085.14اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيطه ياسين نجم عبدهللا48412122411075042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعباس رزاق حامد عباس48422122411075044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبد الرحمن كمال كامل نجرس48432122411075046

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى553.0079.00اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبد العزيز عامر مزهر يعقوب48442122411075048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبد القادر احمد نوري حسين48452122411075049

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبد هللا احمد جميل خلف48462122411075050

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء607.0086.71اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبد هللا فيصل غازي خلف48472122411075052

كلية الطب/جامعة ديالى701.00100.14اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبدهللا محمد قاسم عوده48482122411075053

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعز الدين ستار رشيد رحال48492122411075056

كلية العلوم/جامعة ديالى614.0087.71اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعقيل احمد صالح عرميط48502122411075057

كلية العلوم/جامعة ديالى580.0082.86اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعلي اسامة قاسم عودة48512122411075059

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعلي مظهر حسن عناد48522122411075066

كلية العلوم/جامعة ديالى614.0087.71اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعلي ناهض حميد علوان48532122411075067

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعلي نهاد جليل عباس48542122411075068

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعمر ساعد سلمان موسى48552122411075072

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعمر مجيد احمد علي48562122411075075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى557.0079.57اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيغيدان عبد الودود خميس شدهان48572122411075077

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيقاسم عز الدين فريح محمود48582122411075079

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيمحمد عدنان غالب صالح48592122411075087

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى637.0091.00اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيمصطفى صافي صالح خضير48602122411075099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى545.0077.86اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيمهدي موسى عبد محمد48612122411075105

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0070.86اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيهشام محمد احمد حسين48622122411075111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى504.0072.00اعدادية جنات عدن للبنيناحيائييوسف حقي اسماعيل علوان48632122411075114

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى625.0089.29اعدادية طوبى للبنيناحيائياحمد رعد حاتم خضير48642122411076002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى497.0071.00اعدادية طوبى للبنيناحيائياحمد سمير اسماعيل عبد48652122411076005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى515.0073.57اعدادية طوبى للبنيناحيائياحمد نوري صبيح خريسان48662122411076009

كلية التربية/جامعة سامراء500.0071.43اعدادية طوبى للبنيناحيائياحمد ياسين حسين اسماعيل48672122411076010

كلية العلوم/جامعة ديالى616.0088.00اعدادية طوبى للبنيناحيائياسامة محمد مجيد عبد الكريم48682122411076015

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى578.0082.57اعدادية طوبى للبنيناحيائياسامة هيثم حميد حمودي48692122411076016

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى607.0086.71اعدادية طوبى للبنيناحيائيحسين بهاء الدين ناظم جبار48702122411076027

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية طوبى للبنيناحيائيحسين صالح عبد كريم48712122411076030

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى437.0062.43اعدادية طوبى للبنيناحيائيحسين علي حسن عطية48722122411076033

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى606.0086.57اعدادية طوبى للبنيناحيائيحسين علي عبد هللا مخلف48732122411076036

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية638.0091.14اعدادية طوبى للبنيناحيائيحسين محمد جمعة قدوري48742122411076038

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية طوبى للبنيناحيائيسعد حسب هللا علوان حسين48752122411076051

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت579.0082.71اعدادية طوبى للبنيناحيائيسمير فاضل حسن عبود48762122411076055

كلية العلوم/جامعة ديالى591.0084.43اعدادية طوبى للبنيناحيائيطه عيدان مهدي محمد48772122411076061

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0069.57اعدادية طوبى للبنيناحيائيعبد القادر عصام مصطفى عباس48782122411076070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى553.0079.00اعدادية طوبى للبنيناحيائيعبد هللا توفيق عبود جمعة48792122411076073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية طوبى للبنيناحيائيعلي حيدر عناد ابراهيم48802122411076084
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قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية641.0091.57اعدادية طوبى للبنيناحيائيعلي عبد اللطيف مزعل حميد48812122411076089

كلية العلوم/جامعة ديالى570.0081.43اعدادية طوبى للبنيناحيائيعمار نجم شكور محمود48822122411076094

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية طوبى للبنيناحيائيعمر حسن علي حسين48832122411076097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0065.57اعدادية طوبى للبنيناحيائيعوف رحيم كريم سلمان48842122411076103

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية طوبى للبنيناحيائيفاروق عمر تلفان عناد48852122411076104

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية طوبى للبنيناحيائيمحسن جاسم حسين مسلط48862122411076108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى495.0070.71اعدادية طوبى للبنيناحيائيمحمد جابر عطيوس مراد48872122411076111

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29اعدادية طوبى للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم حميد احمد48882122411076116

كلية العلوم/جامعة ديالى596.0085.14اعدادية طوبى للبنيناحيائيمحمد عماد علي سرحان48892122411076118

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى582.0083.14اعدادية طوبى للبنيناحيائيمحمد نوري صبيح خريسان48902122411076126

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية طوبى للبنيناحيائيمسلم حيدر حسين نجم48912122411076131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى548.0078.29اعدادية طوبى للبنيناحيائيمصطفى حكيم رحيم حمد48922122411076134

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية طوبى للبنيناحيائيمصطفى عواد ابراهيم جاسم48932122411076138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى518.0074.00اعدادية طوبى للبنيناحيائيمصعب جاسم حسن عبد48942122411076141

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية طوبى للبنيناحيائيهشام احمد جاسم محمد48952122411076151

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية طوبى للبنيناحيائييوسف رعد علي محمد48962122411076153

كلية التمريض/جامعة تكريت669.0095.57اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيابراهيم علي احسان اسماعيل علي48972122411077001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت606.0086.57اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيابراهيم احمد ابراهيم منصور48982122411077002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيارام سامان رفيق توفيق48992122411077009

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيبرويز جواد كاظم جاسم49002122411077013

كلية الزراعة/جامعة ديالى527.0075.29اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيجعفر عقيل عبد هللا حسن49012122411077014

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى493.0070.43اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيحيدر حسين فرمان محمد49022122411077016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت587.0083.86اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيسعد احمد عبد المحسن عبد هللا49032122411077019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت539.0077.00اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيصهيب علوان خضير عبد49042122411077020

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك424.0060.57اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيعبد الرحمن ديار صحبت علي49052122411077022

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيعبد السالم فاضل حسن محمد49062122411077023

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى615.0087.86اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيعلي احمد ابراهيم منصور49072122411077025

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى554.0079.14اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيعلي جواد صالح كاظم49082122411077026

كلية اآلداب/جامعة سامراء468.0066.86اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيعلي محمد شكر صالح49092122411077028

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت533.0076.14اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيمحمد جهاد حسين سايه خان49102122411077032

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى587.0083.86اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيمحمد مجيد رزوقي كريم49112122411077034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيمحمد نبيل حسام اسماعيل49122122411077035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيمرثد ياسين ابراهيم مطلك49132122411077038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيمصطفى فارس حسين محمد49142122411077040

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية حمرين للبنيناحيائيحذيفه منعم محمد شكر49152122411079002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية حمرين للبنيناحيائيحسين قاسم محمد عبد هللا49162122411079003

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم525.0075.00ثانوية حمرين للبنيناحيائيعبد الوهاب غسان خلف ابراهيم49172122411079007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14ثانوية حمرين للبنيناحيائيمحمد نجدت مزهر حمد49182122411079009

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0081.71ثانوية حمرين للبنيناحيائيهمام علي حسين محمد49192122411079012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية حمرين للبنيناحيائييونس مجيد حسن فياض49202122411079014
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى507.0072.43ثانوية المحسن للبنيناحيائيابان فالح حسن حبيب49212122411080001

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى654.0093.43ثانوية المحسن للبنيناحيائيابراهيم احمد توفيق عبد الجبار49222122411080002

كلية العلوم/جامعة ديالى607.0086.71ثانوية المحسن للبنيناحيائياحمد جالل احمد يعكوب49232122411080005

كلية العلوم/جامعة ديالى598.0085.43ثانوية المحسن للبنيناحيائياحمد عدنان ثابت حسين49242122411080008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية المحسن للبنيناحيائياسامه احمد ابراهيم عزيز49252122411080010

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية المحسن للبنيناحيائيحسن فؤاد فتح هللا ابراهيم49262122411080017

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43ثانوية المحسن للبنيناحيائيخلدون نظام عبد هللا محمد49272122411080023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0068.57ثانوية المحسن للبنيناحيائيزيدون نظام عبد هللا محمد49282122411080024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0069.14ثانوية المحسن للبنيناحيائيضياء الدين محمد صالح مهدي49292122411080027

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية المحسن للبنيناحيائيعبد الرحمن صالح نزار عبد الحسين49302122411080029

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى444.0063.43ثانوية المحسن للبنيناحيائيعبد هللا علي سلمان مهدي49312122411080034

كلية الزراعة/جامعة ديالى468.0066.86ثانوية المحسن للبنيناحيائيعلي حسين خالد جاسم49322122411080043

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى552.0078.86ثانوية المحسن للبنيناحيائيعلي محمد محسن بديوي49332122411080047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0064.29ثانوية المحسن للبنيناحيائيمحمود احمد علي كاظم49342122411080055

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية المحسن للبنيناحيائيمصطفى اثير غضبان حسن49352122411080056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية المحسن للبنيناحيائيهشام داود سلمان حسين49362122411080062

كلية العلوم/جامعة ديالى604.0086.29ثانوية المحسن للبنيناحيائيوسام حسين علي حسن49372122411080063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى514.0073.43ثانوية المحسن للبنيناحيائيوضاح صالح نمر حسن49382122411080064

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى619.0088.43ثانوية المحسن للبنيناحيائييوسف عبد القادر محمد عبود49392122411080069

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0078.71ثانوية المحسن للبنيناحيائييوسف عدنان حسون علوان49402122411080070

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية بردى للبنيناحيائياحمد عصام احمد محمد49412122411081003

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية545.0077.86ثانوية بردى للبنيناحيائياسعد علي شبيب ربيع49422122411081005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57ثانوية بردى للبنيناحيائيامير خالد علي رحيم49432122411081007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية بردى للبنيناحيائيانور جاسم عدوان خلف49442122411081010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية بردى للبنيناحيائيأيمن ابراهيم علي شبيب49452122411081011

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71ثانوية بردى للبنيناحيائيايوب يوسف ياسين محمد49462122411081016

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية بردى للبنيناحيائيحمزه نزار عبد هللا خطاب49472122411081025

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية560.0080.00ثانوية بردى للبنيناحيائيحيدر عادل محمود سلمان49482122411081026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528.0075.43ثانوية بردى للبنيناحيائيخالد والي وهاب صالح49492122411081029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل514.0073.43ثانوية بردى للبنيناحيائيضياء حسن اسود معروف49502122411081038

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار459.0065.57ثانوية بردى للبنيناحيائيعلي احمد جليل خليل49512122411081048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت527.0075.29ثانوية بردى للبنيناحيائيعمر خالد حسين خلف49522122411081054

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية بردى للبنيناحيائيعمر محمود احمد حسين49532122411081056

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية بردى للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد حسون49542122411081064

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية536.0076.57ثانوية بردى للبنيناحيائيمحمد سالم ابراهيم خليل49552122411081066

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية631.0090.14ثانوية بردى للبنيناحيائيمصطفى احمد عزيز رشيد49562122411081071

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية بردى للبنيناحيائيمصطفى شيرزاد محمد مجيد49572122411081073

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية بردى للبنيناحيائيمصطفى محي الدين مصطاف عباس49582122411081077

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71ثانوية بردى للبنيناحيائيياسر قحطان احمد محمد49592122411081084

كلية العلوم/جامعة ديالى637.0091.00اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائياحمد ثامر غيدان زيدان49602122411082001

245 من 124صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ديالى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى583.0083.29اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائياحمد عباس حميد رحمن49612122411082002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0067.86اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائياحمد كريم محمود شهاب49622122411082004

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائياحمد محمد اسماعيل بيات49632122411082005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائيادهم عبد المنعم علي محمد49642122411082007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت536.0076.57اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائيحسين ضياء طه ياسين49652122411082008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0067.71اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائيحيدر محمد يعقوب خليل49662122411082012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0076.43اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائيسفيان بالل طالل نصيف49672122411082015

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى582.0083.14اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائيعبد الرحيم احمد جاسم محمد49682122411082019

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائيعبد هللا محمد فائق ولي49692122411082021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائيعلي خالد طارق خلف49702122411082022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى491.0070.14اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائيعلي ضياء طه ياسين49712122411082023

كلية اآلداب/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائيعلي غازي علي عاشور49722122411082024

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00اعدادية اويس القرنياحيائياواب اياد عبد سعيد مهدي49732122411083004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى506.0072.29اعدادية اويس القرنياحيائيباقر حشمت محمد الياس49742122411083005

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى570.0081.43اعدادية اويس القرنياحيائيحسن غدير عز الدين محمود49752122411083009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية اويس القرنياحيائيحسين علي انيس رشيد49762122411083012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية اويس القرنياحيائيسجاد صالح حامد عبد االمير49772122411083015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية اويس القرنياحيائيسعد جاسم حمد جاسم49782122411083017

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى616.0088.00اعدادية اويس القرنياحيائيعبد هللا عدنان عداي سبع49792122411083023

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0082.14اعدادية اويس القرنياحيائيعلي محمد سلمان هاشم49802122411083028

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0078.71اعدادية اويس القرنياحيائيعمار رائد عارف جبار49812122411083029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية اويس القرنياحيائيكرار حيدر محمد محمود49822122411083031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية اويس القرنياحيائيمحمود غضبان كريم داود49832122411083037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية اويس القرنياحيائيمهدي وديع مظهر اكبر49842122411083045

كلية العلوم/جامعة ديالى576.0082.29ثانوية الهداية للبنيناحيائيحيدر احمد حميد ابريسم49852122411085005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية الهداية للبنيناحيائيعثمان سعد جمال صالح49862122411085010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائياحمد منذر عدنان حسان49872122411086001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيامير عصام سهيل نجم49882122411086003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيانور مثنى حمدان خلف49892122411086004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيزيد خالد كريم ناصر49902122411086008

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيطارق زياد طارق عبد الوهاب49912122411086009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيعامر هشام شاكر محمود49922122411086010

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد خضير حسين49932122411086012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيعبد هللا مصطفى علي حسين49942122411086013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى571.0081.57ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيعبد هللا وليد كريم ناصر49952122411086014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيعمار اسد عبد الغفور يوسف49962122411086016

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيعمر صمود مظلوم عباس49972122411086017

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت518.0074.00ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيقدامة وجدي رشيد مجيد49982122411086018

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيهشام محمد جاسم حمادي49992122411086024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى467.0066.71ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيوضاح عمار تركي بدر50002122411086026
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيياسر عبد العليم سليم توفيق50012122411086027

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى635.0090.71ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائييوسف رافت عزة سهيل50022122411086029

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء634.0090.57ثانوية الشهيد أيوب الخالدي للبنيناحيائيعلي سامر صادق حميد50032122411087010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86ثانوية الشهيد أيوب الخالدي للبنيناحيائيعلي نهاد جاسم خزعل50042122411087012

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت601.0085.86ثانوية الشهيد أيوب الخالدي للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد الرزاق عباس50052122411087017

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت623.0089.00ثانوية الشهيد أيوب الخالدي للبنيناحيائيمحمد رباح صبري كريم50062122411087018

كلية التمريض/جامعة بغداد684.0097.71ثانوية الشهيد أيوب الخالدي للبنيناحيائيمحمد نصر خضير ياس50072122411087020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائيجواد كاظم محمد خميس50082122413001005

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي عقيل عبد الستار اسماعيل50092122413001020

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0082.43ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد المهدي جاسم محمد ناصر50102122413001022

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى433.0061.86ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد غازي مهدي جبير50112122413001024

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية470.0067.14ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائيياسر صباح عدنان ابراهيم50122122413001026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى466.0066.57اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيامير ثامر زهير معيوف50132122413002002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيانور راضي عبد شالل50142122413002004

كلية العلوم/جامعة ديالى582.0083.14اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيبشير عبد الخالق ناجي زيدان50152122413002005

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيطارق زياد حسب هللا خليفة50162122413002014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى500.0071.43اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن مالك رشيد محمد50172122413002017

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيعلي خميس مرشد شلفاط50182122413002021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى489.0069.86اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيكرار علي نافع سعيد50192122413002026

كلية الزراعة/جامعة ديالى456.0065.14اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيكرار فارس محمد فرحان50202122413002027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم ناصر حسين50212122413002028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية631.0090.14اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيمحمود ابراهيم ناصر حسين50222122413002029

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0080.29اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيمهدي محسن عبد مهدي50232122413002034

كلية العلوم/جامعة ديالى578.0082.57اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيموسى اياد ناظم فرحان50242122413002035

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية510.0072.86اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائينورس سعد حامد عبد هللا50252122413002037

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29ثانوية ايمن االهلية للبنيناحيائيأحمد وسام مسعد كاظم50262122413003001

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية ايمن االهلية للبنيناحيائياحمد انور نوري محمود50272122413003003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00ثانوية ايمن االهلية للبنيناحيائيبسام سالم علي ابراهيم50282122413003005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71ثانوية ايمن االهلية للبنيناحيائيحسن محمد حسن هادي50292122413003006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى608.0086.86ثانوية ايمن االهلية للبنيناحيائيعبد هللا رائد مرشد حميد50302122413003009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية ايمن االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الكريم محمد سرحان50312122413003012

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى437.0062.43ثانوية ايمن االهلية للبنيناحيائيمحمد وليد عبد الستار كامل50322122413003016

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائياحمد ابراهيم مذري ماضي50332122413004002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى511.0073.00ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيحيدر احمد كاظم وسمي50342122413004005

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار502.0071.71ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيرسول حسن عبد نزال50352122413004007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0079.14ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيعامر نهاد هادي طالك50362122413004009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن بشار لقمان عبد الرحمن50372122413004010

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى597.0085.29ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيغسان باسم محمد جاسم50382122413004018

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.0098.71ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيماهر عماد رشيد ابراهيم50392122413004019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيمروان طالب شيخان كحيط50402122413004020
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هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيمصطفى مقداد محسن احمد50412122413004021

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار549.0078.43اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائياحمد صالح احمد عبد الهادي50422122415003007

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيايوب محمد حمدان خليفه50432122415003024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0065.43اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيجعفر محمد والي مسعود50442122415003026

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى620.0088.57اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيحسام عدنان مهدي علي50452122415003027

كلية العلوم/جامعة ديالى606.0086.57اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيحسين احمد طه كنوان50462122415003030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيسيف سعد علي زيدان50472122415003048

كلية علوم البحار/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيسيف صالح حسن حبيب50482122415003049

كلية العلوم/جامعة ديالى635.0090.71اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيطه حمزه ياسين منسي50492122415003057

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم582.0083.14اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعبد هللا سهيل نجم عبد50502122415003067

كلية التربية/جامعة سامراء497.0071.00اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعبد هللا نوري عبد العزيز محمود50512122415003072

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعمر مضر عبد هللا عبد50522122415003087

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم محمد ظاهر عزيز50532122415003097

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد احمد صالح محسن50542122415003098

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0067.86اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد ضمير محمد مجيد50552122415003107

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد مظهر عبد حسن50562122415003117

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمصطفى هيثم نصيف جاسم50572122415003134

كلية االعالم/جامعة ذي قار427.0061.00اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمهند محمد عبد العزيز محمد50582122415003142

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0081.00اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيياسين غازي جدوع ياسين50592122415003159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة445.0063.57اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيسيف حارث محمود سعد50602122415004013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيعمر نوري حسين خضير50612122415004026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت530.0075.71اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيكرار جسام عبد الجبار محمود50622122415004027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى389.0055.57اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمحمد فيصل احمد سلطان50632122415004030

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى561.0080.14اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمرتضى طالب محمد وسمي50642122415004032

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0095.43اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد الستار كاظم50652122415004040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيحسن سمير غني طه50662122415005003

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيحسين علي حسين اسود50672122415005004

كلية التمريض/جامعة تلعفر666.0095.14ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيسفيان مظفر فيصل عباس50682122415005009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0067.57ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيسيف علي سعدي عبد الصاحب50692122415005010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك552.0078.86ثانوية مروج الذهب المسائية للبنيناحيائياحمد حسن فالح حسن50702122415007003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى456.0065.14ثانوية مروج الذهب المسائية للبنيناحيائيحسن قاسم احمد نجم50712122415007005

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيحمزة احمد عبد هللا صالح50722122415009010

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيابراهيم محمد احمد دلف50732122415013001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائياوس ابراهيم عكله احمد50742122415013009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيبالل مهدي صالح شكور50752122415013011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيعبد الحميد طه حميد ثني50762122415013015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة640.0091.43ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيعبد هللا نكه صبح حسون50772122415013019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى560.0080.00ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيمحمد رضوان ابراهيم ياسين50782122415013025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى552.0078.86ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيمحمود سعد مخلف كريم50792122415013028

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية المالذ المسائية للبنيناحيائيمحمد ادريس نامق نجم50802122415014005
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كلية العلوم/جامعة ديالى607.0086.71ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائيمحمد نواف انعيم صالح50812122417001008

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى540.0077.14ثانوية الراية المختلطةاحيائياحمد حسام علي ناصر50822122417002001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية518.0074.00ثانوية الراية المختلطةاحيائياحمد واثق سعيد عبد الغني50832122417002002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار528.0075.43ثانوية الراية المختلطةاحيائيامير مثنى مانع شاكر50842122417002003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء567.0081.00ثانوية الراية المختلطةاحيائيبكر يحيى ابراهيم كاظم50852122417002004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت522.0074.57ثانوية الراية المختلطةاحيائيحسن خالد اسماعيل مظلوم50862122417002005

كلية التربية/جامعة سامراء508.0072.57ثانوية الراية المختلطةاحيائيرسول حسين صالح فيصل50872122417002006

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية الراية المختلطةاحيائيعبد الرحمن عباس علي ناصر50882122417002010

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت518.0074.00ثانوية الراية المختلطةاحيائيمحمد احمد جاسم محمد50892122417002015

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71ثانوية الراية المختلطةاحيائيمرتضى خالد جاسم محمد50902122417002018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى503.0071.86ثانوية الراية المختلطةاحيائيياس عباس محمد ملك50912122417002019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86ثانوية مأرب المختلطةاحيائياحمد خالد جواد كاظم50922122417003001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد596.0085.14ثانوية مأرب المختلطةاحيائياحمد سعد محمود كرز50932122417003002

كلية اآلداب/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية مأرب المختلطةاحيائيادهام اكثير ضاري مال هللا50942122417003003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى563.0080.43ثانوية مأرب المختلطةاحيائيحمد سالم رشيد جبارة50952122417003008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0069.29ثانوية مأرب المختلطةاحيائيصفاء مجيد عبد هللا بريسم50962122417003010

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى624.0089.14ثانوية مأرب المختلطةاحيائيمهيب احمد خلف هدلوش50972122417003015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71ثانوية سومر المختلطةاحيائيأسامه عامر كاظم عبد هللا50982122417005001

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية سومر المختلطةاحيائيابراهيم احمد عبد هللا بريسم50992122417005002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية سومر المختلطةاحيائياحمد هادي جواد درويش51002122417005003

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار546.0078.00ثانوية سومر المختلطةاحيائيسجاد فؤاد سلمان موسى51012122417005005

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.0098.71ثانوية سومر المختلطةاحيائيصالح رحيم محمد غايب51022122417005006

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14ثانوية سومر المختلطةاحيائيعبد الرحمن اركان صالح كيطان51032122417005010

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0080.14ثانوية سومر المختلطةاحيائيعبد هللا شمس تحسين كريم51042122417005012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى502.0071.71ثانوية سومر المختلطةاحيائيعبد هللا عبد الرحمن احمد شنتر51052122417005013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى497.0071.00ثانوية سومر المختلطةاحيائيغسان سمير عبد هللا درويش51062122417005015

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية سومر المختلطةاحيائيقحطان جاسم جعفر بوري51072122417005016

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية سومر المختلطةاحيائيمحمد احمد فاضل احمد51082122417005018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت545.0077.86ثانوية سومر المختلطةاحيائيمحمد احمد مجيد حسين51092122417005019

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية سومر المختلطةاحيائيمحمد قحطان محمد كيطان51102122417005021

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية سومر المختلطةاحيائيمرتضى سعدون جاسم محمد51112122417005022

كلية العلوم/جامعة ديالى618.0088.29ثانوية سومر المختلطةاحيائيمصطفى محمد عبد هللا بريسم51122122417005023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى564.0080.57ثانوية سومر المختلطةاحيائيهمام احمد شكير محمود51132122417005026

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86ثانوية سومر المختلطةاحيائيهمام علوان ابراهيم ياسين51142122417005027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت608.0086.86ثانوية سومر المختلطةاحيائيياسر عباس ابراهيم حسين51152122417005028

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية سومر المختلطةاحيائييوسف احمد عبد هللا بريسم51162122417005029

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائياحمد طه عجاج حسين51172122417007001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيرامي باسم محمد شحاذه51182122417007004

كلية التمريض/جامعة كركوك673.0096.14ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيليث سبع ذياب احمد51192122417007007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيمنصور نزهان خلف محمد51202122417007010
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0067.86ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيهمام جالوي ابراهيم كريم51212122417007011

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية526.0075.14ثانوية العالمة االلوسي المختلطةاحيائيبسام فهمي خليل ابراهيم51222122417008003

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29ثانوية العالمة االلوسي المختلطةاحيائيحسين قاسم علي مردود51232122417008005

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0082.14ثانوية العالمة االلوسي المختلطةاحيائيحمزة احمد هادي ابراهيم51242122417008006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00ثانوية العالمة االلوسي المختلطةاحيائيعبد الغني عبود خضير خلف51252122417008009

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين680.0097.14ثانوية العالمة االلوسي المختلطةاحيائيمحمد خليل احمد نايف51262122417008012

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى608.0086.86ثانوية العالمة االلوسي المختلطةاحيائيمصطفى منير خليل ابراهيم51272122417008015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى470.0067.14ثانوية العالمة االلوسي المختلطةاحيائيمهند نوفل سمير محمد51282122417008016

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيانمار طه خليفه عباس51292122417013001

كلية الزراعة/جامعة ديالى452.0064.57ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيعثمان طلعت عبد العزيز علي51302122417013004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0070.00ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيكرار محمد علي عبد العزيز51312122417013006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيهارون احمد لطيف محمد51322122417013009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86ثانوية السهول المختلطةاحيائياديب طارق لطيف نجم51332122417014002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت566.0080.86ثانوية السهول المختلطةاحيائيحذيفة منذر فزع عجرش51342122417014005

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية السهول المختلطةاحيائيسجاد اكرم مجيد صالح51352122417014006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى560.0080.00ثانوية السهول المختلطةاحيائيعبد الرزاق سعد دحام حايف51362122417014009

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى621.0088.71ثانوية السهول المختلطةاحيائيعلي فاروق حميد ذياب51372122417014011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط595.0085.00ثانوية السهول المختلطةاحيائيمحمد زياد احمد خلف51382122417014012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29ثانوية السهول المختلطةاحيائيمحمد سعد علي عبد الكريم51392122417014013

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية اور المختلطةاحيائيابوذر حسن فالح حسن51402122417016002

كلية العلوم/جامعة ديالى583.0083.29ثانوية اور المختلطةاحيائيامير عبد الرسول رشيد حسين51412122417016003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86ثانوية اور المختلطةاحيائيايهم جاسم حسين جاسم51422122417016004

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية اور المختلطةاحيائيحسين عماد خميس حسين51432122417016009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى519.0074.14ثانوية اور المختلطةاحيائيرشيد حاتم رشيد حسين51442122417016010

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة638.0091.14ثانوية اور المختلطةاحيائيعبد هللا كاظم رشيد حسين51452122417016011

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية اور المختلطةاحيائيعلي حاتم حسين احمد51462122417016015

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى632.0090.29ثانوية المأمون المختلطةاحيائياحمد انور كريم حميد51472122417017001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية المأمون المختلطةاحيائياحمد سالم جاسم محمد51482122417017003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية المأمون المختلطةاحيائيايهم صدام صباح محجوب51492122417017007

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت548.0078.29ثانوية المأمون المختلطةاحيائيبشر علي خلف حسين51502122417017008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0060.00ثانوية المأمون المختلطةاحيائيحسن علي دهام عبد51512122417017009

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0082.14ثانوية المأمون المختلطةاحيائيعبد هللا روكان مجيد نايف51522122417017018

كلية العلوم/جامعة االنبار554.0079.14ثانوية المأمون المختلطةاحيائيعلي عادل مجيد نايف51532122417017019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى503.0071.86ثانوية المأمون المختلطةاحيائيكرم حكمت عبد العزيز غفوري51542122417017020

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0082.43ثانوية المأمون المختلطةاحيائيمحمد حسام كريم حميد51552122417017023

كلية العلوم/جامعة ديالى581.0083.00ثانوية المأمون المختلطةاحيائيمصطفى وسام كريم حميد51562122417017027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى511.0073.00ثانوية المأمون المختلطةاحيائيعبد هللا حسن علي حميد51572122417017030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00ثانوية النهروان المختلطةاحيائيذو الفقار علي نافع عباس51582122417018004

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت499.0071.29ثانوية النهروان المختلطةاحيائيعبد الرحمن سعد كاظم ياسين51592122417018005

كلية العلوم/جامعة ديالى603.0086.14ثانوية النهروان المختلطةاحيائيعمر زياد خليل جليل51602122417018008
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية الواحة المختلطةاحيائيحسين حجي محمود عبد51612122417020002

كلية العلوم/جامعة ديالى580.0082.86ثانوية الواحة المختلطةاحيائيحسين علي علوان حسن51622122417020004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية الواحة المختلطةاحيائيمصطفى سليم علي حسين51632122417020011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائياحمد سعدون عواد خلف51642122417021003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء615.0087.86ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائيازهر صكبان وهاب خليل51652122417021006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائياياد صالح حسين كركز51662122417021007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية507.0072.43ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائيعبد هللا عمر ناصر حسين51672122417021016

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0080.57ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائيعبد المنعم جليل ابراهيم محمود51682122417021017

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائيعلي احمد زيدان محل51692122417021018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى506.0072.29ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائيعلي عبد عزيز كركز51702122417021020

كلية التربية/جامعة الكوفة552.0078.86ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائيعيسى جاسم محمد زيتلي51712122417021023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء585.0083.57ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائيقصي فالح حسن علي51722122417021024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0067.57ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائيمحمد عبد الواحد عواد لفته51732122417021027

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة426.0060.86ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائييوسف صكبان فواز ختالن51742122417021032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0067.29ثانوية الدستور المختلطةاحيائيعقيل كنعان خميس محمد51752122417023007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528.0075.43ثانوية الدستور المختلطةاحيائيعلي ناهي عوجان مهدي51762122417023009

كلية الزراعة/جامعة ديالى452.0064.57ثانوية الدستور المختلطةاحيائيمحسن علي مسلم عبد51772122417023011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86ثانوية الدستور المختلطةاحيائيمحمد رضا عمار حبيب محمد51782122417023012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء445.0063.57ثانوية عمار بن ياسر المختلطةاحيائيزين العابدين واثق صكر ثجيل51792122417024005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى466.0066.57ثانوية البوادي المختلطةاحيائيابراهيم حيدر علي حمودي51802122417026001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14ثانوية البوادي المختلطةاحيائيحمزة نزار دحام محمد51812122417026004

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى543.0077.57ثانوية البوادي المختلطةاحيائيحيدر لؤي عبد خميس51822122417026005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0075.29ثانوية البوادي المختلطةاحيائيرسول سنان اسعد اسماعيل51832122417026006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية البوادي المختلطةاحيائيسامي فزع خزعل سبع51842122417026008

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية البوادي المختلطةاحيائيعبد الرحمن عباس محمد احمد51852122417026011

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0081.00ثانوية البوادي المختلطةاحيائيعبد الملك صالح نجم عبد51862122417026013

كلية العلوم/جامعة ديالى626.0089.43ثانوية البوادي المختلطةاحيائيعزت خالد عبد هللا محمد51872122417026016

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29ثانوية البوادي المختلطةاحيائيعمر محمد يحيى صالح51882122417026018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى540.0077.14ثانوية بحر الجود المختلطةاحيائيأنس عبد الخالق طه منهل51892122417027001

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية515.0073.57ثانوية بحر الجود المختلطةاحيائيحسين علي محمود عبد51902122417027002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية بحر الجود المختلطةاحيائيعلي محمد ابراهيم علي51912122417027006

كلية العلوم/جامعة ديالى590.0084.29ثانوية بحر الجود المختلطةاحيائيمصطفى حسين عليوي صهيبي51922122417027008

كلية العلوم/جامعة ديالى586.0083.71ثانوية بحر الجود المختلطةاحيائييوسف محمد ابراهيم علي51932122417027010

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية بحر الجود المختلطةاحيائييونس صكب عبد الرحمن كنوان51942122417027011

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائياحمد حسن ناظم احمد51952122417028001

كلية طب االسنان/جامعة كركوك691.0098.71اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائياسالم عبد المحسن حميد عدوان51962122417028003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0079.29اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيحسن علي سامي كاظم51972122417028005

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى432.0061.71اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيحسين علي احمد خلف51982122417028009

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيحسين فاضل عباس خلف51992122417028010

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيحسين محمد جاسم محمد52002122417028011
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيحكيم عبد الجبار حسن عبد52012122417028012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيحيدر اكرم كريم حسين52022122417028014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيحيدر مهند ناجي مهيدي52032122417028015

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى436.0062.29اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيعباس اسعد عباس حسن52042122417028019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى575.0082.14اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيعباس حسن دايم حبيب52052122417028020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيعلي انور جاسم عباس52062122417028024

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيعلي بالسم محمد عبد الرزاق52072122417028025

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت578.0082.57اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيعلي رضا حسين محمد عباس52082122417028027

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى454.0064.86اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيعلي قاسم حسن حدري52092122417028028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى508.0072.57اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيعلي كاظم حسين حسن52102122417028029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0068.14اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيعلي مخلد جاسم محمد52112122417028031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى553.0079.00اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيعمار ياسر فرحان صالح52122122417028032

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك595.0085.00اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيكرار حسين علي حسين52132122417028033

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0080.29اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيمحمد انور جاسم عباس52142122417028034

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيمحمد حسين علي محمد52152122417028038

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى611.0087.29اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيمحمد عدنان محمد عدوان52162122417028041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيمحمد علي محمد محل52172122417028042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيمحمد وليد ناجي عزيز52182122417028044

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى638.0091.14اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيمصطفى حيدر حسين علي52192122417028046

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيمصطفى كاظم حسين حمد52202122417028049

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيمقتدى ثامر مهدي حسن52212122417028050

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيياسر فاضل كريم عباس52222122417028053

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى615.0087.86ثانوية بني شيبان المختلطةاحيائيمهدي منتظر سالم حميد52232122417029011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71ثانوية بني شيبان المختلطةاحيائييوسف عامر كيطان درب52242122417029013

كلية العلوم/جامعة ديالى618.0088.29اعدادية المتنبي المختلطةاحيائياحمد ياسين طه محمد52252122417030001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى518.0074.00اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيانس هيالن محمد داود52262122417030002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت542.0077.43اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيحسين شاكر حميد محمد52272122417030005

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيرضا حسين فاضل عباس52282122417030008

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0082.43اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيعبد الرحمن بدران حسين علوان52292122417030012

كلية العلوم/جامعة ديالى611.0087.29اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيعبد هللا محمد حسين علوان52302122417030014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0061.43اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيعلي حسين عباس عبد52312122417030017

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيعلي عبد المنعم رشيد عبد52322122417030018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيعمر دخيل شاكر حمود52332122417030021

كلية العلوم/جامعة ديالى598.0085.43اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيعمر رائد عابد مجيد52342122417030022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت425.0060.71اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيفاضل عباس احمد كطو52352122417030024

كلية الزراعة/جامعة ديالى451.0064.43اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيمحمد ماجد محمد فرج52362122417030027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيمحمد يحيى مجيد علوان52372122417030029

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيمقتدى معن حميد محمد52382122417030033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0070.86اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيهمام مصطفى احمد عبد52392122417030035

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت630.0090.00اعدادية المتنبي المختلطةاحيائييوسف سامي عبد حسن52402122417030037
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كلية العلوم/جامعة ديالى630.0090.00اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيزبيد مهدي عبد الرزاق علوان52412122417030039

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية ابن يونس المختلطةاحيائيابراهيم محمد عباس كاظم52422122417032002

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة581.0083.00ثانوية ابن يونس المختلطةاحيائيياس خضير عباس خلف52432122417032010

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية613.0087.57ثانوية العمرانية المختلطةاحيائيحسين اياد ابراهيم عليوي52442122417033003

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى641.0091.57ثانوية العمرانية المختلطةاحيائيحسين رياض نجم رحيم52452122417033004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14ثانوية العمرانية المختلطةاحيائيرؤوف يوسف ابراهيم غيدان52462122417033005

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية العمرانية المختلطةاحيائيسجاد مجيد محمد خميس52472122417033006

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء621.0088.71ثانوية العمرانية المختلطةاحيائيعباس حيدر محمد جواد52482122417033010

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية العمرانية المختلطةاحيائيعبد هللا مثنى ايوب علي52492122417033013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى509.0072.71ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيبكر عزيز ستار عبد العزيز52502122417038005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيخلدون صدام غازي رشيد52512122417038007

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية652.0093.14ثانوية الصباح المختلطةاحيائيبكر شاكر محمود عباس52522122417043001

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيإسماعيل خليل إبراهيم احمد52532122417047002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيعبد الباسط ماهر عزيز محمد52542122417047009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى498.0071.14ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيعمر عالء حسين علي52552122417047015

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى531.0075.86ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيفؤاد عماد جاسم محمد52562122417047017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيجابر عادل عباس ادعين52572122417048003

كلية العلوم/جامعة ديالى595.0085.00ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيحسن غيدان عناد عباس52582122417048004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيعلي حبيب احمد حميد52592122417048007

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0081.00ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيمحمد جاسم محمد كاظم52602122417048008

كلية الزراعة/جامعة تكريت428.0061.14ثانوية الغيث المختلطةاحيائيأحمد حوم حسن علوان52612122417050002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية الغيث المختلطةاحيائيحسن صالح حسن علوان52622122417050005

كلية التمريض/جامعة تكريت668.0095.43ثانوية الغيث المختلطةاحيائيسجاد عبد الستار ثعبان خميس52632122417050007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية450.0064.29ثانوية الغيث المختلطةاحيائيسيف الدين حسين علي خميس52642122417050008

كلية العلوم/جامعة ديالى615.0087.86اعدادية سراجق المختلطةاحيائياحمد عبد الرحمن محمد جاسم52652122417051002

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية سراجق المختلطةاحيائيايمن سالم مهدي سلمان52662122417051003

كلية الطب/جامعة ديالى700.00100.00اعدادية سراجق المختلطةاحيائيايهم جبلة جديس شريف52672122417051004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية452.0064.57اعدادية سراجق المختلطةاحيائيحسن حسين علي حسن52682122417051007

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0082.43اعدادية سراجق المختلطةاحيائيحسين بشير عباس مبارك52692122417051009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية سراجق المختلطةاحيائيرسول صبار نصيف جاسم52702122417051015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى502.0071.71اعدادية سراجق المختلطةاحيائيرياض قيصر عبد الرزاق عبد الكريم52712122417051016

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية سراجق المختلطةاحيائيسجاد ثامر نصيف جاسم52722122417051018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت527.0075.29اعدادية سراجق المختلطةاحيائيسعد رحيم عيدان زيدان52732122417051019

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية491.0070.14اعدادية سراجق المختلطةاحيائيعبد الخالق هاشم عبد الرزاق حسن52742122417051022

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء445.0063.57اعدادية سراجق المختلطةاحيائيعلي فيصل علي كاظم52752122417051034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت536.0076.57اعدادية سراجق المختلطةاحيائيكاظم محمد كاظم فاضل52762122417051036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار520.0074.29اعدادية سراجق المختلطةاحيائيمحمد اسماعيل فارس علوان52772122417051039

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية سراجق المختلطةاحيائيمحمد حمزة طه صالح52782122417051041

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية سراجق المختلطةاحيائيمحمد قاسم حمود محمد52792122417051045

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43اعدادية سراجق المختلطةاحيائيمحمد كريم سبع ذياب52802122417051047
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية سراجق المختلطةاحيائيمحمود سعد نصيف جاسم52812122417051048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى549.0078.43اعدادية سراجق المختلطةاحيائيمقداد علي قادر عباس52822122417051050

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية سراجق المختلطةاحيائيهشام عالء غسان هادي52832122417051053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت493.0070.43اعدادية سراجق المختلطةاحيائيياسر عمار ثامر نوري52842122417051055

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية562.0080.29ثانوية المعال المختلطةاحيائيحسين علي حسين غزال52852122417065001

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى535.0076.43ثانوية المعال المختلطةاحيائيمثنى مزبان جاري عيفان52862122417065007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيابراهيم جواد كاظم محمد52872122417067001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائياحمد قاسم احمد نائل52882122417067007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0062.43اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائياحمد كريم عثمان هادي52892122417067008

كلية التربية/جامعة سامراء492.0070.29اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيحسين مجيد احمد سلمان52902122417067018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0061.43اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيحقي طعمه حسين نائل52912122417067019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى533.0076.14اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيحيدر خالد نصيف جاسم52922122417067020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيصالح مهدي صالح محمد52932122417067024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيصدام صالح عايد قاطي52942122417067026

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت505.0072.14اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيعبد الرحمن فاضل حمود خلف52952122417067029

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيعبد العزيز عبد الكريم حمد علي52962122417067031

كلية الزراعة/جامعة كركوك435.0062.14اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيعمر علي حمد حسين52972122417067038

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى481.0068.71اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيمروان ثامر رشيد خلف52982122417067045

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية500.0071.43اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيمروان صالح لطيف شكر52992122417067046

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيمروان مؤيد علي عزيز53002122417067047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائينوح محمد مهدي صالح53012122417067051

كلية التربية/جامعة سامراء535.0076.43ثانوية االحسان المختلطةاحيائيحمزه عامر عبد الحسن سعيد53022122417068003

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00ثانوية االحسان المختلطةاحيائيعبد هللا عماد هادي اسماعيل53032122417068006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى493.0070.43ثانوية رواد السالم المختلطةاحيائيحسين رعد كامل مهدي53042122417069003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86ثانوية رواد السالم المختلطةاحيائيرضا عدي سعد حميد53052122417069005

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29ثانوية رواد السالم المختلطةاحيائيعباس محمد حسن علي53062122417069008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية ابي الخصيب المختلطةاحيائيادهم قيس محمود وردي53072122417070001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0070.00ثانوية ابي الخصيب المختلطةاحيائيعبد هللا نعمان جبار عليوي53082122417070011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00ثانوية ابي الخصيب المختلطةاحيائيعلي حسين حمود مغيثي53092122417070013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت570.0081.43ثانوية ابي الخصيب المختلطةاحيائيعلي قيس محمود وردي53102122417070014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية ابي الخصيب المختلطةاحيائيغيث عبد المنعم جاسم نصيف53112122417070018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43ثانوية ابي الخصيب المختلطةاحيائيمعاذ خليفة محمد حسن53122122417070023

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيأدهم سلمان داود محمود53132122417071001

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار461.0065.86ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائياحمد عبد هللا احمد يوسف53142122417071002

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيحامد محمد حسين حمد53152122417071004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك506.0072.29ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيسيف ابراهيم يوسف كريم53162122417071008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيسيف سعد حمد هناوي53172122417071009

كلية الزراعة/جامعة تكريت420.0060.00ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيصدام فاضل احمد حمادي53182122417071010

كلية العلوم/جامعة تكريت592.0084.57ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيعبد الرحمن خالد حميد محمد53192122417071011

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0082.00ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيعبد هللا حميد جمعه محمد53202122417071013
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كلية العلوم/جامعة كركوك604.0086.29ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيعلي سعدي صباح محمود53212122417071014

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائييوسف اسماعيل محمد علي53222122417071023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0063.14ثانوية البو صعب المختلطةاحيائيباقر ليث علي صعب53232122417072002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى549.0078.43ثانوية البو صعب المختلطةاحيائيعباس حسين صبحي موسى53242122417072006

كلية العلوم/جامعة ديالى618.0088.29ثانوية البو صعب المختلطةاحيائيعبد هللا ليث ابراهيم محمد53252122417072008

كلية اآلداب/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية البو صعب المختلطةاحيائيعلي عبد الرزاق عبد الهادي عباس53262122417072011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0061.14ثانوية العرفان المختلطةاحيائيحسن حسين علي عبد53272122417075002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء580.0082.86ثانوية العرفان المختلطةاحيائيطه طارق ابراهيم محمد53282122417075006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية490.0070.00ثانوية العرفان المختلطةاحيائيعطيه يونس عطيه ذياب53292122417075010

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية العرفان المختلطةاحيائيعمران عامر ابراهيم محمد53302122417075011

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية العرفان المختلطةاحيائيمصعب سعدون خليل محمد53312122417075014

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية كعب بن زهير المختلطةاحيائيسيف احمد مهدي لفتة53322122417076008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى524.0074.86ثانوية مدينة العلم المختلطةاحيائيحسن هادي رشيد خميس53332122417078002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529.0075.57ثانوية مدينة العلم المختلطةاحيائيعباس جاسم عبد عبد اللطيف53342122417078005

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى614.0087.71ثانوية مدينة العلم المختلطةاحيائيعبد الرحمن لطيف مجيد ذعذاع53352122417078006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0065.86ثانوية حبر االمة المختلطةاحيائيانس يوسف عبد الوهاب محي53362122417079001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت535.0076.43ثانوية حبر االمة المختلطةاحيائيعبد الكريم قحطان مطرود جواد53372122417079003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية حبر االمة المختلطةاحيائيياسر محمد احمد مهدي53382122417079009

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86ثانوية بني زيد المختلطةاحيائيرسول محمد علي كاظم53392122417082003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى578.0082.57ثانوية بني زيد المختلطةاحيائيرشيد مؤيد حميد رشيد53402122417082004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86ثانوية بني زيد المختلطةاحيائيريسان نصير عبد  كاظم53412122417082005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية بني زيد المختلطةاحيائيزيدان عبد الستار رحيم زيدان53422122417082006

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار455.0065.00ثانوية بني زيد المختلطةاحيائيسليمان اجود كامل اسماعيل53432122417082008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية بني زيد المختلطةاحيائيغازي عبد الباسط فيصل مال عيد53442122417082015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية619.0088.43ثانوية دار الحكمة المختلطةاحيائيعلي حاتم يوسف عبد53452122417084003

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى450.0064.29ثانوية مواكب العطاء المختلطةاحيائيحسين قاسم سلمان علوان53462122417085002

كلية الزراعة/جامعة ديالى469.0067.00الخارجيوناحيائيابراهيم سالم حسب هللا احمد53472122418001002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0065.00الخارجيوناحيائياحمد شهاب احمد حميد53482122418001021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29الخارجيوناحيائياحمد عبدالسالم كريم جاسم53492122418001027

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29الخارجيوناحيائياحمد ويس علي كاظم53502122418001045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43الخارجيوناحيائياكرم ياس خضير حمادي53512122418001052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86الخارجيوناحيائيبالل صباح نوري احمد53522122418001070

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0068.71الخارجيوناحيائيجهاد عباس كريم مجيد53532122418001077

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى611.0087.29الخارجيوناحيائيحسام علي راشد رحمان53542122418001081

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0070.86الخارجيوناحيائيحسين بسيم علي حسين53552122418001090

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00الخارجيوناحيائيحسين عبدالرزاق عباس عبد53562122418001099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0066.71الخارجيوناحيائيخليل ابراهيم عبد هاشم53572122418001129

كلية العلوم/جامعة ديالى636.0090.86الخارجيوناحيائيسعدهللا سمير عبدالحسين طاهر53582122418001151

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط522.0074.57الخارجيوناحيائيشمس الدين احمد شمس الدين عبدهللا53592122418001159

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29الخارجيوناحيائيعبدالرحمن سعيد علي سليم53602122418001186
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كلية الزراعة/جامعة االنبار422.0060.29الخارجيوناحيائيعبدالملك محمد خليل رحيم53612122418001214

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29الخارجيوناحيائيعماد محمد قهار مهدي53622122418001269

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29الخارجيوناحيائيعيسى قصي علي محمد53632122418001279

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57الخارجيوناحيائيمحمد سامي هرو محمود53642122418001321

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00الخارجيوناحيائيمحمد سعيد حميد عبد53652122418001324

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية572.0081.71الخارجيوناحيائيمصطفى احمد مهدي حسن53662122418001372

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى433.0061.86الخارجيوناحيائيمصطفى رحيم حميد قاركه53672122418001377

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00الخارجيوناحيائيمعتصم ستار جبار احمد53682122418001410

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائياية محمد حساني علي53692122421015001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيتقى جاسم شاكر محمود53702122421015003

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيزهراء اياد ياسين مهدي53712122421015007

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيزهراء رياض سلمان مهدي53722122421015008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى465.0066.43ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيزينب حسين كاظم فاضل53732122421015009

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيفاطمة فاضل خضير ياس53742122421015014

كلية العلوم/جامعة ديالى604.0086.29اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائياضواء حميد كريم علوان53752122421016003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى540.0077.14اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيام البنين حسين عباس احمد53762122421016004

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0082.00اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيانفال خضير عباس علوان53772122421016005

كلية الطب/جامعة ديالى700.00100.00اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيحنين حسن فاضل عزيز53782122421016012

كلية العلوم/جامعة ديالى602.0086.00اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيرقيه خير هللا جاسم حميد53792122421016014

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية634.0090.57اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيزهراء حازم عليوي ناصر53802122421016016

كلية العلوم/جامعة ديالى610.0087.14اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيزهراء خليل ابراهيم مصطفى53812122421016017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيسبأ ليث سعد كاظم53822122421016020

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيسجى جواد حسين كطاع53832122421016021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيطيبه عمار بدر سلمان53842122421016023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيفاطمه حيدر مهدي عليوي53852122421016026

كلية العلوم/جامعة ديالى613.0087.57اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيفاطمه عباس علي تايه53862122421016028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيمريم ياسر سعدون عبد االمير53872122421016032

كلية العلوم/جامعة ديالى609.0087.00ثانوية السكري للبنيناحيائيحوراء هيثم غازي عبد53882122421043002

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71ثانوية السكري للبنيناحيائيزينة هادي حسين ناصر53892122421043006

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى622.0088.86ثانوية السكري للبنيناحيائيغسق علي فيصل مطشر53902122421043007

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية639.0091.29ثانوية السكري للبنيناحيائيفاطمة مجيد محمد يحيى53912122421043008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى584.0083.43ثانوية السكري للبنيناحيائينبأ عقيل غازي عبد53922122421043010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية السكري للبنيناحيائينور الهدى حميد محسن رشيد53932122421043011

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل547.0078.14ثانوية السكري للبنيناحيائينور عبد االمير احمد عبد هللا53942122421043012

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى668.0095.43ثانوية السكري للبنيناحيائيهاله فارس عامر حاتم53952122421043015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57ثانوية السكري للبنيناحيائيهديل اركان رشيد حميد53962122421043017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت533.0076.14ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائياسالم اسامة هاشم داود53972122421074001

كلية التمريض/جامعة كركوك668.0095.43ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائياطياف زيد محمود مجيد53982122421074002

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيايناس قحطان يوسف ازرق53992122421074003

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0080.29ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيايه حسن كريم عبد54002122421074004
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى539.0077.00ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيخنساء صالح طه عطيه54012122421074005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى473.0067.57ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيداليا ناهي لطيف فرحان54022122421074006

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى615.0087.86ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيدعاء مصلح طه محمد54032122421074008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيرسل سعدون حمود حميد54042122421074010

كلية العلوم/جامعة ديالى590.0084.29ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيرقية عبد علي كطب54052122421074011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى561.0080.14ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيريام صبحي صحو كنج54062122421074012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك561.0080.14ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيزمن سحاب لفته تركي54072122421074013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيزينب حسن عبد ال عليان54082122421074014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيشروق غازي مسعود مرهون54092122421074017

كلية العلوم/جامعة ديالى604.0086.29ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيشيماء شعالن علي حسين54102122421074018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيمروه سعد جمعه هذال54112122421074020

كلية العلوم/جامعة ديالى596.0085.14ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيمريم محي عبد لزام54122122421074021

كلية التمريض/جامعة كربالء667.0095.29اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياروى عمار ياسين عبد54132122422001004

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياساور احمد محمد مسعود54142122422001006

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياسراء عايد ابراهيم شكير54152122422001010

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياسيل حزام عبد االمير عليوي54162122422001015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيامنه عدنان هادي ابراهيم54172122422001019

كلية الزراعة/جامعة ديالى447.0063.86اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيايمان كريم حمد محمود54182122422001021

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.0099.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتبارك احمد عباس زيدان54192122422001024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى524.0074.86اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتبارك رشيد محمود سدره54202122422001025

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى448.0064.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتبارك ليث احمد ذياب54212122422001026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى521.0074.43اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيجوان عماد شهاب احمد54222122422001030

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيحنين علي احمد عبد54232122422001034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى549.0078.43اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيحوراء خليل ابراهيم علي54242122422001035

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيحوراء قيصر شاكر محمود54252122422001037

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيحوراء محمد عبد غضيب54262122422001038

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى476.0068.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرباب حسين ابراهيم سبع54272122422001043

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى453.0064.71اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرسل بالسم احمد ذياب54282122422001046

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى561.0080.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرسل سالم رشيد رحمان54292122422001048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0069.86اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرقية حسن احمد علي54302122422001053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت496.0070.86اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيريهام هيثم كاظم عزيز54312122422001056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزبيده علي احمد عبد54322122422001057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية446.0063.71اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء احمد علوان مرعيد54332122422001058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء حسن جاسم محمد54342122422001060

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء شهاب احمد ذياب54352122422001064

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية513.0073.29اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء عماد نصيف جاسم54362122422001065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى526.0075.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء مبارك حبيب عباس54372122422001067

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهور ثعبان حسين يحيى54382122422001069

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0082.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب رعد هادي خلف54392122422001070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى496.0070.86اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينه طارق عبد هللا محيميد54402122422001073
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كلية الطب البيطري/جامعة ديالى536.0076.57اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينه عصام ابراهيم محمد54412122422001074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى546.0078.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسارة سامي حسين جواد54422122422001075

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسارة عبد الحميد رشيد فرمان54432122422001076

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسالين حردان علي محمد54442122422001078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشروق فائق رحيم محمود54452122422001085

كلية التمريض/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشهد خالد خميس اسيود54462122422001087

كلية الزراعة/جامعة ديالى454.0064.86اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشهد طه ياسين خضير54472122422001088

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيصابرين عبد الكريم حسن كاظم54482122422001089

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى561.0080.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيصفا ماهر ثامر حسن54492122422001090

كلية العلوم/جامعة ديالى573.0081.86اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيصفا محمد حسين سلمان54502122422001091

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر452.0064.57اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيضحى ناظم مهدي حبيب54512122422001092

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيطيبة حازم ابراهيم ناصر54522122422001094

كلية العلوم/جامعة ديالى669.0095.57اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيطيبة حامد جاسم نوري54532122422001095

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيطيبه سلطان حاجم جلوب54542122422001096

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى624.0089.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيطيبه فاضل عنوان هزاع54552122422001098

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى537.0076.71اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيعائشة احمد علوان مرعيد54562122422001101

كلية العلوم/جامعة ديالى628.0089.71اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه محمود حسين علوان54572122422001108

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه مزهر عبد ضايع54582122422001109

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفرح جعفر صادق عارف54592122422001110

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفنار سامي طه ياسين54602122422001112

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى541.0077.29اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيالنه عدنان نايف خميس54612122422001114

كلية التمريض/جامعة تكريت649.0092.71اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيلقاء رشيد محمود سدره54622122422001115

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى466.0066.57اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيلينا ليث احمد شياع54632122422001118

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار547.0078.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيميقات محمود عبد الرحمن حسن54642122422001127

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينبأ رعد جامل عباس54652122422001130

كلية التمريض/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينبأ محمد هادي عنقود54662122422001131

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى612.0087.43اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينبأ مصطفى عبد الرحمن حسن54672122422001132

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينبا هيثم مزبان جاسم54682122422001133

كلية العلوم/جامعة ديالى625.0089.29اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيندى اسماعيل خليل شهاب54692122422001134

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية635.0090.71اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينور الهدى عبد الرحمن زيد عبد54702122422001137

كلية العلوم/جامعة ديالى619.0088.43اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينور الهدى فاروق عدنان عمر54712122422001139

كلية التمريض/جامعة ميسان658.0094.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينور عالء الدين حاتم احمد54722122422001142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى490.0070.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيهدى ابراهيم حسن دليان54732122422001150

كلية التمريض/جامعة تكريت665.0095.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيهيفاء رشيد محمود سدره54742122422001153

كلية التمريض/جامعة بغداد675.0096.43اعدادية تماضر للبناتاحيائيازل قاسم صالح بندر54752122422002001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية تماضر للبناتاحيائياستبرق ابراهيم حسين مخلف54762122422002002

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86اعدادية تماضر للبناتاحيائياستبرق عباس ياس حمد54772122422002004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية تماضر للبناتاحيائياستبرق محمد احمد حسن54782122422002005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0060.00اعدادية تماضر للبناتاحيائياسراء عدي كاظم كريم54792122422002006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى606.0086.57اعدادية تماضر للبناتاحيائياسماء اسماعيل ابراهيم خلف54802122422002009
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قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية تماضر للبناتاحيائياسماء فليح حسن علي54812122422002011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00اعدادية تماضر للبناتاحيائياسماء منذر حمد صالح54822122422002012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى511.0073.00اعدادية تماضر للبناتاحيائياسيل خليل ابراهيم جسام54832122422002013

كلية العلوم/جامعة ديالى571.0081.57اعدادية تماضر للبناتاحيائياسيل صفاء عدوان ابراهيم54842122422002014

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية تماضر للبناتاحيائياطالل زياد عبد الوهاب عبد اللطيف54852122422002015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية تماضر للبناتاحيائياالء سعدون احمد محمد54862122422002017

كلية العلوم/جامعة ديالى587.0083.86اعدادية تماضر للبناتاحيائياالء فجر عبد ماجد54872122422002019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت534.0076.29اعدادية تماضر للبناتاحيائيامنة غسان ادهام شاطي54882122422002021

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية تماضر للبناتاحيائيامنة مجيد حميد حميد54892122422002022

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية تماضر للبناتاحيائيامنة هيثم هادي بحر54902122422002024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0068.86اعدادية تماضر للبناتاحيائياية جمعة محمد حبيب54912122422002025

كلية العلوم/جامعة ديالى566.0080.86اعدادية تماضر للبناتاحيائياية جنعان هزاع رشيد54922122422002026

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية تماضر للبناتاحيائياية صبحي مهاوش زيدان54932122422002030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية تماضر للبناتاحيائياية علي محمد كاظم54942122422002031

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى440.0062.86اعدادية تماضر للبناتاحيائياية محمد ابراهيم خليفه54952122422002032

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية تماضر للبناتاحيائيايالف احمد مبارك جاسم54962122422002033

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0082.43اعدادية تماضر للبناتاحيائيايمان داود سلمان محمد54972122422002035

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14اعدادية تماضر للبناتاحيائيايمان كيالن خلف ياسين54982122422002036

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0060.14اعدادية تماضر للبناتاحيائيايه جاسم حسن خلف54992122422002038

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية تماضر للبناتاحيائيبتول مهند محمد محمود55002122422002040

كلية العلوم/جامعة ديالى581.0083.00اعدادية تماضر للبناتاحيائيتبارك ابراهيم خليل بحر55012122422002041

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0060.43اعدادية تماضر للبناتاحيائيتقى عون احمد علوان55022122422002046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى557.0079.57اعدادية تماضر للبناتاحيائيتمارة رعد فهمي يحيى55032122422002047

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية تماضر للبناتاحيائيجمانة فاضل فهد كافي55042122422002051

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى439.0062.71اعدادية تماضر للبناتاحيائيحبيبة محمد خلف اسماعيل55052122422002054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة535.0076.43اعدادية تماضر للبناتاحيائيحواسم سلمان حسين علي55062122422002055

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية تماضر للبناتاحيائيحوراء احمد يونس مونس55072122422002056

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى525.0075.00اعدادية تماضر للبناتاحيائيخديجة سعدون احمد محمد55082122422002058

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية تماضر للبناتاحيائيخوله فالح علي سلمان55092122422002059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية تماضر للبناتاحيائيدنيا عاصف جواد شرقي55102122422002062

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية تماضر للبناتاحيائيرؤى هيثم صباح جبار55112122422002064

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى502.0071.71اعدادية تماضر للبناتاحيائيرشا احمد صالح جواد55122122422002067

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية493.0070.43اعدادية تماضر للبناتاحيائيرغد رعد جبار فهد55132122422002069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت535.0076.43اعدادية تماضر للبناتاحيائيرقيه فيصل عبد الواحد خلف55142122422002071

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0068.29اعدادية تماضر للبناتاحيائيرنا هادي صفاء عباس55152122422002073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532.0076.00اعدادية تماضر للبناتاحيائيرواء اياد محمود صالح55162122422002075

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية تماضر للبناتاحيائيزينة مقداد خلف ملح55172122422002085

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية تماضر للبناتاحيائيزينة منذر غازي ابراهيم55182122422002086

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43اعدادية تماضر للبناتاحيائيسارة صالح ضعن حمود55192122422002087

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00اعدادية تماضر للبناتاحيائيسارة محمد حكمت ابراهيم55202122422002090
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قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى646.0092.29اعدادية تماضر للبناتاحيائيسارة محمود محجوب حسين55212122422002091

كلية العلوم/جامعة ديالى590.0084.29اعدادية تماضر للبناتاحيائيسبأ علي وسام حبيب55222122422002093

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية تماضر للبناتاحيائيسفانة اياد سهيل نجم55232122422002096

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية تماضر للبناتاحيائيسكينة احمد ناصر حسين55242122422002097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى548.0078.29اعدادية تماضر للبناتاحيائيضحى ابراهيم كرجي كاظم55252122422002110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى542.0077.43اعدادية تماضر للبناتاحيائيطيبة رعد علي جبار55262122422002112

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك558.0079.71اعدادية تماضر للبناتاحيائيعائشة انور ثاير خلف55272122422002117

كلية العلوم/جامعة ديالى593.0084.71اعدادية تماضر للبناتاحيائيعائشة حسين مهدي صالح55282122422002118

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0064.71اعدادية تماضر للبناتاحيائيعائشة حقي اسماعيل وادي55292122422002119

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0068.00اعدادية تماضر للبناتاحيائيعذراء رعد حمود محمود55302122422002121

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى623.0089.00اعدادية تماضر للبناتاحيائيعال رمضان شاكر علي55312122422002124

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية تماضر للبناتاحيائيغادة سالم طه درويش55322122422002125

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى549.0078.43اعدادية تماضر للبناتاحيائيغفران فالح حسون علي55332122422002130

كلية العلوم/جامعة ديالى601.0085.86اعدادية تماضر للبناتاحيائيفاطمة صدر الدين هادي بحر55342122422002135

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية تماضر للبناتاحيائيفاطمة عبد الجليل جمعه جاسم55352122422002136

كلية العلوم/جامعة ديالى566.0080.86اعدادية تماضر للبناتاحيائيفاطمة كامل علي شبيب55362122422002138

كلية التربية/جامعة سامراء517.0073.86اعدادية تماضر للبناتاحيائيفتحية حسين علوان بحر55372122422002141

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية تماضر للبناتاحيائيفريال زيدان خلف محمد55382122422002146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية تماضر للبناتاحيائيلينا اركان عبد الوهاب خليل55392122422002149

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29اعدادية تماضر للبناتاحيائيماريا فاضل سهيل نجم55402122422002150

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين616.0088.00اعدادية تماضر للبناتاحيائيمتاب عبد الناصر ابراهيم علي55412122422002152

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43اعدادية تماضر للبناتاحيائيمريم مزبان صبري حمد55422122422002156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى542.0077.43اعدادية تماضر للبناتاحيائينبأ ابراهيم عيسى وسمي55432122422002163

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية تماضر للبناتاحيائيندى رفعت فاضل ابراهيم55442122422002172

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57اعدادية تماضر للبناتاحيائينغم طه خلف خليل55452122422002174

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى617.0088.14اعدادية تماضر للبناتاحيائينور صبري جدوع حكمت55462122422002178

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى530.0075.71اعدادية تماضر للبناتاحيائينور صالح ستار سلطان55472122422002179

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0069.14اعدادية تماضر للبناتاحيائينور منير عبد هللا محمد55482122422002181

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية تماضر للبناتاحيائينور وضاح نزار ردام55492122422002183

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت474.0067.71اعدادية تماضر للبناتاحيائينور يونس عبد الوهاب جليل55502122422002184

كلية التمريض/جامعة تكريت646.0092.29اعدادية تماضر للبناتاحيائيهبة عباس فاضل محمد55512122422002189

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك527.0075.29اعدادية تماضر للبناتاحيائيهجران فالح حسن درويش55522122422002190

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت547.0078.14اعدادية تماضر للبناتاحيائيهدى حسن علي فياض55532122422002191

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57اعدادية تماضر للبناتاحيائيهدية سعيد علي سليم55542122422002194

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى628.0089.71اعدادية تماضر للبناتاحيائيهدير عمار مزاحم مبارك55552122422002196

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى470.0067.14اعدادية تماضر للبناتاحيائيهيفاء شاكر محمود لفته55562122422002200

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى384.0054.86اعدادية تماضر للبناتاحيائيوصال مهدي صالح حسن55572122422002202

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية تماضر للبناتاحيائيوفاء محمد ثامر نوري55582122422002203

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية تماضر للبناتاحيائييسرى غانم احمد خلف55592122422002205

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية644.0092.00اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيأفيستا دلشاد ابراهيم عيسى55602122422003001
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كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيآيه عبد الرحمن قادر صالح55612122422003002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيابرار عامر كامل قادر55622122422003003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك518.0074.00اعدادية الزيتونة للبناتاحيائياسراء احمد حسين حسن55632122422003006

كلية الزراعة/جامعة ديالى464.0066.29اعدادية الزيتونة للبناتاحيائياسماء جليل اسماعيل اغا عزيز اغا55642122422003008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية الزيتونة للبناتاحيائياسماء مثنى خليل احمد55652122422003012

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية الزيتونة للبناتاحيائياسيا عبد الهادي حسن قادر55662122422003013

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيامنه خليل محمود احمد55672122422003016

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيايات ابراهيم عزت قدوري55682122422003017

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0082.43اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيايالف جمال مطلق شايع55692122422003018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيايالف مصطفى ابراهيم علي خان55702122422003019

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيايه عمران علي حسن55712122422003024

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت541.0077.29اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيايه قحطان محمد كنون55722122422003025

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيبتول حسن علي نجم55732122422003027

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.0074.71اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيبنت الهدى باسم حامد مجيد55742122422003031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى483.0069.00اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيثريا رائد محمد علي عبد الحسين55752122422003037

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى558.0079.71اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيحال عيدان محسن حسن55762122422003038

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيحنين طه ابراهيم عبد الحسين55772122422003039

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.0086.57اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيدانه سوران علي سايه55782122422003042

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيدعاء بشار فاضل عباس55792122422003044

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيرند سرمد صالح محي الدين55802122422003047

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0081.00اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزهراء اسعد هادي علي55812122422003055

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى621.0088.71اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزهراء سيروان علي جمعه55822122422003057

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية546.0078.00اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزهراء عباس اكبر مامه خان55832122422003058

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزهراء علي عبد هللا ويس مراد55842122422003059

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزينه طارق ابراهيم اسماعيل55852122422003067

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيساره حسين يحيى محمد55862122422003072

كلية الصيدلة/جامعة كركوك702.00100.29اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيساره عدنان رحمن فرج55872122422003073

كلية العلوم/جامعة بغداد667.0095.29اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيسميه عامر عطوان جهاد55882122422003078

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى617.0088.14اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيسوزان حسين عبد الغني خسرو55892122422003081

كلية العلوم/جامعة ديالى621.0088.71اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيشهد امير صبري محمد55902122422003083

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيضحى صدام محمد خضير55912122422003086

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0095.86اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيضحى عزيز طه حسين55922122422003087

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية635.0090.71اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيطيبه مقداد شكر محمد55932122422003089

كلية التمريض/جامعة تكريت645.0092.14اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيفاطمة ديار صحبت علي55942122422003096

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيفيان سردار صبري حسين55952122422003100

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيالرا عماد حسين قاسم55962122422003104

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى521.0074.43اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيالنه حسن جمعه محمد علي55972122422003105

كلية العلوم/جامعة ديالى573.0081.86اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيمروه حسن هادي صبر55982122422003107

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية630.0090.00اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيمريم ابراهيم اغا مراد جمشير55992122422003109

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيمريم حسن علي شمه56002122422003110
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كلية التمريض/جامعة تكريت662.0094.57اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيمريم حيدر محمد عباس56012122422003111

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى615.0087.86اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيمريم صالح غالم مصطفى56022122422003115

كلية التمريض/جامعة تكريت658.0094.00اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيمريم عدنان خالد رشيد56032122422003116

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى652.0093.14اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيمريم قسام نجم خليل56042122422003117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى558.0079.71اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيمريم كمال مصطفى خورشيد56052122422003118

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43اعدادية الزيتونة للبناتاحيائينبأ جالل عبد ناموس56062122422003125

كلية التمريض/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية الزيتونة للبناتاحيائينبأ سيروان عباس حسين56072122422003127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى486.0069.43اعدادية الزيتونة للبناتاحيائينبا عطية حمد مراد56082122422003130

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية الزيتونة للبناتاحيائينرمين عامر محمود جمعه56092122422003132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى537.0076.71اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيهاله محمد فرمان داود56102122422003137

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية510.0072.86اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيهانه عبد الكريم هاشم خضر56112122422003138

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية676.0096.57اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيهدى كمال عبد الجبار مدحت56122122422003142

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى506.0072.29اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيهناء عالء محمود كريم56132122422003144

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى658.0094.00اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيهيا محمد حكمت شعبان56142122422003145

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيوصال حسن هادي صبر56152122422003146

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية508.0072.57اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيوصال طالب خليل صجم56162122422003147

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيياره ماجد محمد علي56172122422003148

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0062.71اعدادية البراءة للبناتاحيائيابرار منقذ عبد الوهاب غايب56182122422004002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية البراءة للبناتاحيائياثمار فيصل جمعه حسن56192122422004003

كلية الطب/جامعة تكريت697.0099.57اعدادية البراءة للبناتاحيائيالزهراء غصيب ابراهيم علوان56202122422004011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية البراءة للبناتاحيائيايه حسين حسن حسين56212122422004013

كلية العلوم/جامعة النهرين607.0086.71اعدادية البراءة للبناتاحيائيتبارك عباس ابراهيم اسماعيل56222122422004021

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم621.0088.71اعدادية البراءة للبناتاحيائيتبارك محمود ابراهيم خليفه56232122422004022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء592.0084.57اعدادية البراءة للبناتاحيائيجهاد عامر محمد صالح56242122422004024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية البراءة للبناتاحيائيحوراء سعد عبد هللا هدو56252122422004026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى547.0078.14اعدادية البراءة للبناتاحيائيداليا شاهين محمد خورشيد56262122422004028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى514.0073.43اعدادية البراءة للبناتاحيائيرباب محمد شهاب احمد56272122422004031

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى593.0084.71اعدادية البراءة للبناتاحيائيرسل عدنان عبد الكريم سلمان56282122422004036

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية البراءة للبناتاحيائيرسل فراس فالح حسن56292122422004037

كلية الزراعة/جامعة ديالى539.0077.00اعدادية البراءة للبناتاحيائيرفل محمد مهدي حسين56302122422004038

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى630.0090.00اعدادية البراءة للبناتاحيائيرقيه هادي حمد صالح56312122422004039

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية544.0077.71اعدادية البراءة للبناتاحيائيزمن حافظ ناصر فياض56322122422004042

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء652.0093.14اعدادية البراءة للبناتاحيائيزهراء احمد اسعد ابراهيم56332122422004043

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت491.0070.14اعدادية البراءة للبناتاحيائيزهراء زهير قحطان علي56342122422004046

كلية العلوم/جامعة ديالى578.0082.57اعدادية البراءة للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق طه ياسين56352122422004049

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية البراءة للبناتاحيائيزينب حسين علي علوان56362122422004055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية البراءة للبناتاحيائيزينب زهير بالسم حميد56372122422004057

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى450.0064.29اعدادية البراءة للبناتاحيائيزينب عباس جامل منصور56382122422004060

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى448.0064.00اعدادية البراءة للبناتاحيائيزينب علي احمد حسين56392122422004061

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0062.14اعدادية البراءة للبناتاحيائيزينب غضبان جاسم مصلح56402122422004062
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى511.0073.00اعدادية البراءة للبناتاحيائيزينب قيس حسن محمود56412122422004063

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية529.0075.57اعدادية البراءة للبناتاحيائيساره خليل ابراهيم اسماعيل56422122422004064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى553.0079.00اعدادية البراءة للبناتاحيائيساره هدير غازي عبد الرزاق56432122422004068

كلية التمريض/جامعة تكريت657.0093.86اعدادية البراءة للبناتاحيائيشمس جاسم محمد درعي56442122422004073

كلية التربية/جامعة سامراء486.0069.43اعدادية البراءة للبناتاحيائيطفوف علي اسعد كامل56452122422004079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71اعدادية البراءة للبناتاحيائيطيبه قاسم حنش خالف56462122422004081

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية البراءة للبناتاحيائيعائشه مقداد ناصر محمد56472122422004082

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى465.0066.43اعدادية البراءة للبناتاحيائيفاطمة علي حسين عباس56482122422004089

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية677.0096.71اعدادية البراءة للبناتاحيائيفاطمة محمد عبد محمد56492122422004090

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى442.0063.14اعدادية البراءة للبناتاحيائيكوثر زيد ماهر محمد56502122422004093

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية البراءة للبناتاحيائيمريم سعد عبد هللا هدو56512122422004095

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0094.00اعدادية البراءة للبناتاحيائيمريم صفاء حقي حسن56522122422004096

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى540.0077.14اعدادية البراءة للبناتاحيائيمريم ظاهر ابراهيم علي56532122422004097

كلية التربية/الجامعة المستنصرية558.0079.71اعدادية البراءة للبناتاحيائيمريم عبد الناصر جاسم محمد56542122422004098

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0085.43اعدادية البراءة للبناتاحيائيمنار ابراهيم حسب هللا خميس56552122422004100

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية البراءة للبناتاحيائيميمونه احمد حمد عيدان56562122422004102

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0061.43اعدادية البراءة للبناتاحيائينبأ بكر حمود مبارك56572122422004103

كلية العلوم/جامعة ديالى573.0081.86اعدادية البراءة للبناتاحيائينرجس تحسين سليم سعلو56582122422004106

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0080.29اعدادية البراءة للبناتاحيائينور توفيق علي زوراب56592122422004113

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية البراءة للبناتاحيائينورس حسين عبد هللا كاظم56602122422004116

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية البراءة للبناتاحيائينوره جمال يونس محمد56612122422004117

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.0074.71اعدادية البراءة للبناتاحيائيهدى زاهر محمود توفيق56622122422004119

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية البراءة للبناتاحيائيهدى هارون محمد عيدان56632122422004122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى545.0077.86اعدادية البراءة للبناتاحيائيهناء عمار حكمت فرمان56642122422004123

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى637.0091.00ثانوية العدنانية للبناتاحيائيآفاق ستار رشيد شالش56652122422005002

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية العدنانية للبناتاحيائياسراء علي محمد هالل56662122422005007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى530.0075.71ثانوية العدنانية للبناتاحيائياسيا ظاهر عباس خميس56672122422005009

كلية التمريض/جامعة تكريت658.0094.00ثانوية العدنانية للبناتاحيائيافنان صدام جاسم محمد56682122422005012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية العدنانية للبناتاحيائيافنان وسام داود اسماعيل56692122422005013

كلية طب االسنان/جامعة تكريت692.0098.86ثانوية العدنانية للبناتاحيائيايات عبد العزيز خورشيد مراد56702122422005017

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية العدنانية للبناتاحيائياية عبد الواحد وهيب هاشم56712122422005020

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل640.0091.43ثانوية العدنانية للبناتاحيائيايثار اديب محمد عواد56722122422005021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى546.0078.00ثانوية العدنانية للبناتاحيائيتبارك اسماعيل فاضل علي56732122422005029

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى451.0064.43ثانوية العدنانية للبناتاحيائيتبارك باسل عبد هللا خضير56742122422005030

كلية الطب/جامعة النهرين705.00100.71ثانوية العدنانية للبناتاحيائيتبارك عامر احمد عبد56752122422005032

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29ثانوية العدنانية للبناتاحيائيجنان صالح وادي عبد56762122422005036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى507.0072.43ثانوية العدنانية للبناتاحيائيحوراء ضياء يوسف حالوب56772122422005040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى525.0075.00ثانوية العدنانية للبناتاحيائيدعاء لؤي محمود حسن56782122422005043

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية العدنانية للبناتاحيائيدالل رحمان داود مهدي56792122422005044

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرشا علي جعفر خميس56802122422005052
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية530.0075.71ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرغد محمد حسن محمد56812122422005054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرقية مهدي محمد سرحان56822122422005055

كلية العلوم/جامعة ديالى619.0088.43ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرقيه ستار علي لطيف56832122422005057

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرقيه عدنان قاسم نصيف56842122422005058

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرواء عماد رحيم صالح56852122422005061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529.0075.57ثانوية العدنانية للبناتاحيائيريام حازم سعد محمود56862122422005062

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية العدنانية للبناتاحيائيريام عبد الحميد مجيد خضير56872122422005063

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية العدنانية للبناتاحيائيريام علي نجم عبد56882122422005064

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0082.00ثانوية العدنانية للبناتاحيائيزبيده نهاد محمد علي56892122422005066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية العدنانية للبناتاحيائيزهراء ياسر محمود خلف56902122422005070

كلية العلوم/جامعة ديالى622.0088.86ثانوية العدنانية للبناتاحيائيزينب ربيع محمود حميد56912122422005071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية العدنانية للبناتاحيائيزينب طالب حسن شديد56922122422005074

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار511.0073.00ثانوية العدنانية للبناتاحيائيزينب عدنان قاسم نصيف56932122422005075

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى535.0076.43ثانوية العدنانية للبناتاحيائيزينب مثنى ابراهيم محمود56942122422005077

كلية العلوم/جامعة ديالى637.0091.00ثانوية العدنانية للبناتاحيائيساره عثمان عبد الكريم محمود56952122422005082

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0080.43ثانوية العدنانية للبناتاحيائيسبأ عدنان جسام حمود56962122422005083

كلية العلوم/جامعة ديالى586.0083.71ثانوية العدنانية للبناتاحيائيصبا حسين حسن منصور56972122422005088

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71ثانوية العدنانية للبناتاحيائيعال حسين رشيد ياسين56982122422005096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى548.0078.29ثانوية العدنانية للبناتاحيائيفاديه احمد خلف سليم56992122422005098

كلية العلوم/جامعة ديالى614.0087.71ثانوية العدنانية للبناتاحيائيفاطمة حارث ابراهيم عطيه57002122422005100

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0080.71ثانوية العدنانية للبناتاحيائيفاطمة رعد رحيم عباس57012122422005101

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية العدنانية للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم محمد فاضل57022122422005102

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0082.14ثانوية العدنانية للبناتاحيائيفاطمه زياد عبد هللا عبد57032122422005103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى490.0070.00ثانوية العدنانية للبناتاحيائيفاطمه عباس ياس عبد هللا57042122422005105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14ثانوية العدنانية للبناتاحيائيفرح عامر طه سعيد57052122422005106

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية العدنانية للبناتاحيائيلينا عثمان يونس محمود57062122422005107

كلية الطب/جامعة ديالى699.0099.86ثانوية العدنانية للبناتاحيائيمريم اياد عقيل محمود57072122422005113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى538.0076.86ثانوية العدنانية للبناتاحيائيمريم ظاهر عباس خميس57082122422005115

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86ثانوية العدنانية للبناتاحيائيمالك لؤي محمود حسن57092122422005117

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين650.0092.86ثانوية العدنانية للبناتاحيائيميديا باسم حميد كريم57102122422005119

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية العدنانية للبناتاحيائيميس الريم محمد رحيم ابراهيم57112122422005120

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية663.0094.71ثانوية العدنانية للبناتاحيائيميس محمود عباس حمود57122122422005121

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29ثانوية العدنانية للبناتاحيائينغم احمد صبح رشاد57132122422005127

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى538.0076.86ثانوية العدنانية للبناتاحيائينور الهدى ثامر محمد نجم57142122422005128

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00ثانوية العدنانية للبناتاحيائيهبه فيصل غازي حسن57152122422005137

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00ثانوية العدنانية للبناتاحيائيهدى عماد طارق صبري57162122422005140

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية العدنانية للبناتاحيائيهدى مؤيد حميد مراد57172122422005141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية العدنانية للبناتاحيائيهدى نوري ابراهيم محمود57182122422005142

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية العدنانية للبناتاحيائيهيام عبد السالم حسين محمد57192122422005143

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86ثانوية العدنانية للبناتاحيائيودق عامر خميس علي57202122422005145
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كلية العلوم/جامعة ديالى617.0088.14ثانوية جمانة للبناتاحيائيايه علي حسين عبود57212122422006006

كلية العلوم/جامعة ديالى611.0087.29ثانوية جمانة للبناتاحيائيتبارك سمير علوان ناصر57222122422006007

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى453.0064.71ثانوية جمانة للبناتاحيائيتبارك يوسف فارس سلومي57232122422006009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى504.0072.00ثانوية جمانة للبناتاحيائيرقيه مصطفى غايب حسن57242122422006017

كلية العلوم/جامعة ديالى617.0088.14ثانوية جمانة للبناتاحيائيرواء غازي فيصل مغير57252122422006018

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى592.0084.57ثانوية جمانة للبناتاحيائيرويده هاشم عبد اللطيف حسن57262122422006019

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء531.0075.86ثانوية جمانة للبناتاحيائيزينب صفاء علي حسن57272122422006023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0069.43ثانوية جمانة للبناتاحيائيزينب علي حسين صبر57282122422006024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71ثانوية جمانة للبناتاحيائيسجى رائد ساجد عبد57292122422006028

كلية العلوم/جامعة ديالى585.0083.57ثانوية جمانة للبناتاحيائيسماره مقداد فؤاد عبد الكريم57302122422006032

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية جمانة للبناتاحيائيشمس ضياء احمد فرحان57312122422006033

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين553.0079.00ثانوية جمانة للبناتاحيائيشهد سعد عبد العزيز مجيد57322122422006034

كلية التمريض/جامعة تكريت651.0093.00ثانوية جمانة للبناتاحيائيشهد عبد الرزاق اسماعيل مهدي57332122422006035

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء632.0090.29ثانوية جمانة للبناتاحيائيطيبه عباس سلطان جاسم57342122422006038

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد680.0097.14ثانوية جمانة للبناتاحيائيفاطمة جبار عبد الوهاب كريم57352122422006041

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى593.0084.71ثانوية جمانة للبناتاحيائيفاطمه غسان كريم حمود57362122422006042

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية جمانة للبناتاحيائيلينه احمد مصطفى عبد الجبار57372122422006044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0076.86ثانوية جمانة للبناتاحيائيمروه حميد كريم حميد57382122422006045

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية جمانة للبناتاحيائيمريم عبد الرحمن شكر محمود57392122422006046

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71ثانوية جمانة للبناتاحيائيمريم مازن شاكر محمود57402122422006048

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى648.0092.57ثانوية جمانة للبناتاحيائينبأ وليد غازي مجيد57412122422006051

كلية العلوم/جامعة النهرين621.0088.71ثانوية جمانة للبناتاحيائينور الهدى غزوان فيصل مشكور57422122422006053

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى548.0078.29ثانوية جمانة للبناتاحيائينور زياد عبود احمد57432122422006054

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0068.29ثانوية جمانة للبناتاحيائينور مهدي مطشر شكر57442122422006055

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0080.57ثانوية جمانة للبناتاحيائيهبه احمد عبد الرحمن حسين57452122422006056

كلية التمريض/جامعة كربالء665.0095.00ثانوية جمانة للبناتاحيائيوئام عمار عبد الرحمن عليوي57462122422006059

كلية الطب/جامعة بغداد709.52101.36ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائياريج محمد ابراهيم علي57472122422007002

كلية الطب/جامعة بغداد710.60101.51ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيايالف ليث عبود علي57482122422007005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيايالف محمد علوان حسن57492122422007006

كلية الطب/جامعة بغداد712.00101.71ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيايه رعد متعب ابراهيم57502122422007007

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.8498.41ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيايه لطيف خليل ابراهيم57512122422007008

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيبنين حميد شهاب احمد57522122422007009

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.6098.80ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيتبارك اكرم عبود احمد57532122422007010

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيتبارك حمزة سلمان عاشور57542122422007012

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.7699.25ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيتبارك صكبان عزيز ابراهيم57552122422007013

كلية الطب/جامعة بغداد706.44100.92ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيتبارك عبد الرزاق محمد مجيد57562122422007014

كلية الطب/جامعة بغداد712.00101.71ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيجمانة احمد مظهر خلف57572122422007016

كلية العلوم/جامعة ديالى687.7298.25ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيدانيه تحسين حسين مبارك57582122422007017

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك593.5284.79ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيربى محمود خليل كاظم57592122422007018

كلية العلوم/جامعة ديالى600.2485.75ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيرفل غسان وسام حسن57602122422007020
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قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.2494.18ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيرهف مثنى محمد حسين57612122422007023

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى662.0494.58ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيزهراء براء محمد عبد علي57622122422007025

كلية الطب/جامعة ديالى704.60100.66ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيزينب احمد شهاب احمد57632122422007026

كلية الطب/جامعة ديالى702.84100.41ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيزينب نزار معن عبد الكريم57642122422007027

كلية الطب/جامعة تكريت696.2899.47ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيساره عباس خورشيد مجيد57652122422007029

كلية الطب/جامعة ديالى706.68100.95ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيسالي سعد هاشم محمد امين57662122422007030

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى654.6093.51ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيسيماء صدام رحيم هادي57672122422007032

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0498.43ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيشدن علي محمد محمود57682122422007033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.5296.93ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيشذى عباس محمد احمد57692122422007034

كلية الطب/جامعة بغداد713.00101.86ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيشهد احمد محمد فهد57702122422007035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.4088.34ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيشهد عالء شاكر ناصر57712122422007036

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.8893.41ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيصفا حسن مرزه حسن57722122422007037

كلية الطب/جامعة ديالى700.76100.11ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيصفا حميد متعب رشيد57732122422007038

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار679.7697.11ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيضحى محمد محمود عبد الرحمن57742122422007039

كلية الطب/جامعة الفلوجة696.5299.50ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيطيبه حسام حميد رشيد57752122422007040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.9697.28ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيطيبه رباح حسن حبيب57762122422007042

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.6899.10ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيفاطمة عقيل محمد طعمه57772122422007043

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.8498.55ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيفاطمه بسام حسن احمد57782122422007044

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيفرح رأفت عدنان عباس57792122422007045

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.6899.38ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيمريم حيدر عبد الوهاب عبد الحسن57802122422007046

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيمريم خليل ابراهيم احمد57812122422007047

كلية الطب/جامعة بغداد710.92101.56ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيميسره نعمه شدهان عبد القادر57822122422007050

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية581.4483.06ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيمالك مهند محيسن احمد57832122422007051

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية567.7681.11ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيمهد خالد محمد امين57842122422007052

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.5297.07ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائينور الهدى محمد متعب رشيد57852122422007054

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.6098.23ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيهاجر محمود هاشم محمود57862122422007056

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية588.2084.03ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيهديل عبد الهادي عبد القادر علي57872122422007058

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيهند محمد عبد العزيز محمد57882122422007059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.8498.26ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائييقين نهاد نجم عبد57892122422007060

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيارجوان ربيع صالح مهدي57902122422008002

كلية الطب/جامعة ديالى699.0099.86اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائياروى سعدي مجيد حميد57912122422008003

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائياروى عباس خضر عباس57922122422008004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى541.0077.29اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائياستبرق عصمان كريم ياس57932122422008005

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائياستبرق مصطاف فتحي مصطفى57942122422008006

كلية العلوم/جامعة ديالى566.0080.86اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائياسيل نصير محمد نصيف57952122422008012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائياميمة عبد هللا محمود عبد هللا57962122422008017

كلية الطب/جامعة ديالى701.00100.14اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائياميمة مهدي علي حسين57972122422008018

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيايمان احمد محمد فرحان57982122422008020

كلية العلوم/جامعة ديالى602.0086.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيايناس خليل ابراهيم عباس57992122422008021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيايه نجم عبد الستار مجيد58002122422008028
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كلية الزراعة/جامعة ديالى450.0064.29اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيبراء احمد نايف عيدان58012122422008029

كلية العلوم/جامعة ديالى584.0083.43اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيتبارك هيثم يحيى كاظم58022122422008035

كلية العلوم/جامعة االنبار558.0079.71اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيجنان محمد جليل ابراهيم58032122422008038

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيحسنى مهدي قدوري كريم58042122422008040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى539.0077.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيحنين حيدر هادي حميد58052122422008041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى523.0074.71اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيحنين ضرغام ثابت نعمان58062122422008042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى497.0071.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيحنين هالل جسام ناصر58072122422008043

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيخلود ثابت نعمان هاشم58082122422008046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531.0075.86اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيخلود مؤيد ابراهيم جواد58092122422008047

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0069.14اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيداليا مثنى فارس رشيد58102122422008049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيدعاء خليل محمد خليل58112122422008050

كلية التمريض/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيدعاء عباس احمد عبد الوهاب58122122422008051

كلية العلوم/جامعة ديالى621.0088.71اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيديانا ياسين صالح ابراهيم58132122422008055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيدينا اياد طارق هاشم58142122422008056

كلية العلوم/جامعة ديالى604.0086.29اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرؤى رافد محمود عبد هللا58152122422008057

كلية العلوم/جامعة ديالى623.0089.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرؤى وليد سرحان ذياب58162122422008059

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرانيا رائد صبحي اسماعيل58172122422008060

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0091.71اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرحمه صالح كريم ياس58182122422008063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرسل ثاير لطيف محمد58192122422008065

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرسل عباس شهاب احمد58202122422008066

كلية العلوم/جامعة ميسان600.0085.71اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرسل عصام طالب ارزوقي58212122422008067

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرغد راقي سلمان احمد58222122422008068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى524.0074.86اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرنده ادم مهدي هادي58232122422008070

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0080.71اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرويده زياد عبد هللا جاسم58242122422008072

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزبيده محمد صالح عاشور58252122422008074

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزهراء ابراهيم اسماعيل ابراهيم58262122422008075

كلية التمريض/جامعة تكريت665.0095.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزهراء عبد السالم محمد حربي58272122422008081

كلية التمريض/جامعة تكريت659.0094.14اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزهراء محمد جواد ايوب58282122422008082

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزهراء نزار صبري علو58292122422008083

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى499.0071.29اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزينب قيس عدنان عباس58302122422008086

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى554.0079.14اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيساره حيدر محمد جمعه58312122422008090

كلية الزراعة/جامعة ديالى456.0065.14اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيساره عمار صبحي صادق58322122422008092

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى587.0083.86اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيسجى فؤاد جميل ابراهيم58332122422008095

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيسدرة المنتهى مهدي كرم مهدي58342122422008096

كلية العلوم/جامعة ديالى584.0083.43اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيسرى عبد الرحيم غايب حسين58352122422008097

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى517.0073.86اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيسرى ياسر ابراهيم طه58362122422008099

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى627.0089.57اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيشفاء كريم سلمان شهاب58372122422008103

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيشهد حسين صباح رشيد58382122422008105

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى530.0075.71اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيشهد عباس ثابت نعمان58392122422008106

كلية التمريض/جامعة كركوك666.0095.14اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيشهرزاد لطيف مصطفى عبد الكريم58402122422008107
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى513.0073.29اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيضحى حاتم مجيد عباس58412122422008109

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0082.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيضحى نهاد عباس صالح58422122422008111

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيطيبه زكي ابراهيم جاسم58432122422008113

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيطيبه عبد هللا هادي حربي58442122422008114

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى501.0071.57اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيطيبه قاسم محمد عيسى58452122422008115

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية521.0074.43اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيطيبه مجيد فخري مجيد58462122422008116

كلية الزراعة/جامعة ديالى458.0065.43اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيطيبه محمود جاسم مبارك58472122422008118

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيعائشه احمد صالح عاشور58482122422008119

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى510.0072.86اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيعبير راقي سلمان احمد58492122422008121

كلية العلوم/جامعة ديالى610.0087.14اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيعفاف ثامر هجول ابراهيم58502122422008122

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيعال حميد رشيد عبد58512122422008123

كلية العلوم/جامعة ديالى594.0084.86اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيفاطمة احمد نجاح نعمان58522122422008127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى544.0077.71اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيفاطمة علي يونس علي58532122422008131

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0082.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيفدوة قاسم عبد المنعم ذياب58542122422008136

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة506.0072.29اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيفرح خالد عبد هللا محمد58552122422008137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى542.0077.43اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيكيفيه عصمان كريم ياس58562122422008140

كلية الزراعة/جامعة ديالى464.0066.29اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيلميعه عامر محمد فليح58572122422008141

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمريم ازهار خماس محمد علي58582122422008142

كلية العلوم/جامعة ديالى617.0088.14اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمريم خليل عباس خميس58592122422008145

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى584.0083.43اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمريم سؤدد مجيد احمد58602122422008146

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمريم فالح حسين علوان58612122422008150

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمريم محمود شكر ناجي58622122422008151

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531.0075.86اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمريم مهدي مجيد احمد58632122422008152

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمريم نيوتن صالح ياسين58642122422008153

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمالك عبد القادر شوكت محمد58652122422008154

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمها مهند ساجد نصيف58662122422008156

كلية التمريض/جامعة تكريت658.0094.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيندى سلمان ابراهيم وهيب58672122422008161

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائينور الهدى اياد مهدي صالح58682122422008163

كلية العلوم/جامعة ديالى571.0081.57اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائينور الهدى سؤدد مجيد احمد58692122422008164

كلية الطب/جامعة ديالى702.00100.29اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائينور الهدى غسان فايق خلف58702122422008165

كلية العلوم/جامعة ديالى573.0081.86اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيهاجر ثعبان داود سلمان58712122422008170

كلية العلوم/جامعة ديالى622.0088.86اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيهبة سالم هاشم عزيز58722122422008172

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيهجران احمد عبد  كاظم58732122422008177

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيأماني صائب ستار احمد58742122422009002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيأمة هللا زكريا عبد العزيز عباس58752122422009003

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيآيه خالص سعود محمد58762122422009009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى504.0072.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيآيه علي نافع غني58772122422009010

كلية التمريض/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيآيه فائز جمعه خلف58782122422009012

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية634.0090.57اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيآيه قصي فتح هللا عسكر58792122422009013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيآيه ماجد خضير عباس58802122422009014
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيابرار كامل لطيف علي58812122422009017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى612.0087.43اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائياساور احمد خليفه لفته58822122422009021

كلية العلوم/جامعة ديالى637.0091.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائياطياف ابراهيم اسماعيل علوان58832122422009023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيانوار محمد خميس حسين58842122422009032

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائياوراس خالد هادي حسين58852122422009033

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيايالف احمد فالح حسن58862122422009035

كلية التمريض/جامعة تكريت662.0094.57اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيايالف اركان جميل عمران58872122422009036

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى600.0085.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيايه سعيد حزام منصور58882122422009041

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيايه علي عباس عبد هللا58892122422009042

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيبتول احمد علي صالح58902122422009045

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0080.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيبدور علي غازي عبد المجيد58912122422009046

كلية الطب/جامعة ديالى701.00100.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيبراءه حمدان حسن علي58922122422009047

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى603.0086.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيبسمله عصام جميل خميس58932122422009049

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى497.0071.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيبنين عمار عبد العزيز عبد الكريم58942122422009051

كلية العلوم/جامعة ديالى566.0080.86اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيتبارك رعد كريم محمد58952122422009058

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد556.0079.43اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيتبارك رفيق هاشم احمد58962122422009059

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيتبارك ضياء حميد حمادي58972122422009060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى546.0078.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيتبارك علي احمد كنعان58982122422009062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى558.0079.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيتبارك فيصل محمد جاسم58992122422009069

كلية التمريض/جامعة تكريت648.0092.57اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيتبارك محمود علي حسن59002122422009073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى509.0072.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيتبارك وهاب سالم محمد59012122422009075

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت659.0094.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيجنات علي خالد عبد السالم59022122422009080

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيحنين فاضل علي حسين59032122422009081

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيحنين قاسم محيسن علوان59042122422009082

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيحنين وسام سعد حميد59052122422009083

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيحواء ياسين ثامر حسين59062122422009084

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين646.0092.29اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيخديجه عامر محمد سليمان59072122422009085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيخنساء خالد عباس ابراهيم59082122422009086

كلية الزراعة/جامعة ديالى517.0073.86اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيداليا دريد ابراهيم كاظم59092122422009087

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيدره مرتضى شاكر محمود59102122422009088

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى506.0072.29اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيدعاء انمار رحيم طعمه59112122422009089

كلية العلوم/جامعة ديالى622.0088.86اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيدنيا عالء خليل علوان59122122422009091

كلية علوم البحار/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرؤى شاكر محمود اسعد59132122422009093

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0080.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرؤى قصي طه كرفوع59142122422009094

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرسل حسن هادي صالح59152122422009099

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0091.29اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرسل رعد عيسى غيدان59162122422009100

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرنا فيصل حميد سعيد59172122422009108

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0081.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرنا قيس هزبر هادي59182122422009109

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0080.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيروان قحطان عبد الجبار سلمان59192122422009111

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيريم احمد محي شكر59202122422009114
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كلية الطب البيطري/جامعة ديالى538.0076.86اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزهراء حامد محسن علي59212122422009118

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0082.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزهراء زهير عبد الكريم عباس59222122422009120

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزهراء علي صالح عباس59232122422009124

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء603.0086.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزهراء عمار علي حسين59242122422009127

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى537.0076.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزهراء ناظم طالب كريم59252122422009131

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى537.0076.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزينب اسامه محمود وهيب59262122422009135

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0081.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزينب حامد محسن علي59272122422009136

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزينب سمير سامي ياسين59282122422009138

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزينب عدي صالح مهدي59292122422009140

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى668.0095.43اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزينب محمود وهيب حسين59302122422009143

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى554.0079.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزينه نعمه علي عباس59312122422009146

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيساره حميد علوان كريم59322122422009148

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيساره حميد لطيف حميد59332122422009149

كلية العلوم/جامعة ديالى581.0083.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيساره سعدون عبدالحافظ جواد59342122422009150

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيساره عبود سلمان عبود59352122422009151

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى553.0079.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيساره عدنان محمد فزع59362122422009152

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيساره نجم عبدالحسين علوان59372122422009154

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى530.0075.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيساره يوسف فهد خيون59382122422009155

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسبأ احمد عيدان اسماعيل59392122422009156

كلية العلوم/جامعة ديالى593.0084.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسجى احمد يونس حسن59402122422009157

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0067.86اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسجى طه محمد كاظم59412122422009161

كلية العلوم/جامعة ديالى608.0086.86اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسجى قادر محمد جاسم59422122422009163

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسجى ياسر جالب زاير59432122422009164

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسدره حسين علي كريم59442122422009165

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسهير خضر ابراهيم عزيز59452122422009175

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية466.0066.57اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيشمس الزهراء علي رضا سليمان59462122422009178

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى434.0062.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيشهد ربيع رحمن ابراهيم59472122422009181

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيشهد عبداالمير مبدر خلف59482122422009182

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيشهد عماد لطيف ابراهيم59492122422009183

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيشيماء حافظ عبدالعزيز عباس59502122422009185

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيشيماء وسام حسون مهدي59512122422009187

كلية العلوم/جامعة ديالى591.0084.43اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيصبا حسين علي كريم59522122422009189

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيصفا جبار قاسم جبار59532122422009190

كلية الطب/جامعة ديالى701.00100.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيصفا عاصم احمد حسن59542122422009191

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيصفا عامر خليل احمد59552122422009192

كلية العلوم/جامعة ديالى603.0086.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيصفا قاسم مجيد صالح59562122422009193

كلية الزراعة/جامعة ديالى454.0064.86اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيضحى احمد يحيى سعود59572122422009195

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيضحى ثامر زيدان خلف59582122422009196

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيضحى حسين عباس علي59592122422009197

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيضحى حيدر اسماعيل محمد عزيز59602122422009198
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قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية649.0092.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيضحى مهند عدنان محمد59612122422009200

كلية الزراعة/جامعة ديالى463.0066.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيطيبه احمد مظهر هزبر59622122422009201

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيطيبه دوكان داود سلمان59632122422009202

كلية الزراعة/جامعة ديالى460.0065.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيعبير خالد علوان كريم59642122422009212

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0068.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيعال سعد يحيى محمد59652122422009215

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيغاده عرفان حسيب عبدالسالم59662122422009216

كلية العلوم/جامعة ديالى570.0081.43اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيغسق سعد عيدان اسماعيل59672122422009219

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت498.0071.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيغفران جعفر محمد احمد59682122422009222

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيفاطمة تحسين هادي رميض59692122422009228

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيفدى زياد طارق سليمان59702122422009237

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيفرح احمد كهالن حاتم59712122422009238

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيفرح بسام سلمان كريم59722122422009239

كلية الطب/جامعة ديالى703.00100.43اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيفرح فراس عبدالجبار كامل59732122422009241

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة424.0060.57اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيلبنا محمود منسي معيوف59742122422009244

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيلينا نجم ياس خضير59752122422009247

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيماريه قاسم محمد حمزة59762122422009250

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى432.0061.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمروة هيثم حبيب نعمه59772122422009252

كلية العلوم/جامعة ديالى595.0085.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمروه قاسم مجيد صالح59782122422009254

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمريم اسعد مغير محيسن59792122422009255

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى585.0083.57اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمريم حسن صالح عواد59802122422009256

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمريم حسين عبود حسون59812122422009258

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمريم عبدالكريم حسين علي59822122422009263

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمريم فؤاد خالد غالب59832122422009265

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمريم منعم رفعت عبدالوهاب59842122422009267

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمالذ جليل وداي حمود59852122422009270

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية566.0080.86اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمالك باهر مبدر عبد الكريم59862122422009272

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد652.0093.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمالك وئام حسين علي59872122422009274

كلية التمريض/جامعة تكريت637.0091.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمها مهند عدنان رحيم59882122422009279

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0068.86اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمينا علي سلمان عبود59892122422009280

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى512.0073.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمينا عمر عبدالخالق جبار59902122422009281

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينبأ اياد حسن محمود59912122422009283

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى579.0082.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينبأ عقيل رحمن ابراهيم59922122422009285

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0092.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيندى حسن طه دانوك59932122422009288

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية594.0084.86اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيندى غانم رحيم محمود59942122422009289

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينرجس وليد زيدان عبد59952122422009290

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينهى اثير عبدالكريم عزيز59962122422009291

كلية التمريض/جامعة كربالء666.0095.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينهى عبداالمير قاسم محمد59972122422009292

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينهى مجيد سلمان عبدهللا59982122422009293

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينورالهدى قحطان عدنان عمران59992122422009300

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى633.0090.43اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينورالهدى قيس هزبر هادي60002122422009301
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كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى441.0063.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيهمسة يونس هاشم عباس60012122422009311

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية494.0070.57اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيودق عدنان كامل حميد60022122422009315

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيوسن فالح حسن عبد60032122422009317

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيوعد دهش عبد داود60042122422009318

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت626.0089.43اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائييسر حميد لطيف حميد60052122422009319

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيأستبرق رشيد حميد مصطفى60062122422010001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0070.57اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيأسمهان عامر محمد حسين60072122422010002

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى465.0066.43اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيأمنه جمال كامل محمد60082122422010004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيأميمه سامي علي اكبر شهاب60092122422010005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيأنفال سعد كاظم خميس60102122422010006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى548.0078.29اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيآيه ابراهيم اسماعيل رجيه60112122422010010

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى449.0064.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائياثمار عالء عبدالقادر عبد60122122422010011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى526.0075.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائياسراء حارث عادل هاشم60132122422010015

كلية العلوم/جامعة ديالى632.0090.29اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائياسيا مهند حميد اسماعيل60142122422010018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى550.0078.57اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائياشجان رياض علي مصطفى60152122422010020

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيانفال وليد مجيد حميد60162122422010023

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيايفان رسول سامي حمود60172122422010025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيايه ياس خضير عباس60182122422010030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيبتول علي حسين محمد60192122422010031

كلية العلوم/جامعة ديالى600.0085.71اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيتبارك جليل اسماعيل رجيه60202122422010035

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيتبارك خالد محمود احمد60212122422010036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى501.0071.57اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيتبارك يوسف علي احمد60222122422010044

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية521.0074.43اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيتقى صالح محمود عزال60232122422010045

كلية اللغات/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيحنين عثمان عبدالرحمن غضبان60242122422010048

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى602.0086.00اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيحنين هيثم احمد محمود60252122422010049

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى513.0073.29اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيحوراء فراس سلمان عباس60262122422010051

كلية الزراعة/جامعة ديالى457.0065.29اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيدنيا ستار سالم زيدان60272122422010052

كلية التمريض/جامعة تكريت654.0093.43اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيرانيه سعد كاظم خميس60282122422010054

كلية التمريض/جامعة تكريت655.0093.57اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيرحمه ثائر عبد يعكوب60292122422010056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى465.0066.43اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيرفل غانم اسماعيل كنعان60302122422010060

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيرند صكبان عبدهللا حميد60312122422010062

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيريام قادر علي عبيد60322122422010067

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى541.0077.29اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيزبيدة شهاب احمد كاظم60332122422010068

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيزينب جبار مجيد طاهر60342122422010074

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيزينه عدي نصيف جاسم60352122422010075

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى617.0088.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيساره جاسم محمد غضبان60362122422010077

كلية الزراعة/جامعة ديالى453.0064.71اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيسجى حازم حسين علي60372122422010082

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0069.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيسجى عماد فليح حسن60382122422010086

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0070.00اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيسرور عدنان خليل ابراهيم60392122422010089

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيسرى محمود عبد حسين60402122422010093
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كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم610.0087.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيسفانه راشد عبدالستار محمود60412122422010094

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيسفانه رعد ابراهيم باوي60422122422010095

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيشيماء محمد عيسى مطلك60432122422010104

كلية التمريض/جامعة تكريت652.0093.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيصفا صباح فاضل موسى60442122422010105

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيضحى سلمان احمد داود60452122422010106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى554.0079.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيضحى صادق عبد محمد60462122422010107

كلية العلوم/جامعة ديالى586.0083.71اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيضحى يحيى شكر محمود60472122422010108

كلية العلوم/جامعة تكريت584.0083.43اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيطيبه انمار ابراهيم باوي60482122422010110

كلية العلوم/جامعة ديالى651.0093.00اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيعائشه عبدالرحيم حسن نجم60492122422010117

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيعذراء محي صالح مهدي60502122422010118

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى624.0089.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيغدير صادق عبد محمد60512122422010121

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيغدير محارب حميد ياسين60522122422010122

كلية التمريض/جامعة كركوك660.0094.29اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيغسق علي جاسم محمد60532122422010123

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيغسق منذر سلمان داود60542122422010125

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه حمادي احمد نجم60552122422010126

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه حوم كامل جاسم60562122422010127

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه عبدالرزاق محمد حسين60572122422010129

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت517.0073.86اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه فيصل جميل جواد60582122422010131

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيفرح صدام حسين علي60592122422010135

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيلينا عمر محمود عبدالستار60602122422010140

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيماريا حميد جاسم خضير60612122422010141

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيمروه عمران عبدهللا جاسم60622122422010142

كلية العلوم/جامعة ديالى598.0085.43اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيمريم عباس شرقي مجيد60632122422010146

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيمريم عمران عبدهللا جاسم60642122422010149

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيمريم فيصل ابراهيم مطلك60652122422010150

كلية العلوم/جامعة ديالى620.0088.57اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيمريم مؤيد محمدعلي عباس60662122422010151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى507.0072.43اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيمريم محمد حسين علي60672122422010153

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى653.0093.29اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيمريم وجدي علي احمد60682122422010154

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية438.0062.57اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيمنار ثامر حاتم رشيد60692122422010157

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيمنار زيدان خلف حمد60702122422010158

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيمنار وجدي علي احمد60712122422010159

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيمها جمعة عبدالوهاب خلف60722122422010161

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيموج صباح نوري حسين60732122422010162

كلية العلوم/جامعة ديالى617.0088.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيميس ظافر ذياب صبري60742122422010163

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائينبأ احمد حامد احمد60752122422010166

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء477.0068.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائينبأ رافد خليفه عباس60762122422010169

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0067.43اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائينبأ هادي صالح نايف60772122422010172

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى551.0078.71اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائينبراس عمر احمد حسين60782122422010173

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائينسرين ثامر حسن محمود60792122422010175

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائينور ايسر علي خليل60802122422010179
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كلية العلوم/جامعة ديالى628.0089.71اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائينور سامي عبدالحافظ جواد60812122422010180

كلية الزراعة/جامعة ديالى457.0065.29اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائينور عبدالسالم ارحيم عيسى60822122422010182

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائينور محمد خلف جريمط60832122422010185

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائينور نزار كمال محمود60842122422010186

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى501.0071.57اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائينوره علي لطيف صالح60852122422010188

كلية العلوم/جامعة ديالى584.0083.43اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيهاجر علي موفق علي60862122422010189

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيهبه فاضل حمد نجم60872122422010193

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521.0074.43اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيهدى عباس محمود خلف60882122422010195

كلية العلوم/جامعة ديالى596.0085.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيهدى محمود ابراهيم نعمة60892122422010196

كلية العلوم/جامعة ديالى626.0089.43اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيهديل حسين نعيس مهيدي60902122422010197

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيهيا عارف علي محمد60912122422010199

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0067.29اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيابتهال مجيد مطلب مصلح60922122422011002

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى442.0063.14اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائياسيل قيس ابراهيم حبيب60932122422011003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائياطياف نصر عيسى نجم60942122422011004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيام البنين حسين غضبان كاظم60952122422011006

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيبنين عباس حسين حميد60962122422011019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى494.0070.57اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيتبارك فؤاد شهاب احمد60972122422011020

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0091.71اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيحوراء سالم منسي شاتي60982122422011025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيختام عمار عبد مطلب60992122422011030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيخديجة عمار عبد مطلب61002122422011031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيدعاء هاشم سلمان حسون61012122422011034

كلية العلوم/جامعة ديالى620.0088.57اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيدنيا صادق علي عباس61022122422011035

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0070.86اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيرقيه صبري عبدالرحيم حمود61032122422011049

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيرقيه مهند عبد علي فاضل61042122422011051

كلية العلوم/جامعة ديالى590.0084.29اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيرنده جليل محمود تايه61052122422011052

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى436.0062.29اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزهراء حيدر احمد جاسم61062122422011055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى489.0069.86اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزهراء طه ياسين نصيف61072122422011056

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزهراء عدنان احمد حسين61082122422011057

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزهراء هاشم محمد شبيب61092122422011062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى512.0073.14اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزهراء وادي هاشم عايز61102122422011063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزينب عادل ضمد هادي61112122422011068

كلية العلوم/جامعة ديالى601.0085.86اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزينب قاسم شعالن حسن61122122422011069

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزينب محمود محمد سعيد61132122422011070

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية645.0092.14اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزينة حامد كاظم جواد61142122422011071

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيشعاع علي صالح حسن61152122422011081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى483.0069.00اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيشهد صبيح عليوي فهد61162122422011082

كلية الزراعة/جامعة ديالى450.0064.29اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيطيبة احمد مظهر حسين61172122422011084

كلية العلوم/جامعة ديالى598.0085.43اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيعبير فاضل محيبس مشيهد61182122422011091

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى437.0062.43اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيفاطمة نصيف جاسم محمد61192122422011101

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيكوثر كاظم صبري حسن61202122422011102
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى502.0071.71اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيلقاء عامر كامل دلفي61212122422011103

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى466.0066.57اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيماجدة اركان حمد فعل61222122422011104

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0068.86اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيمنار وسام جوري سلمان61232122422011110

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0070.71اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيميثاق مجيد مطلب مصلح61242122422011111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى509.0072.71اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيميالد طعمه اسماعيل سيد61252122422011113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى533.0076.14اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائينسرين يوسف كريم مذكور61262122422011119

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى442.0063.14اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائينور حامد عبد فرحان61272122422011121

كلية العلوم/جامعة ديالى600.0085.71اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائينور ناظم عادل زركوش61282122422011125

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0075.29اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيهبه براء ضايع سلمان61292122422011129

كلية التمريض/جامعة تكريت655.0093.57اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيهبه مجيد مطلب مصلح61302122422011130

كلية العلوم/جامعة ديالى612.0087.43اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيهدى علي هاشم حسن61312122422011132

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى520.0074.29اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيهدى يونس عبود برغوث61322122422011133

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى440.0062.86اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيوديان جواد كاظم سعيد61332122422011134

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0067.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيابرار عثمان عبدالستار مطلك61342122422013001

كلية الزراعة/جامعة ديالى446.0063.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيابكار عثمان عبدالستار مطلك61352122422013002

كلية التمريض/جامعة تكريت657.0093.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيارجوان زهير احمد خضر61362122422013003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياسراء سالم مطلك نصيف61372122422013004

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى661.0094.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيانتظار خالد عبد احمد61382122422013007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية395.0056.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايات عبدهللا مزهي رشيد61392122422013008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايه صدام علي مظلوم61402122422013009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايه ناصر حسوني علي61412122422013012

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبسمه حسين نجم عبد61422122422013015

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتبارك شاكر محمود خلف61432122422013017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0070.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتبارك ظافر عبدهللا سلمان61442122422013018

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتبارك عباس محمدصالح عبدالكريم61452122422013019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى553.0079.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتغريد خليل حسون محيسن61462122422013022

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحسن المأب حسين علي مسير61472122422013024

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحنان ماجد علوي كوج61482122422013025

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء جهاد مراد علي61492122422013027

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيدانيا حازم قدور جميل61502122422013033

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيدانيا محمد عزالدين شكر61512122422013034

كلية الطب/جامعة ديالى699.0099.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيدانية منير فهد خضر61522122422013035

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيدعاء كريم طالك فارس61532122422013036

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيدالل خالد كريم ثامر61542122422013037

كلية التمريض/جامعة تلعفر635.0090.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيديانة قاسم محمد سلمان61552122422013039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى537.0076.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرسل وسام سعيد مسلم61562122422013042

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرفل صكبان ماهر عبدالجليل61572122422013044

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى624.0089.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء اياد محمود شكري61582122422013047

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء رعد رشيد حسن61592122422013052

كلية التمريض/جامعة تكريت652.0093.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء رعد عبدالجبار حسن61602122422013053
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى590.0084.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء زياد شكر خنجر61612122422013054

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى491.0070.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء زيدان خلف فهد61622122422013055

كلية التمريض/جامعة بغداد682.0097.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء سالم جاسم محمد61632122422013056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء سليم كريم درويش61642122422013057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى548.0078.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء سمير صادق علي61652122422013058

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء شكر عزيز شكر61662122422013059

كلية العلوم/جامعة ديالى588.0084.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء عاصم مولود عزيمه61672122422013061

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية453.0064.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء عبدالزهرة علي الياس61682122422013062

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى599.0085.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء عالء اكرام مجيد61692122422013064

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك521.0074.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء علي حسن محمد61702122422013065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء غانم احمد طاهر61712122422013068

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين677.0096.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء محمد مسرهد علي61722122422013070

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء مسلم يحيى خضر61732122422013071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى552.0078.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهرة خليل علي شهاب61742122422013073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى555.0079.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب اسد خلف امسير61752122422013074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى518.0074.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب اياد فرمان ابراهيم61762122422013075

كلية التمريض/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب جواد كمال ولي61772122422013076

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب سعيد منصور كاكي61782122422013079

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب عامر مراد حسين61792122422013080

كلية التمريض/جامعة بغداد675.0096.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب عبدهللا حسين علوان61802122422013081

كلية طب االسنان/جامعة واسط692.0098.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب علي شاه علي اكبر مامه خان61812122422013082

كلية العلوم/جامعة ديالى566.0080.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب عماد مجيد عبد61822122422013083

كلية التمريض/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب عمار مراد علي61832122422013084

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيساره عامر يوسف رميض61842122422013087

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسجا ظاهر سليمان منصور61852122422013088

كلية التربية/جامعة سامراء485.0069.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسجا كاظم سلمان طراد61862122422013089

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسجى سعد حبش سبتي61872122422013091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسجى سلمان منصور سلمان61882122422013092

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسكينه محمد شطب مسرهد61892122422013093

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسماء هيثم احمد شنيف61902122422013095

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشهد سعد رفعت عبدي61912122422013097

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيصابرين رياض خلف جبارة61922122422013100

كلية التمريض/جامعة تلعفر636.0090.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيضحى احمد سليمان سعيد61932122422013102

كلية الطب/جامعة ديالى701.00100.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيضحى احمد طراد غافل61942122422013103

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى593.0084.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيضحى قيس صادق علي61952122422013104

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى470.0067.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيطيبة عبدهللا محمود جاعد61962122422013105

كلية الطب/جامعة النهرين705.00100.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيطيبة وسام عبدالستار عبدالجبار61972122422013107

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيعذراء صالح عاصي عواد61982122422013108

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر506.0072.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيعهد رائد عبدالمحسن حسن61992122422013111

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية532.0076.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة جابر ناصر حسين62002122422013115
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كلية العلوم/جامعة ديالى563.0080.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة جمال غشيم ناصر62012122422013116

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة سعد محمد مظلوم62022122422013117

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة عباس محمدصالح عبدالكريم62032122422013118

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة عدي نصر عبد62042122422013119

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة علي عادل عبدالهادي62052122422013121

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة فيصل محمد منصور62062122422013124

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة قاسم ثامر خلف62072122422013125

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة يوسف يعقوب موسى62082122422013128

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفدك ماهر صالح عبدالستار62092122422013130

كلية التمريض/جامعة تكريت652.0093.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفرح علي حسين علي رضا62102122422013131

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمروة رشيد علي شهاب62112122422013134

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0067.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمريم ماجد جميل ابراهيم62122122422013138

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمريم محمد صالح مهدي62132122422013139

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمريم منعم سلمان حسن62142122422013140

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمنار احمد محمود شكري62152122422013143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينبأ رحمان محمود احمد62162122422013145

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينبأ رياض داود سلمان62172122422013146

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينبأ سعد سامي طه62182122422013147

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينسرين كامل محمود جبار62192122422013151

كلية الطب/جامعة ديالى699.0099.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينهال محمد جميل ابراهيم62202122422013152

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى573.0081.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور اسماعيل ولي خانكه درويش62212122422013153

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى632.0090.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور جعفر احمد حسين62222122422013154

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور خالد عبد احمد62232122422013155

كلية الطب/جامعة ديالى704.00100.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور سعد محمد علي62242122422013156

كلية العلوم/جامعة ديالى604.0086.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور علي عدنان اسماعيل62252122422013157

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت588.0084.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور فائق محمود بنجه62262122422013158

كلية التمريض/جامعة تكريت653.0093.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهبه فالح حسن فرمان62272122422013161

كلية العلوم/جامعة ديالى582.0083.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهدى عماد مجيد غدير62282122422013162

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيوئام نجم عبد محمود62292122422013164

كلية الطب/جامعة ديالى702.00100.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيوسق حسين كريم شمس62302122422013166

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى609.0087.00اعدادية المنتهى للبناتاحيائياثار قحطان احمد جاسم62312122422014002

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية المنتهى للبناتاحيائياروى محمد خليل ابراهيم62322122422014003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار513.0073.29اعدادية المنتهى للبناتاحيائياسراء صفاء احمد مصطفى62332122422014004

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى435.0062.14اعدادية المنتهى للبناتاحيائيامنه ابراهيم مراد نصيف62342122422014007

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0082.43اعدادية المنتهى للبناتاحيائيايه عيدان احمد فياض62352122422014010

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.0091.57اعدادية المنتهى للبناتاحيائيايه كمال عطيه علي62362122422014011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم637.0091.00اعدادية المنتهى للبناتاحيائيبيان حامد شهاب احمد62372122422014013

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى587.0083.86اعدادية المنتهى للبناتاحيائيتبارك ايوب حاتم احمد62382122422014015

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية المنتهى للبناتاحيائيتبارك فؤاد احمد علي62392122422014019

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43اعدادية المنتهى للبناتاحيائيتسنيم عمار وهيب احمد62402122422014022
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قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين644.0092.00اعدادية المنتهى للبناتاحيائيتهاني مراد كريم سلمان62412122422014023

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43اعدادية المنتهى للبناتاحيائيخديجه وليد خالد عبدهللا62422122422014024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.0064.71اعدادية المنتهى للبناتاحيائيدعاء صالح مهدي محمود62432122422014027

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية المنتهى للبناتاحيائيرنده جاسم محمد صالح62442122422014031

كلية العلوم/جامعة ديالى606.0086.57اعدادية المنتهى للبناتاحيائيرويده عثمان غازي عبدالكريم62452122422014034

كلية التمريض/جامعة تكريت648.0092.57اعدادية المنتهى للبناتاحيائيزبيده سرمد حمدان جميل62462122422014036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى522.0074.57اعدادية المنتهى للبناتاحيائيزهرة اركان مصطفى احمد62472122422014040

كلية العلوم/جامعة ديالى614.0087.71اعدادية المنتهى للبناتاحيائيزينب حسين علي عباس62482122422014041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى505.0072.14اعدادية المنتهى للبناتاحيائيزينب داود اديب حياوي62492122422014043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية المنتهى للبناتاحيائيزينب محمد عبدالخالق حسين62502122422014044

كلية التمريض/جامعة تكريت663.0094.71اعدادية المنتهى للبناتاحيائيسارة احمد طارق عبدالوهاب62512122422014046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى494.0070.57اعدادية المنتهى للبناتاحيائيسجى علي ابراهيم هيالن62522122422014049

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى603.0086.14اعدادية المنتهى للبناتاحيائيسجى قحطان اسماعيل سلمان62532122422014050

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى626.0089.43اعدادية المنتهى للبناتاحيائيسحر هيثم خضير فليح62542122422014051

كلية الطب/جامعة ديالى699.0099.86اعدادية المنتهى للبناتاحيائيسميه حسن عادل عبد62552122422014054

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية المنتهى للبناتاحيائيشمس فارس خليل ابراهيم62562122422014055

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية المنتهى للبناتاحيائيشهد راسم حسين جاسم62572122422014056

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية505.0072.14اعدادية المنتهى للبناتاحيائيشهد شاكر محمود حمزه62582122422014057

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى641.0091.57اعدادية المنتهى للبناتاحيائيضحى نجم محمد علوان62592122422014060

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0093.71اعدادية المنتهى للبناتاحيائيطيبه بشير علي داود62602122422014061

كلية العلوم/جامعة ديالى626.0089.43اعدادية المنتهى للبناتاحيائيعال عدي عدنان حسان62612122422014063

كلية الطب/جامعة ديالى700.00100.00اعدادية المنتهى للبناتاحيائيغادة عمار عزيز عباس62622122422014064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى527.0075.29اعدادية المنتهى للبناتاحيائيفاطمه لؤي متعب مجيد62632122422014067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية المنتهى للبناتاحيائيليلى اثير احمد عواد62642122422014069

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43اعدادية المنتهى للبناتاحيائيمريم سعد محي اليح62652122422014073

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين662.0094.57اعدادية المنتهى للبناتاحيائيمينا ناصر احمد طالب62662122422014075

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى468.0066.86اعدادية المنتهى للبناتاحيائينبأ عثمان عناد عليوي62672122422014078

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0069.86اعدادية المنتهى للبناتاحيائينور اكرم غضبان احمد62682122422014080

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43اعدادية المنتهى للبناتاحيائينور حازم اكرم جواد62692122422014081

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية المنتهى للبناتاحيائينور حيدر عبدالحافظ جميل62702122422014082

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية المنتهى للبناتاحيائيهاجر محمد خليل ابراهيم62712122422014084

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى510.0072.86اعدادية المنتهى للبناتاحيائيهبه اركان علي خليل62722122422014085

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى567.0081.00ثانوية قزانية للبناتاحيائيايه علي احمد محيسن62732122422015004

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57ثانوية قزانية للبناتاحيائيبنين مقدام غالي حسن62742122422015005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى553.0079.00ثانوية قزانية للبناتاحيائيحوراء احمد ناجي سعيد62752122422015008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى556.0079.43ثانوية قزانية للبناتاحيائيدعاء زكريا عمران موسى62762122422015010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43ثانوية قزانية للبناتاحيائيدعاء صالح عبدالستار داود62772122422015011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية قزانية للبناتاحيائيرغد مناف امين كاظم62782122422015016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية قزانية للبناتاحيائيزهراء ماجد عبدالجبار امين62792122422015021

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية640.0091.43ثانوية قزانية للبناتاحيائيزهراء يحيى الياس هاشم62802122422015023
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كلية التمريض/جامعة بغداد673.0096.14ثانوية قزانية للبناتاحيائيزينب عدنان ولي طاهر62812122422015024

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية قزانية للبناتاحيائيزينب علي خليل ابراهيم62822122422015025

كلية طب االسنان/جامعة كركوك691.0098.71ثانوية قزانية للبناتاحيائيسراء فرج محسن حسين62832122422015030

كلية العلوم/جامعة ديالى602.0086.00ثانوية قزانية للبناتاحيائيشهد احمد حمد هبش62842122422015031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء450.0064.29ثانوية قزانية للبناتاحيائيعذراء عدنان عمران موسى62852122422015033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى497.0071.00ثانوية قزانية للبناتاحيائيفاطمه اياد عادل داود62862122422015034

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57ثانوية قزانية للبناتاحيائيفاطمه حكمت عبدالرؤوف عبدالرضا62872122422015035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية قزانية للبناتاحيائيفاطمه علي عبدالرضا محسن62882122422015040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية قزانية للبناتاحيائيفاطمه عمار مزهر جادر62892122422015041

كلية العلوم/جامعة ديالى579.0082.71ثانوية قزانية للبناتاحيائيمريم دريد يعقوب علي62902122422015046

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية563.0080.43ثانوية قزانية للبناتاحيائيمريم عقيل اسماعيل شبيب62912122422015048

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية قزانية للبناتاحيائيمريم لؤي جمال محمد62922122422015051

كلية العلوم/جامعة ديالى604.0086.29ثانوية قزانية للبناتاحيائيمريم نهاد ماهود سلمان62932122422015052

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0084.57ثانوية قزانية للبناتاحيائينبا علي عيدان عمران62942122422015053

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية قزانية للبناتاحيائينرجس احمد فيصل خلف62952122422015055

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0065.43ثانوية قزانية للبناتاحيائينور زهير كمال طاهر62962122422015057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية قزانية للبناتاحيائينوره عدنان طوفان محمود62972122422015058

كلية العلوم/جامعة ديالى603.0086.14ثانوية قزانية للبناتاحيائيهبه حسن حميد محيسن62982122422015061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية فاطمة للبناتاحيائياسراء تركي هادي مجيد62992122422016002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية فاطمة للبناتاحيائياالء هيالن كامل وادي63002122422016009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0067.71ثانوية فاطمة للبناتاحيائياالء وليد احمد كريم63012122422016011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية فاطمة للبناتاحيائيايالف اياد خلف رشيد63022122422016015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية فاطمة للبناتاحيائيايه عبد الرحمن خالد احمد63032122422016020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى493.0070.43ثانوية فاطمة للبناتاحيائيبتول ابراهيم كيطان سلمان63042122422016024

كلية العلوم/جامعة ديالى591.0084.43ثانوية فاطمة للبناتاحيائيتبارك جمال عبد محمد63052122422016028

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43ثانوية فاطمة للبناتاحيائيجنات رضا جعفر راضي63062122422016033

كلية الزراعة/جامعة ديالى456.0065.14ثانوية فاطمة للبناتاحيائيحنين حسين غازي محمود63072122422016036

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى466.0066.57ثانوية فاطمة للبناتاحيائيحنين سامي جاسم محمد63082122422016037

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى461.0065.86ثانوية فاطمة للبناتاحيائيحوراء مالك جسام صالح63092122422016041

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية فاطمة للبناتاحيائيدعاء سعد محمد نصيف63102122422016043

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية فاطمة للبناتاحيائيدعاء سعدون مهنه غايب63112122422016044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى534.0076.29ثانوية فاطمة للبناتاحيائيدنيا صاهود سلمان فرمان63122122422016047

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية612.0087.43ثانوية فاطمة للبناتاحيائيديمه مالذ عدنان سرحان63132122422016048

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57ثانوية فاطمة للبناتاحيائيذكرى عباس مهدي محمد63142122422016049

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0067.86ثانوية فاطمة للبناتاحيائيرسل سعد حامد جاسم63152122422016054

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0082.43ثانوية فاطمة للبناتاحيائيرسل عبد الباسط ميسر هادي63162122422016055

كلية العلوم/جامعة ديالى594.0084.86ثانوية فاطمة للبناتاحيائيرغد ابراهيم قاسم منديل63172122422016058

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية637.0091.00ثانوية فاطمة للبناتاحيائيرفل عدنان جاسم محمد63182122422016060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية فاطمة للبناتاحيائيريهام وليد حميد شكر63192122422016063

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0081.14ثانوية فاطمة للبناتاحيائيزهراء حسن احمد حسن63202122422016065
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كلية التمريض/جامعة تكريت651.0093.00ثانوية فاطمة للبناتاحيائيزهراء عبد الباسط احمد خلف63212122422016067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية فاطمة للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الرزاق جاسم63222122422016069

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية615.0087.86ثانوية فاطمة للبناتاحيائيزينب غانم احمد ذياب63232122422016072

كلية العلوم/جامعة ديالى610.0087.14ثانوية فاطمة للبناتاحيائيسجود كريم محمد محمود63242122422016075

كلية العلوم/جامعة ديالى610.0087.14ثانوية فاطمة للبناتاحيائيسجى ماهود سلمان فرمان63252122422016076

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00ثانوية فاطمة للبناتاحيائيسميه عمار عدنان علي63262122422016079

كلية العلوم/جامعة ديالى622.0088.86ثانوية فاطمة للبناتاحيائيشفاء عبد المهيمن عبد الجبار عبد63272122422016084

كلية العلوم/جامعة ديالى593.0084.71ثانوية فاطمة للبناتاحيائيشمس الدين جاسم حمد حسين63282122422016085

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0070.57ثانوية فاطمة للبناتاحيائيشهد جبار طعمه غيدان63292122422016086

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم512.0073.14ثانوية فاطمة للبناتاحيائيطيبة كريم محمد محمود63302122422016094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى484.0069.14ثانوية فاطمة للبناتاحيائيطيبه نوري صبيح درويش63312122422016095

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى464.0066.29ثانوية فاطمة للبناتاحيائيعائشة محمد ذياب فارس63322122422016096

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى387.0055.29ثانوية فاطمة للبناتاحيائيغفران أسعد احمد سهيل63332122422016098

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0067.71ثانوية فاطمة للبناتاحيائيفاطمه حسين راضي ناصر63342122422016100

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة617.0088.14ثانوية فاطمة للبناتاحيائيفاطمة خلف محمد خلف63352122422016101

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0067.86ثانوية فاطمة للبناتاحيائيفرح وسام مهدي احمد63362122422016104

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية فاطمة للبناتاحيائيفرح ياسين طه دانوك63372122422016105

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية فاطمة للبناتاحيائيقبس عبد الرؤف ابراهيم ارحيم63382122422016106

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0070.00ثانوية فاطمة للبناتاحيائيقسمه محمد سلمان مشعان63392122422016107

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29ثانوية فاطمة للبناتاحيائيكوثر باسم مهدي نصيف63402122422016108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى558.0079.71ثانوية فاطمة للبناتاحيائيمروه مقداد نجم عبد هللا63412122422016110

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية فاطمة للبناتاحيائيمريم طوفان محمود متعب63422122422016113

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية فاطمة للبناتاحيائيمريم عبد المجيد عبد هللا عباس63432122422016114

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86ثانوية فاطمة للبناتاحيائينارين قيس خليفه محمود63442122422016118

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0091.43ثانوية فاطمة للبناتاحيائينبأ عبد جوامير شاطي63452122422016120

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0091.43ثانوية فاطمة للبناتاحيائينبأ محمد رحيم خليل63462122422016124

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية فاطمة للبناتاحيائيندى حميد ساجت جار هللا63472122422016126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى542.0077.43ثانوية فاطمة للبناتاحيائينور شعبان داود مجيد63482122422016127

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43ثانوية فاطمة للبناتاحيائينوره عباس مهدي محمد63492122422016130

كلية العلوم/جامعة ديالى584.0083.43ثانوية فاطمة للبناتاحيائيهبه يحيى هادي ثامر63502122422016134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية فاطمة للبناتاحيائيهديل عيسى ياسين عباس63512122422016136

كلية الزراعة/جامعة ديالى446.0063.71ثانوية فاطمة للبناتاحيائيوديان رعد اسماعيل محمد63522122422016138

كلية العلوم/جامعة ديالى677.0096.71ثانوية فاطمة للبناتاحيائييسر اسعد احمد كامل63532122422016141

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية المنارة للبناتاحيائياسراء فارس علي حسين63542122422018003

كلية العلوم/جامعة ديالى581.0083.00اعدادية المنارة للبناتاحيائياسراء هشام علي حسن63552122422018005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى545.0077.86اعدادية المنارة للبناتاحيائيافنان ماجد ايوب محمود63562122422018007

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى563.0080.43اعدادية المنارة للبناتاحيائيانوار هيثم جسام محمد63572122422018014

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية المنارة للبناتاحيائيايالف أنور هظم علي63582122422018016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى500.0071.43اعدادية المنارة للبناتاحيائيايالف قحطان احمد اسماعيل63592122422018017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية المنارة للبناتاحيائيايمان مشتاق سليمان حميد63602122422018019
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كلية العلوم/جامعة ديالى583.0083.29اعدادية المنارة للبناتاحيائيايه محمد سبع خميس63612122422018021

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71اعدادية المنارة للبناتاحيائيتبارك عصام طه عبد اللطيف63622122422018027

كلية الطب/جامعة ديالى701.00100.14اعدادية المنارة للبناتاحيائيتبارك علي حسن محمود63632122422018028

كلية العلوم/جامعة ديالى594.0084.86اعدادية المنارة للبناتاحيائيتبارك علي خضير رشيد63642122422018029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى498.0071.14اعدادية المنارة للبناتاحيائيتبارك علي عبد خميس63652122422018030

كلية التمريض/جامعة تكريت646.0092.29اعدادية المنارة للبناتاحيائيتبارك وميض راضي عبد الكريم63662122422018032

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء664.0094.86اعدادية المنارة للبناتاحيائيتقى عمر رشيد حميد63672122422018036

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت531.0075.86اعدادية المنارة للبناتاحيائيتيسير كريم سلطان كريم63682122422018038

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86اعدادية المنارة للبناتاحيائيرسل صالح مهدي احمد63692122422018044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية المنارة للبناتاحيائيرقيه محمود فتاح عبد هللا63702122422018048

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0068.57اعدادية المنارة للبناتاحيائيزينب جبار شهاب احمد63712122422018056

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى641.0091.57اعدادية المنارة للبناتاحيائيزينب فيصل محمود ياسين63722122422018059

كلية العلوم/جامعة ديالى620.0088.57اعدادية المنارة للبناتاحيائيساره محمد مهدي صالح63732122422018064

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية المنارة للبناتاحيائيسرى عباس زيدان خلف63742122422018065

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية المنارة للبناتاحيائيسكينه عامر حسن محمد63752122422018068

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت439.0062.71اعدادية المنارة للبناتاحيائيسلسبيل عماد محمود جواد63762122422018069

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى510.0072.86اعدادية المنارة للبناتاحيائيشروق مقداد نجم عبد63772122422018072

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29اعدادية المنارة للبناتاحيائيشكران حامد سلمان محمد63782122422018073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43اعدادية المنارة للبناتاحيائيصابرين حسين عبود حسين63792122422018077

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية المنارة للبناتاحيائيصبا فخري كريم سلمان63802122422018078

كلية العلوم/جامعة ديالى573.0081.86اعدادية المنارة للبناتاحيائيصفا اياد محمود عطيه63812122422018079

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية المنارة للبناتاحيائيصفيه قيس جاسم محمد63822122422018081

كلية العلوم/جامعة ديالى571.0081.57اعدادية المنارة للبناتاحيائيضحى براء علي حميد63832122422018082

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية المنارة للبناتاحيائيضحى عادل ظاهر محمود63842122422018083

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية المنارة للبناتاحيائيعائشة خضير محمود خميس63852122422018086

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية المنارة للبناتاحيائيعائشه سامي سالم فزع63862122422018087

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية المنارة للبناتاحيائيغصون خميس كنوش فرحان63872122422018094

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية606.0086.57اعدادية المنارة للبناتاحيائيفاطمة جاسم عبدهللا احمد63882122422018095

كلية الصيدلة/جامعة تكريت690.0098.57اعدادية المنارة للبناتاحيائيفاطمه خضير محمود خميس63892122422018097

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية المنارة للبناتاحيائيفاطمه محمود علي خضير63902122422018098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية المنارة للبناتاحيائيمريم احمد مزهر اسماعيل63912122422018101

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية المنارة للبناتاحيائيميسم وسام قحطان علوان63922122422018108

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية المنارة للبناتاحيائينبأ علي جاسم مهدي63932122422018110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى549.0078.43اعدادية المنارة للبناتاحيائيندى صالح رشيد طه63942122422018111

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية المنارة للبناتاحيائينور ثائر عدنان محمود63952122422018114

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية647.0092.43اعدادية المنارة للبناتاحيائيهاجر مازن محمد عطيه63962122422018117

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية المنارة للبناتاحيائيهناء عدنان جسام حمادي63972122422018119

كلية العلوم/جامعة ديالى604.0086.29اعدادية المنارة للبناتاحيائييقين احمد خضير عبد الحميد63982122422018122

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية المنارة للبناتاحيائييقين صباح رشيد حسين63992122422018124

كلية العلوم/جامعة ديالى612.0087.43ثانوية بنت الرافدين للبناتاحيائيأسماء وسام سلمان موسى64002122422019001
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية بنت الرافدين للبناتاحيائيتبارك احمد عيدان محمد64012122422019006

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية بنت الرافدين للبناتاحيائيتقوى احمد عيدان محمد64022122422019008

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0096.00ثانوية بنت الرافدين للبناتاحيائيحياة مهند خلف حسون64032122422019012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14ثانوية بنت الرافدين للبناتاحيائيزمن حسن علي حسين64042122422019014

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى506.0072.29ثانوية بنت الرافدين للبناتاحيائيساره عامر محمود طه64052122422019019

كلية علوم البحار/جامعة البصرة455.0065.00ثانوية بنت الرافدين للبناتاحيائيسوزان مهدي رشيد حسين64062122422019021

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية بنت الرافدين للبناتاحيائيفاطمه روكان محمد ياسين64072122422019028

كلية العلوم/جامعة االنبار559.0079.86ثانوية بنت الرافدين للبناتاحيائينبأ كهالن احمد اسماعيل64082122422019029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43ثانوية بنت الرافدين للبناتاحيائينوال عادل سلمان موسى64092122422019030

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية بنت الرافدين للبناتاحيائيهاجر سكران محمود رويشد64102122422019032

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية بنت الرافدين للبناتاحيائيفرح غانم عبد الزهره حمد64112122422019035

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك515.0073.57اعدادية الحجرات للبناتاحيائيأسماء علم ياسين سبع64122122422020003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى546.0078.00اعدادية الحجرات للبناتاحيائيأسماء فارس خلف علوان64132122422020004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية الحجرات للبناتاحيائيأسماء وادي رشيد حسين64142122422020005

كلية الطب/جامعة تكريت697.0099.57اعدادية الحجرات للبناتاحيائيأالء صاحب محمد لطيف64152122422020007

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43اعدادية الحجرات للبناتاحيائيآيه رحمان اسماعيل علي64162122422020013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الحجرات للبناتاحيائياسماء وليد سامي جمعه64172122422020015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00اعدادية الحجرات للبناتاحيائياشواق عثمان فاضل عباس64182122422020016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت534.0076.29اعدادية الحجرات للبناتاحيائيايالف اسماعيل عطيه حميد64192122422020022

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الحجرات للبناتاحيائيايه رافد حيدر رفعت64202122422020025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الحجرات للبناتاحيائيايه صفر محمود جاسم64212122422020026

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية الحجرات للبناتاحيائيايه مثنى صادق سلمان64222122422020027

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية الحجرات للبناتاحيائيبتول باسم محمود علي64232122422020028

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29اعدادية الحجرات للبناتاحيائيبتول رفيق مرتضى علوان64242122422020029

كلية التمريض/جامعة تكريت660.0094.29اعدادية الحجرات للبناتاحيائيبتول مقداد جمعه عبد هللا64252122422020030

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الحجرات للبناتاحيائيبنت الهدى عقيل حسن محمد64262122422020035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية الحجرات للبناتاحيائيبيداء حامد عباس محمد64272122422020038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية الحجرات للبناتاحيائيتبارك محمد يادكار موسى64282122422020040

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية الحجرات للبناتاحيائيتقوى عبد هللا محمود محمد64292122422020042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى569.0081.29اعدادية الحجرات للبناتاحيائيثريا خليل اسماعيل محمود64302122422020043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى555.0079.29اعدادية الحجرات للبناتاحيائيجنات حيدر قاسم عباس64312122422020045

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية الحجرات للبناتاحيائيحال احمد سلمان حميد64322122422020048

كلية العلوم/جامعة ديالى586.0083.71اعدادية الحجرات للبناتاحيائيحنين ياسر رشيد مجيد64332122422020049

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت489.0069.86اعدادية الحجرات للبناتاحيائيحوراء فاضل زينل سليمان64342122422020051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى545.0077.86اعدادية الحجرات للبناتاحيائيحياة حاتم كريم خليل64352122422020054

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت618.0088.29اعدادية الحجرات للبناتاحيائيداليا عدنان علي قادر64362122422020055

كلية التمريض/جامعة تلعفر635.0090.71اعدادية الحجرات للبناتاحيائيديار حسن عيسى سلمان64372122422020057

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية الحجرات للبناتاحيائيديالن عبد االمير حسن احمد64382122422020058

كلية اآلداب/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية الحجرات للبناتاحيائيديما فراس فاضل عباس64392122422020059

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الحجرات للبناتاحيائيزهراء علي حيدر مجيد64402122422020070

245 من 161صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ديالى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التمريض/جامعة كركوك660.0094.29اعدادية الحجرات للبناتاحيائيزهراء عيدان محي الدين شمه64412122422020071

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت626.0089.43اعدادية الحجرات للبناتاحيائيزهره فاضل سليم سليمان64422122422020073

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين630.0090.00اعدادية الحجرات للبناتاحيائيزيان عثمان حميد حمزه64432122422020074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية الحجرات للبناتاحيائيزينب حسين احمد وهاب64442122422020076

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية الحجرات للبناتاحيائيزينب حكمت نعمت معروف64452122422020077

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية522.0074.57اعدادية الحجرات للبناتاحيائيزينب سهيل حسين علي64462122422020079

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71اعدادية الحجرات للبناتاحيائيزينب عمار قاسم عباس64472122422020084

كلية التمريض/جامعة تكريت653.0093.29اعدادية الحجرات للبناتاحيائيزينب محمد حسن ابراهيم64482122422020085

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية الحجرات للبناتاحيائيسحر قادر جوامير ثامر64492122422020090

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى434.0062.00اعدادية الحجرات للبناتاحيائيسراب صياد محمود جاسم64502122422020091

كلية العلوم/جامعة ديالى604.0086.29اعدادية الحجرات للبناتاحيائيشروق هيثم صالح عبد64512122422020095

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الحجرات للبناتاحيائيشهد محمود حمادي علي64522122422020097

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك521.0074.43اعدادية الحجرات للبناتاحيائيشهد ندا جاسم نصيف64532122422020098

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت510.0072.86اعدادية الحجرات للبناتاحيائيشهله حميد احمد اسماعيل64542122422020099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى551.0078.71اعدادية الحجرات للبناتاحيائيشيماء احمد جالل احمد64552122422020101

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0067.43اعدادية الحجرات للبناتاحيائيشيماء علي خليفه أسماعيل64562122422020102

كلية الطب/جامعة االنبار697.0099.57اعدادية الحجرات للبناتاحيائيعائشه ناصر حسين غيدان64572122422020104

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية الحجرات للبناتاحيائيعروبه ناظم حمد محسن64582122422020105

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0067.43اعدادية الحجرات للبناتاحيائيغدير محمد احمد حميد64592122422020108

كلية التمريض/جامعة كركوك664.0094.86اعدادية الحجرات للبناتاحيائيغفران احمد حسن حسين64602122422020109

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الحجرات للبناتاحيائيفاطمة حسين علي ياسين64612122422020111

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت496.0070.86اعدادية الحجرات للبناتاحيائيفاطمه حسن قادر محمود64622122422020113

كلية التمريض/جامعة تكريت662.0094.57اعدادية الحجرات للبناتاحيائيفاطمه لطيف حسين علي64632122422020119

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489.0069.86اعدادية الحجرات للبناتاحيائيكفاح خالد سلمان احمد64642122422020123

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية الحجرات للبناتاحيائيكوثر احمد علي مجيد64652122422020124

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية475.0067.86اعدادية الحجرات للبناتاحيائيكوثر عبد األمير ستار عبد64662122422020125

كلية الطب/جامعة ديالى700.00100.00اعدادية الحجرات للبناتاحيائيكوثر مظفر سمين شاهوار64672122422020126

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة550.0078.57اعدادية الحجرات للبناتاحيائيمروه صالح يوسف شكور64682122422020128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى551.0078.71اعدادية الحجرات للبناتاحيائيمريم حسين محمد فهد64692122422020130

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية الحجرات للبناتاحيائيمريم صدام محمود احمد64702122422020133

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك560.0080.00اعدادية الحجرات للبناتاحيائيمنى فرحان مهدي صالح64712122422020141

كلية العلوم/جامعة ديالى596.0085.14اعدادية الحجرات للبناتاحيائينبأ نزار عبد الباقي عبود64722122422020144

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت521.0074.43اعدادية الحجرات للبناتاحيائينصره صياد محمود جاسم64732122422020146

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية الحجرات للبناتاحيائينضال حامد فرحان كاظم64742122422020147

كلية التمريض/جامعة كركوك663.0094.71اعدادية الحجرات للبناتاحيائينوال فرحان قادر محمود64752122422020148

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية الحجرات للبناتاحيائينور صباح عبد الجبار محمود64762122422020150

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0063.71اعدادية الحجرات للبناتاحيائينور عباس علي حسين64772122422020152

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك570.0081.43اعدادية الحجرات للبناتاحيائيهاجر حسن عباس لطيف64782122422020156

كلية الزراعة/جامعة تكريت424.0060.57اعدادية الحجرات للبناتاحيائيهند عامر عطيه مزعل64792122422020164

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية القدس للبناتاحيائياسراء عبد الخالق نصيف جاسم64802122422021006
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كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى464.0066.29اعدادية القدس للبناتاحيائياالء قاسم محمد جميل64812122422021008

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى441.0063.00اعدادية القدس للبناتاحيائيايات عبد الكريم محمد علي64822122422021012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية القدس للبناتاحيائيايه أنور نعمان رشيد64832122422021013

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى445.0063.57اعدادية القدس للبناتاحيائيايه سعد زين العابدين مهدي64842122422021015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية القدس للبناتاحيائيايه محمد صبيح ابراهيم64852122422021016

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى621.0088.71اعدادية القدس للبناتاحيائيايه والء حاتم رشيد64862122422021018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0084.71اعدادية القدس للبناتاحيائيجنان جمال إسماعيل طه64872122422021021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0074.57اعدادية القدس للبناتاحيائيحوراء ماجد عبود احمد64882122422021023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى539.0077.00اعدادية القدس للبناتاحيائيرؤى ثامر صالح نصيف64892122422021027

كلية العلوم/جامعة ديالى573.0081.86اعدادية القدس للبناتاحيائيراحيل علي هاشم مهدي64902122422021028

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى438.0062.57اعدادية القدس للبناتاحيائيرفل عامر عبد الجبار كاظم64912122422021031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى500.0071.43اعدادية القدس للبناتاحيائيرقيه علي عبد الصاحب خضر64922122422021033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى560.0080.00اعدادية القدس للبناتاحيائيرنا هيثم مهدي حسين64932122422021035

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء خالد حميد كرجي64942122422021036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0069.57اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء عبد الرحمن عبد الرزاق ابراهيم64952122422021038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى541.0077.29اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب حسين علي اسماعيل64962122422021041

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية641.0091.57اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب سعد فالح محمد64972122422021043

كلية العلوم/جامعة ديالى588.0084.00اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب طه مخلف سلمان64982122422021045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521.0074.43اعدادية القدس للبناتاحيائيساره علي هاشم مهدي64992122422021049

كلية العلوم/جامعة ديالى591.0084.43اعدادية القدس للبناتاحيائيساره محمد كاظم نصيف65002122422021050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية القدس للبناتاحيائيسجى صاحب حسن محمود65012122422021054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية القدس للبناتاحيائيسرى رياض عبود محمود65022122422021056

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء588.0084.00اعدادية القدس للبناتاحيائيشمس خالد عباس زيدان65032122422021058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية القدس للبناتاحيائيصابرين وليد فيصل خلف65042122422021062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531.0075.86اعدادية القدس للبناتاحيائيطيبه عالء خورشيد زينل65052122422021067

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى450.0064.29اعدادية القدس للبناتاحيائيطيبه مصطفى كامل جميل65062122422021069

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى623.0089.00اعدادية القدس للبناتاحيائيعائشه رافد عبود محمود65072122422021070

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء633.0090.43اعدادية القدس للبناتاحيائيعذراء عمار بدر حسن65082122422021071

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية القدس للبناتاحيائيغاده علي ظاهر فليح65092122422021074

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه سالم عبد ياس65102122422021078

كلية العلوم/جامعة ديالى579.0082.71اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه طه مخلف سلمان65112122422021079

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية القدس للبناتاحيائيفرح خالد إبراهيم كمر65122122422021080

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية القدس للبناتاحيائيقمر كامل كاظم حسين65132122422021082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية القدس للبناتاحيائيمريم حيدر عبد الحسين مجيد65142122422021084

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية القدس للبناتاحيائيمريم شكر محمود كطبه65152122422021086

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء596.0085.14اعدادية القدس للبناتاحيائيمريم عمار بدر حسن65162122422021088

كلية العلوم/جامعة ديالى580.0082.86اعدادية القدس للبناتاحيائيمريم محمد عباس بدع65172122422021090

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43اعدادية القدس للبناتاحيائيمالك مذري علي حسين65182122422021092

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية القدس للبناتاحيائينبأ طارق حكمت مصطفى65192122422021096

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية القدس للبناتاحيائينبأ عباس فاضل كاظم65202122422021097
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء586.0083.71اعدادية القدس للبناتاحيائينبأ وليد إبراهيم صالح65212122422021100

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى435.0062.14اعدادية القدس للبناتاحيائينور ضياء عبد المحسن رشيد65222122422021103

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى629.0089.86اعدادية القدس للبناتاحيائينور وصفي عادل امير65232122422021104

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية579.0082.71اعدادية القدس للبناتاحيائينوره زياد طارق عبد األمير65242122422021105

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57اعدادية القدس للبناتاحيائيهبه طارق سعدي عباس65252122422021107

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى512.0073.14اعدادية القدس للبناتاحيائيهبه مهدي بريسم سليم65262122422021109

كلية العلوم/جامعة ديالى570.0081.43اعدادية القدس للبناتاحيائيهديل كمال إسماعيل طه65272122422021110

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532.0076.00اعدادية القدس للبناتاحيائيهديل مجيد تركي جاسم65282122422021111

كلية طب االسنان/جامعة كركوك692.0098.86ثانوية التاميم للبناتاحيائيايه غفور هادي ابراهيم65292122422022007

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43ثانوية التاميم للبناتاحيائيبراءه ثائر يوسف زباله65302122422022010

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0091.43ثانوية التاميم للبناتاحيائيتبارك عبد الرضا علي نايف65312122422022012

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية التاميم للبناتاحيائيرفل محمد عبد اسماعيل65322122422022017

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد531.0075.86ثانوية التاميم للبناتاحيائيروزان نهاد محمد رؤوف65332122422022019

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0062.00ثانوية التاميم للبناتاحيائيزهراء خليل عبد عليان65342122422022021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية653.0093.29ثانوية التاميم للبناتاحيائيزهراء عصام كريم عباس65352122422022022

كلية الزراعة/جامعة ديالى506.0072.29ثانوية التاميم للبناتاحيائيزينب عباس حسين قاسم65362122422022024

كلية العلوم/جامعة ديالى605.0086.43ثانوية التاميم للبناتاحيائيسرى عمر هاشم سلمان65372122422022030

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى550.0078.57ثانوية التاميم للبناتاحيائيصفا اسامه نوزاد محمد توفيق65382122422022031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0075.57ثانوية التاميم للبناتاحيائيالنه حسين علي احسان مراد65392122422022036

كلية التمريض/جامعة الموصل661.0094.43ثانوية التاميم للبناتاحيائيمريم عبد هللا سلمان محمد65402122422022039

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد531.0075.86ثانوية التاميم للبناتاحيائينرمين حقي اسماعيل محمد65412122422022043

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية الزهور للبناتاحيائيأسراء خليل عبد االمير علي65422122422024001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية الزهور للبناتاحيائيام البنين علي صاحب علوان65432122422024006

كلية العلوم/جامعة ديالى598.0085.43ثانوية الزهور للبناتاحيائيجمانه محمد سعدي اسماعيل65442122422024009

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية الزهور للبناتاحيائيحوراء زكريا يحيى عبد العباس65452122422024010

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0081.43ثانوية الزهور للبناتاحيائيرسل اثير خضر عباس65462122422024012

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.0099.43ثانوية الزهور للبناتاحيائيرقيه خليل عبد االمير علي65472122422024013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى542.0077.43ثانوية الزهور للبناتاحيائيزهراء عبد علي حسن هاني65482122422024015

كلية العلوم/جامعة ديالى613.0087.57ثانوية الزهور للبناتاحيائيزهراء كريم مهدي كفش65492122422024016

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى465.0066.43ثانوية الزهور للبناتاحيائيزينب جاسم محمد طاهر65502122422024019

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى453.0064.71ثانوية الزهور للبناتاحيائيزينب حسن علي عباس65512122422024020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى533.0076.14ثانوية الزهور للبناتاحيائيزينب سعد عبد الرزاق عبد الهادي65522122422024021

كلية العلوم/جامعة ديالى591.0084.43ثانوية الزهور للبناتاحيائيزينب عادل يونس ظاهر65532122422024022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى561.0080.14ثانوية الزهور للبناتاحيائيزينب محمد فائق محمد65542122422024023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية688.0098.29ثانوية الزهور للبناتاحيائيساره صفاء عباس ابراهيم65552122422024025

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية الزهور للبناتاحيائيساره عالء الدين عواد علوان65562122422024026

كلية العلوم/جامعة ديالى576.0082.29ثانوية الزهور للبناتاحيائيطيبه اياد حسين علوان65572122422024029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0068.86ثانوية الزهور للبناتاحيائيغدير علي ابراهيم علي65582122422024030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية الزهور للبناتاحيائيفاطمه الزهراء داود سلمان حسين65592122422024033

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية الزهور للبناتاحيائيفاطمه خضير عباس فاضل65602122422024034
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كلية الزراعة/جامعة ديالى460.0065.71ثانوية الزهور للبناتاحيائيمريم يعرب عبد رسول65612122422024037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى544.0077.71ثانوية الزهور للبناتاحيائيمنار حيدر اسماعيل سلمان65622122422024038

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية583.0083.29ثانوية الزهور للبناتاحيائيمنار خضير عباس محمد65632122422024039

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الزهور للبناتاحيائينرجس عباس علي عباس65642122422024040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى535.0076.43ثانوية الزهور للبناتاحيائينور عطا   عبد الرضا عباس65652122422024043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى555.0079.29ثانوية الزهور للبناتاحيائيهبه محمود حسب هللا عناد65662122422024046

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى515.0073.57ثانوية الزهور للبناتاحيائيهديل منصور حسين حسن65672122422024048

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى608.0086.86ثانوية االديبة للبناتاحيائياسماء ضاري سبع خميس65682122422025001

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى587.0083.86ثانوية االديبة للبناتاحيائيرسل احمد جاسم احمد65692122422025005

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى578.0082.57ثانوية االديبة للبناتاحيائيرسل عدنان فليح حسن65702122422025006

كلية التمريض/جامعة الكوفة664.0094.86ثانوية االديبة للبناتاحيائيزهراء اياد فائق حمد65712122422025008

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد541.0077.29ثانوية االديبة للبناتاحيائيزهراء خالد فليح غيدان65722122422025009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى559.0079.86ثانوية االديبة للبناتاحيائيزينب كنعان خالد ابراهيم65732122422025013

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية االديبة للبناتاحيائيعائشه ذياب ابراهيم محمود65742122422025016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى514.0073.43ثانوية االديبة للبناتاحيائيفاتن حسين ناصر حسين65752122422025017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43ثانوية االديبة للبناتاحيائيماريا احمد خالد ابراهيم65762122422025020

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى539.0077.00ثانوية االديبة للبناتاحيائينورا محمود كامل علي65772122422025025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0067.86ثانوية االديبة للبناتاحيائينورهان باسم فرهود غضيب65782122422025026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت511.0073.00ثانوية الحداثة للبناتاحيائياسيل جمعه محيسن علي65792122422026003

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14ثانوية الحداثة للبناتاحيائيدعاء علي شالل طرفه65802122422026007

كلية الزراعة/جامعة ديالى486.0069.43ثانوية الحداثة للبناتاحيائيرسل عبد الستار عبد الرحيم كريم65812122422026009

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14ثانوية الحداثة للبناتاحيائيسميه لطيف مشحن جياد65822122422026013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى519.0074.14ثانوية الحداثة للبناتاحيائيسوسن حميد بردي حمد65832122422026014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى503.0071.86ثانوية الحداثة للبناتاحيائيظالل جمال امين رشيد65842122422026015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية الحداثة للبناتاحيائيفرح سالم جاسم محمد65852122422026018

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية518.0074.00ثانوية الحداثة للبناتاحيائيمريم فاضل عباس لطيف65862122422026022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية الحداثة للبناتاحيائينبأ شاكر محمود اسماعيل65872122422026024

كلية العلوم/جامعة ديالى598.0085.43ثانوية الحداثة للبناتاحيائينسرين حسن عوده خلف65882122422026025

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى622.0088.86ثانوية الحداثة للبناتاحيائيهند عبد المعين عايش مخلف65892122422026026

كلية العلوم/جامعة ديالى622.0088.86اعدادية البينات للبناتاحيائيأنعام سالم مهدي سلمان65902122422027002

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية البينات للبناتاحيائيبشائر قاسم حسن كمال65912122422027003

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية البينات للبناتاحيائيحسناء علي خليل خضير65922122422027007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى384.0054.86اعدادية البينات للبناتاحيائيحنين قاسم صبيح غيدان65932122422027008

كلية الطب/جامعة ديالى699.0099.86اعدادية البينات للبناتاحيائيحوراء طارق محمد عطية65942122422027010

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية البينات للبناتاحيائيراويه مضر محمود حسن65952122422027014

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية البينات للبناتاحيائيرفل عماد علوان عطية65962122422027015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى547.0078.14اعدادية البينات للبناتاحيائيرفل يوسف فهد خيون65972122422027016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى557.0079.57اعدادية البينات للبناتاحيائيرويدة عباس عبد هللا ناصر65982122422027018

كلية العلوم/جامعة ديالى604.0086.29اعدادية البينات للبناتاحيائيزهراء حيدر امين علي65992122422027019

كلية الزراعة/جامعة ديالى463.0066.14اعدادية البينات للبناتاحيائيزهراء عباس علي عبد66002122422027022
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0067.57اعدادية البينات للبناتاحيائيزهراء علي رشيد حميد66012122422027023

كلية الزراعة/جامعة ديالى454.0064.86اعدادية البينات للبناتاحيائيزهراء فاضل احمد حسين66022122422027025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى497.0071.00اعدادية البينات للبناتاحيائيزهراء فاضل فرحان عبد اللطيف66032122422027026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى647.0092.43اعدادية البينات للبناتاحيائيزهراء محمد بدر عناد66042122422027029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى512.0073.14اعدادية البينات للبناتاحيائيزينب حسن فيصل شالل66052122422027032

كلية العلوم/جامعة ديالى603.0086.14اعدادية البينات للبناتاحيائيزينب عباس رحيم مهدي66062122422027033

كلية الزراعة/جامعة ديالى482.0068.86اعدادية البينات للبناتاحيائيزينب علي خليل خضير66072122422027034

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية البينات للبناتاحيائيسارة قيس إسماعيل كاظم66082122422027036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى507.0072.43اعدادية البينات للبناتاحيائيسكينة حيدر هاشم علي66092122422027039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى492.0070.29اعدادية البينات للبناتاحيائيشهد سالم مهدي سلمان66102122422027041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00اعدادية البينات للبناتاحيائيضحى كاظم علي عبد66112122422027044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى497.0071.00اعدادية البينات للبناتاحيائيعالية عالء كريم عناد66122122422027046

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43اعدادية البينات للبناتاحيائيفاطمة حسين سعود عبد الحسين66132122422027049

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية البينات للبناتاحيائيفاطمة رسول هاشم علي66142122422027050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى605.0086.43اعدادية البينات للبناتاحيائيفاطمة عبد الكريم علي صالح66152122422027051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0067.86اعدادية البينات للبناتاحيائيفرح احمد حلحيل نعمان66162122422027052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى540.0077.14اعدادية البينات للبناتاحيائيفضاء زهير قهار جابر66172122422027053

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى447.0063.86اعدادية البينات للبناتاحيائيمريم عماد خالص جبار66182122422027054

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى487.0069.57اعدادية البينات للبناتاحيائينور قاسم مهدي حسين66192122422027060

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية البينات للبناتاحيائيوفاء مهدي إبراهيم علوان66202122422027063

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين548.0078.29ثانوية الخنساء للبناتاحيائيام البنين جاسم محمود صالح66212122422028002

كلية العلوم/جامعة ديالى588.0084.00ثانوية الخنساء للبناتاحيائيبتول ستار عثمان صالح66222122422028003

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00ثانوية الخنساء للبناتاحيائيشهد حسين عباس سبع66232122422028020

كلية العلوم/جامعة ديالى599.0085.57ثانوية الخنساء للبناتاحيائيفرح زياد قحطان محمود66242122422028030

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0082.43ثانوية الخنساء للبناتاحيائيكوثر مسلم ابو زيد طالب66252122422028032

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية560.0080.00ثانوية الخنساء للبناتاحيائيمنار اياد عبد الجبار رشيد66262122422028036

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى445.0063.57ثانوية الخنساء للبناتاحيائييسر عمار محمد اسماعيل66272122422028042

كلية التمريض/جامعة تكريت654.0093.43اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيآمنه يوسف بشري برسوم66282122422029001

كلية العلوم/جامعة ديالى601.0085.86اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيآيه ماجد حامد جبار66292122422029002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى506.0072.29اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائياسراء ستار احمد كاظم66302122422029003

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيحوراء احمد سلمان كاظم66312122422029010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0060.71اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيحوراء عدنان صالح مهدي66322122422029012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى466.0066.57اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيرسل كنعان منصور صالح66332122422029015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى509.0072.71اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيرواء علي محمود حسن66342122422029019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيزهراء بديع كاظم عبد الرضا66352122422029021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى512.0073.14اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الجبار لفته66362122422029022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى537.0076.71اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيزهراء خالد محمد عباس66372122422029023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيشمس مصطفى توفيق سر66382122422029035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى495.0070.71اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيشهد عاصم محمد يونس66392122422029036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيشهد ناظم محمد يوسف66402122422029037
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى545.0077.86اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيطيبة حسام رحيم مرهج66412122422029040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى558.0079.71اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيغدير فالح حسن عبد الهادي66422122422029045

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى565.0080.71اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيمالذ هشام خليفه كاظم66432122422029050

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0090.14اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيميس محمود فليح حسن66442122422029053

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى452.0064.57اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائينبأ حميد خضير عباس66452122422029054

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى502.0071.71اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائينبأ عالء ياس عباس66462122422029055

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائينور اكرم طالب كاظم66472122422029056

كلية العلوم/جامعة ديالى633.0090.43اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائينور الهدى نهاد عباس كريم66482122422029057

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت636.0090.86اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائينور عبد الناصر عبد هللا مراد66492122422029061

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى604.0086.29اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيهيا معتز سلمان احمد66502122422029067

كلية العلوم/جامعة بغداد655.0093.57ثانوية االقتدار للبناتاحيائياصاله عبد الحسن عباس نصيف66512122422030006

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى603.0086.14ثانوية االقتدار للبناتاحيائيانتظار واثق قحطان محمد66522122422030007

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى619.0088.43ثانوية االقتدار للبناتاحيائيانعام حسن هادي صالح66532122422030008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية االقتدار للبناتاحيائيايه حسن محمود حراز66542122422030009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى486.0069.43ثانوية االقتدار للبناتاحيائيايه محمد عادل فاضل66552122422030013

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى434.0062.00ثانوية االقتدار للبناتاحيائيبتول قيس محمد داود66562122422030014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية االقتدار للبناتاحيائيبيداء حسين علوان محمود66572122422030016

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى440.0062.86ثانوية االقتدار للبناتاحيائيتبارك عدنان جميل لطيف66582122422030017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى527.0075.29ثانوية االقتدار للبناتاحيائيجنان دهام عبد الرزاق حمدان66592122422030020

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى470.0067.14ثانوية االقتدار للبناتاحيائيختام عامر عباس نصيف66602122422030022

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى586.0083.71ثانوية االقتدار للبناتاحيائيخمائل عبد المنعم احمد حسن66612122422030023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية االقتدار للبناتاحيائيديانا جاسم محمد عيدان66622122422030027

كلية التمريض/جامعة تكريت656.0093.71ثانوية االقتدار للبناتاحيائيرسل رحيم محمود حسن66632122422030031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية االقتدار للبناتاحيائيرغد ابراهيم داود جواد66642122422030032

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى462.0066.00ثانوية االقتدار للبناتاحيائيرويده نوري متعب جياد66652122422030033

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى628.0089.71ثانوية االقتدار للبناتاحيائيسرى عبد الجبار لطيف محمد66662122422030039

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية االقتدار للبناتاحيائيسميه وليد حمدي ابراهيم66672122422030040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية االقتدار للبناتاحيائيسناء جبار علي عويد66682122422030041

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43ثانوية االقتدار للبناتاحيائيشمس مجيد حميد سرهيد66692122422030042

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43ثانوية االقتدار للبناتاحيائيطيبة عبد الرزاق حمد حسن66702122422030047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية االقتدار للبناتاحيائيطيبه صالح محمود حسن66712122422030048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0075.29ثانوية االقتدار للبناتاحيائيفاطمه حسن علي حسين66722122422030049

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0070.00ثانوية االقتدار للبناتاحيائيفاطمه حسين محمود حسين66732122422030050

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية االقتدار للبناتاحيائيكوثر راغب حافظ ابراهيم66742122422030055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى557.0079.57ثانوية االقتدار للبناتاحيائيلميس محمد قحطان شعنون66752122422030056

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى480.0068.57ثانوية االقتدار للبناتاحيائيماريا محمد عبد الرضا رحيم66762122422030057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى489.0069.86ثانوية االقتدار للبناتاحيائيمريم عبد المنعم احمد حسن66772122422030059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية االقتدار للبناتاحيائينبأ قاسم اسماعيل حسين66782122422030063

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى537.0076.71ثانوية االقتدار للبناتاحيائينورس محمد عبد الرزاق علوان66792122422030069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى487.0069.57ثانوية االقتدار للبناتاحيائيهبة حسين صالح غوار66802122422030071
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قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى627.0089.57ثانوية االقتدار للبناتاحيائيهدى صباح حسن علي66812122422030075

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية االقتدار للبناتاحيائيهديل فائز محجوب اسماعيل66822122422030076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى523.0074.71ثانوية االقتدار للبناتاحيائينورهان عقيل محمد مهدي66832122422030080

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية498.0071.14ثانوية البحيرة للبناتاحيائياالء خالد تولي خلف66842122422031004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية البحيرة للبناتاحيائيدعاء سلمان علي محمد66852122422031011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى541.0077.29ثانوية البحيرة للبناتاحيائيرسل عطيه مطلك جوامير66862122422031012

كلية العلوم/جامعة ديالى570.0081.43ثانوية البحيرة للبناتاحيائيرسل قحطان جبوري سلمان66872122422031013

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية665.0095.00ثانوية البحيرة للبناتاحيائيزهراء صالح شاكر محمود66882122422031017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى484.0069.14ثانوية البحيرة للبناتاحيائيزينب قيس مهدي محمد66892122422031018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية البحيرة للبناتاحيائيطيبه رياض اسماعيل خليفه66902122422031021

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية490.0070.00ثانوية البحيرة للبناتاحيائيعذراء احمد تولي خلف66912122422031022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية505.0072.14ثانوية البحيرة للبناتاحيائيعذراء نجم عبد هللا جاسم66922122422031023

كلية العلوم/جامعة االنبار558.0079.71اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيأبرار عمار موزر مهدي66932122422032001

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت618.0088.29اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيأروى حذيفة جاسم خليفة66942122422032002

كلية العلوم/جامعة ديالى591.0084.43اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيأزهار مسعود علي منصور66952122422032006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى563.0080.43اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيأسراء حازم محمد عبد66962122422032008

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية620.0088.57اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيأسراء عمار اسماعيل حسين66972122422032013

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى603.0086.14اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيأسماء قاسم عبد هللا حسن66982122422032015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء592.0084.57اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيأكمام مهدي جاسم محمد66992122422032018

كلية الزراعة/جامعة ديالى461.0065.86اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيأنفال علي اسماعيل ابراهيم67002122422032022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار515.0073.57اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيآيات هاشم خلف جميل67012122422032024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى547.0078.14اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيآية اياد قاسم محمد67022122422032025

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى552.0078.86اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيإيالف ثامر عبد عزيز67032122422032031

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية401.0057.29اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيأيمان ايوب أحمد شاكر67042122422032033

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيأيمان مزهر علي خليل67052122422032034

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائياسراء صكبان راشد حسين67062122422032038

كلية العلوم/جامعة ديالى582.0083.14اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائياسيل محمود ياسين أحمد67072122422032041

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائياالء نمر عواد حلو67082122422032043

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0092.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيالهام رعد عادي محمد67092122422032047

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائياماني صفاء عبد الجبار جميل67102122422032049

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى470.0067.14اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيبتول ثاير فهد جسام67112122422032056

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0080.71اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيبتول كريم رحيم غايب67122122422032057

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيبسمة اثير ناطق عبد الرزاق67132122422032059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيبسمة زياد نعمان عباس67142122422032061

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى598.0085.43اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيتبارك خليل ابراهيم عارف67152122422032067

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0096.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيتبارك ياسين فرحان فليح67162122422032071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيترفه صالح خلف سعيد67172122422032072

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيتغريد حمزة عسكر محمد67182122422032073

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيتقوى حذيفة جاسم خليفة67192122422032075

كلية الزراعة/جامعة ديالى453.0064.71اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيثريا عدنان حسين فيصل67202122422032076

245 من 168صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ديالى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى462.0066.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيحواء عبد الكريم محمد محمود67212122422032080

كلية التمريض/جامعة بغداد681.0097.29اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيحوراء هاشم خلف جميل67222122422032081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى557.0079.57اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيحياة علي خضير عباس67232122422032082

كلية العلوم/جامعة ديالى582.0083.14اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيدعاء خضير ياس عبد67242122422032085

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة509.0072.71اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيدعاء طه عبيد سبع67252122422032087

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيدعاء فهد علي رشيد67262122422032088

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيرانيا أحمد عبد هللا هوير67272122422032092

كلية العلوم/جامعة ديالى607.0086.71اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيراوية فالح عليوي جنيد67282122422032093

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية622.0088.86اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيرتيبة محمود حمد عبد هللا67292122422032095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى496.0070.86اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيرحيق يوسف حميد فياض67302122422032097

كلية التمريض/جامعة تكريت656.0093.71اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيرسل كمال عبد كريم67312122422032103

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0080.71اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيريما باسم عبد هللا حسين67322122422032107

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى462.0066.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزهراء صكبان حبيب لفتة67332122422032110

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزهراء عمار تحسين ماهود67342122422032113

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزهراء يوسف عبد هللا عاشور67352122422032118

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى500.0071.43اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزينب جبار مهدي علوان67362122422032119

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0067.71اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيسارة برزان عبد هللا صالح67372122422032125

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيسارة عالء حسين علي67382122422032130

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار496.0070.86اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيسارة عالء غناوي حسين67392122422032131

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيسجى محمد عبد الحسين أحمد67402122422032140

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0067.43اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيسماح عبد الرزاق مطر سالم67412122422032143

كلية اآلداب/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيشهد أحمد حامد مزهر67422122422032145

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيشهد حازم عبد الجليل محمود67432122422032146

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيشهد قيس محمد عبد67442122422032151

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيشهد ياسين طه طالك67452122422032153

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيصبا طه خلف حسن67462122422032155

كلية الزراعة/جامعة ديالى493.0070.43اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيصفا حوم مصحب جلوب67472122422032156

كلية العلوم/جامعة ديالى643.0091.86اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيطيبة احمد نصيف جاسم67482122422032165

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى537.0076.71اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيطيبة حسين علي حسين67492122422032166

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية656.0093.71اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيطيبة سعد شهاب أحمد67502122422032167

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0082.43اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيطيبة وليد عبد هللا جاسم67512122422032172

كلية التمريض/جامعة تكريت662.0094.57اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيعائشة قاسم كاظم خلف67522122422032173

كلية العلوم/جامعة ديالى621.0088.71اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيغسق حسين طه ياسين67532122422032177

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيفاطمة الهام خالف شجاع67542122422032182

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت545.0077.86اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيفاطمة محمود حمد عبد هللا67552122422032186

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى528.0075.43اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيفيحاء راسم خيري أحمد67562122422032191

كلية الطب/جامعة ديالى701.00100.14اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيلقاء ثاير مشهد شجاع67572122422032193

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى553.0079.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمريم جمعة محمد عبد هللا67582122422032199

كلية طب االسنان/جامعة تكريت693.0099.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمريم خالد جاسم عباس67592122422032201

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمريم عصام عدنان ذياب67602122422032203
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمريم علي أحمد راشد67612122422032204

كلية العلوم/جامعة ديالى605.0086.43اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمالك قيس ابراهيم عبد67622122422032207

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0082.43اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمنى أحمد علي خليل67632122422032209

كلية العلوم/جامعة ديالى625.0089.29اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيميمونة ضياء ابراهيم محمد67642122422032211

كلية الزراعة/جامعة ديالى465.0066.43اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينبأ أحمد عبد كريم67652122422032213

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0065.14اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينجوى جليل محمد راشد67662122422032218

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية376.0053.71اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينرجس طارق ظاهر فياض67672122422032221

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار509.0072.71اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيهبه قحطان ابراهيم محمد67682122422032230

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية694.0099.14ثانوية الحمائم للبناتاحيائيأسماء باسم عبد علوان67692122422033001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت470.0067.14ثانوية الحمائم للبناتاحيائيأسماء عبد الباقي كريدي جاسم67702122422033002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى546.0078.00ثانوية الحمائم للبناتاحيائياساور جاسم مظهر عزيز67712122422033004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية457.0065.29ثانوية الحمائم للبناتاحيائيبتول كرار حسين عامر67722122422033012

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43ثانوية الحمائم للبناتاحيائيبسمه احمد عبد الحسن كاظم67732122422033013

كلية العلوم/جامعة الكوفة595.0085.00ثانوية الحمائم للبناتاحيائيبشائر هشام صباح عبد اللطيف67742122422033014

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43ثانوية الحمائم للبناتاحيائيبنين نعمه احمد جاسم67752122422033016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى559.0079.86ثانوية الحمائم للبناتاحيائيحوراء ماهر بدر عبد67762122422033022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى507.0072.43ثانوية الحمائم للبناتاحيائيرغد حميد ضياء عباس67772122422033030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد461.0065.86ثانوية الحمائم للبناتاحيائيزهراء صالح عبد الحسين مهدي67782122422033040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى570.0081.43ثانوية الحمائم للبناتاحيائيزهراء علي خضير عباس67792122422033041

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57ثانوية الحمائم للبناتاحيائيزهراء عمار فليح حسن67802122422033042

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية الحمائم للبناتاحيائيزهراء قاسم حسين علوان67812122422033044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0068.71ثانوية الحمائم للبناتاحيائيزهراء مجيد عزاوي طه67822122422033045

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية الحمائم للبناتاحيائيزهراء مصطفى فاضل عبد الواحد67832122422033046

كلية التمريض/جامعة تكريت656.0093.71ثانوية الحمائم للبناتاحيائيزهراء نوري عبد السالم ابراهيم67842122422033048

كلية الزراعة/جامعة كربالء426.0060.86ثانوية الحمائم للبناتاحيائيساره مهند مجبل باقر67852122422033058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية الحمائم للبناتاحيائيسبايه موفق عبد الهادي عبد الحسين67862122422033060

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية453.0064.71ثانوية الحمائم للبناتاحيائيسجى نعمه سعيد عبد67872122422033061

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86ثانوية الحمائم للبناتاحيائيسرور حسين عبد الرسول جاسم67882122422033062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى543.0077.57ثانوية الحمائم للبناتاحيائيسرى علي صكبان باقر67892122422033063

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0068.14ثانوية الحمائم للبناتاحيائيسهام حسن طاهر كاظم67902122422033064

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0069.43ثانوية الحمائم للبناتاحيائيعذراء عباس سعيد علي67912122422033071

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى491.0070.14ثانوية الحمائم للبناتاحيائيفاطمه خلدون عبد الحسن فاضل67922122422033073

كلية التمريض/جامعة كربالء665.0095.00ثانوية الحمائم للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسن عطيه عباس67932122422033075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى567.0081.00ثانوية الحمائم للبناتاحيائيفاطمه هاشم كريدي جاسم67942122422033078

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء430.0061.43ثانوية الحمائم للبناتاحيائيكوثر طه عبد الهادي راضي67952122422033082

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية الحمائم للبناتاحيائيليلى مرتضى خليل ابراهيم67962122422033083

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى503.0071.86ثانوية الحمائم للبناتاحيائيمراسل علي عبد الرسول جاسم67972122422033084

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى456.0065.14ثانوية الحمائم للبناتاحيائيمروه نصير عبد الصاحب خيري67982122422033085

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية الحمائم للبناتاحيائيمريم علي صباح حسين67992122422033086

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية580.0082.86ثانوية الحمائم للبناتاحيائيمريم قاسم عزيز حميد68002122422033087
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كلية التمريض/جامعة تكريت661.0094.43ثانوية الحمائم للبناتاحيائيمريم نعمان عيد طه68012122422033089

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0067.71ثانوية الحمائم للبناتاحيائيمريم وهب حسن مهدي68022122422033090

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية الحمائم للبناتاحيائيمالك ممدوح نصر لطيف68032122422033091

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43ثانوية الحمائم للبناتاحيائيميسره وسام عبد الكريم حسن68042122422033092

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى504.0072.00ثانوية الحمائم للبناتاحيائينرجس غسان حميد رؤوف68052122422033095

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0069.86ثانوية الحمائم للبناتاحيائينور جاسم حميد خضير68062122422033097

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية الحمائم للبناتاحيائيياسمين عبد الرسول عباس فاضل68072122422033102

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية اليرموك للبناتاحيائيأخالص محمد حسن جاسم68082122422035001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى614.0087.71ثانوية اليرموك للبناتاحيائيأسماء حواس فهريان عليوي68092122422035002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية اليرموك للبناتاحيائيآيه ياسين علي عجيد68102122422035003

كلية العلوم/جامعة ديالى618.0088.29ثانوية اليرموك للبناتاحيائيآيه يونس صالح محمد68112122422035004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0070.43ثانوية اليرموك للبناتاحيائيابتهال مظهر حسن علي68122122422035005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية اليرموك للبناتاحيائياستبرق قاسم محمد سادر68132122422035006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى513.0073.29ثانوية اليرموك للبناتاحيائيامل فالح جميل رحمان68142122422035010

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية اليرموك للبناتاحيائيايالف ضمد اكريم بردي68152122422035016

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية552.0078.86ثانوية اليرموك للبناتاحيائيايالف طاهر باشا جمشير68162122422035017

كلية الزراعة/جامعة واسط422.0060.29ثانوية اليرموك للبناتاحيائيتبارك صدام ذياب شهاب68172122422035021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى528.0075.43ثانوية اليرموك للبناتاحيائيتقوى خالد حسن داود68182122422035023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية اليرموك للبناتاحيائيحنين سامي احمد علي68192122422035024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية اليرموك للبناتاحيائيختام محمد عبد مراد68202122422035027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى513.0073.29ثانوية اليرموك للبناتاحيائيدانية خالد حسن داود68212122422035029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532.0076.00ثانوية اليرموك للبناتاحيائيدالل جار هللا عيسى حسين68222122422035030

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة631.0090.14ثانوية اليرموك للبناتاحيائيدموع محمد شريف جاسم68232122422035031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى564.0080.57ثانوية اليرموك للبناتاحيائيدنيا عادل احمد محمود68242122422035032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية اليرموك للبناتاحيائيذكرى رحمان صالح مراد68252122422035033

كلية التمريض/جامعة بغداد674.0096.29ثانوية اليرموك للبناتاحيائيرغد سامي صادق عباس68262122422035036

كلية التربية/جامعة الكوفة538.0076.86ثانوية اليرموك للبناتاحيائيرواء نادر إبراهيم سادر68272122422035037

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى446.0063.71ثانوية اليرموك للبناتاحيائيريام خالد حسين حبيب68282122422035038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت518.0074.00ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزمن صادق ثامر عيسى68292122422035039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0087.86ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزهراء اسعد عليوي ماهود68302122422035041

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزهراء صالل ايوار معيزيل68312122422035043

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0095.71ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزهراء كريم علي حمد68322122422035047

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزهراء يوسف نافع مراد68332122422035049

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزينب احمد محمد احمد68342122422035050

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزينب حسين مصطفى حسن68352122422035051

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية اليرموك للبناتاحيائيساره فاهم زيدان عيدان68362122422035056

كلية العلوم/جامعة ديالى592.0084.57ثانوية اليرموك للبناتاحيائيسراب يوسف عامود يوسف68372122422035057

كلية العلوم/جامعة ديالى607.0086.71ثانوية اليرموك للبناتاحيائيسهاد مؤيد رشيد جاسم68382122422035060

كلية العلوم/جامعة ديالى582.0083.14ثانوية اليرموك للبناتاحيائيشهد حسين عارف حسن68392122422035064

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية456.0065.14ثانوية اليرموك للبناتاحيائيشيرين عيدان داود فزع68402122422035065
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية اليرموك للبناتاحيائيعذراء محمد حسن يوسف68412122422035072

كلية العلوم/جامعة ديالى618.0088.29ثانوية اليرموك للبناتاحيائيغزوه محمد مصلح حسين68422122422035075

كلية العلوم/جامعة ديالى615.0087.86ثانوية اليرموك للبناتاحيائيغسق ثاير محمد عبد الرحيم68432122422035076

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء431.0061.57ثانوية اليرموك للبناتاحيائيمروه غانم طارش جالي68442122422035086

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد641.0091.57ثانوية اليرموك للبناتاحيائيمريم ضياء الدين لقمان عبد الرحمان68452122422035087

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل589.0084.14ثانوية اليرموك للبناتاحيائيميالد حسين طالك جالي68462122422035091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى506.0072.29ثانوية اليرموك للبناتاحيائينبراس عبد الرزاق احمد مطرود68472122422035094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى578.0082.57ثانوية اليرموك للبناتاحيائيهاله وليد عبد الجبار اسعد68482122422035100

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية اليرموك للبناتاحيائيهدى جليل مرزا رشيد68492122422035103

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86ثانوية اليرموك للبناتاحيائيوفاء سعيد حسين حمد68502122422035106

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم517.0073.86ثانوية اليرموك للبناتاحيائيوفاء ياسين محمود إسماعيل68512122422035108

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0091.43ثانوية الزمر للبناتاحيائياروى خالد خلف يعكوب68522122422036006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى553.0079.00ثانوية الزمر للبناتاحيائياسراء محمد سعدي عبود68532122422036009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية الزمر للبناتاحيائيافنان عامر شاكر حمودي68542122422036013

كلية الزراعة/جامعة ديالى463.0066.14ثانوية الزمر للبناتاحيائياالء نعمه عون حسن68552122422036014

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57ثانوية الزمر للبناتاحيائياميمة محمد عبد هللا سلمان68562122422036016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى528.0075.43ثانوية الزمر للبناتاحيائيأميمه مكي محمد حسين68572122422036017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29ثانوية الزمر للبناتاحيائيايه جمال جواد كاظم68582122422036019

كلية العلوم/جامعة بغداد681.0097.29ثانوية الزمر للبناتاحيائياية علي محمود سلمان68592122422036020

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى560.0080.00ثانوية الزمر للبناتاحيائيآية قحطان عباس خضير68602122422036021

كلية العلوم/جامعة ديالى623.0089.00ثانوية الزمر للبناتاحيائيايمان جالل محمود احمد68612122422036022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى507.0072.43ثانوية الزمر للبناتاحيائيبتول فيصل سرحان عبود68622122422036025

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0082.14ثانوية الزمر للبناتاحيائيتبارك زياد احمد خضير68632122422036031

كلية الزراعة/جامعة ديالى471.0067.29ثانوية الزمر للبناتاحيائيتقوى ياسين جمعه احمد68642122422036035

كلية الزراعة/جامعة ديالى465.0066.43ثانوية الزمر للبناتاحيائيتماره مازن طارق فليح68652122422036037

كلية العلوم/جامعة ديالى599.0085.57ثانوية الزمر للبناتاحيائيجمانه مهدي ناجي عطوان68662122422036038

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0070.86ثانوية الزمر للبناتاحيائيحنان عماد عبد الخالق احمد68672122422036040

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية الزمر للبناتاحيائيحنين وسام محمد موسى68682122422036041

كلية العلوم/جامعة ديالى581.0083.00ثانوية الزمر للبناتاحيائيخمائل امجد حامد عبد68692122422036044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57ثانوية الزمر للبناتاحيائيدعاء عدي طاهر ناصر68702122422036046

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية الزمر للبناتاحيائيرحاب كاظم صميل عنكود68712122422036048

كلية الزراعة/جامعة ديالى453.0064.71ثانوية الزمر للبناتاحيائيرسل محمد خضير ويس68722122422036051

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى637.0091.00ثانوية الزمر للبناتاحيائيرفل قاسم حمد نجم68732122422036052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43ثانوية الزمر للبناتاحيائيرقية محمود حسن خيون68742122422036053

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57ثانوية الزمر للبناتاحيائيرقيه امجد لطيف جبار68752122422036054

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0060.57ثانوية الزمر للبناتاحيائيزهراء علي محمود جاسم68762122422036058

كلية الزراعة/جامعة ديالى460.0065.71ثانوية الزمر للبناتاحيائيزينب محمد طه قاسم68772122422036064

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية الزمر للبناتاحيائيزينه محمد عبد بخيت68782122422036066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية الزمر للبناتاحيائيسالي غانم حسن علوان68792122422036071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية الزمر للبناتاحيائيسبأ زياد احمد يحيى68802122422036072
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قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين681.0097.29ثانوية الزمر للبناتاحيائيسمارة ماجد امين غناوي68812122422036074

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى609.0087.00ثانوية الزمر للبناتاحيائيشهالء عدي طاهر ناصر68822122422036078

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية الزمر للبناتاحيائيضحى فيصل غازي حسين68832122422036082

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0096.71ثانوية الزمر للبناتاحيائيضحى محمد علي حسين68842122422036083

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0082.43ثانوية الزمر للبناتاحيائيطيبه عبد الرزاق علي جميل68852122422036084

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية الزمر للبناتاحيائيعائشه محمد عبد هللا سلمان68862122422036085

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00ثانوية الزمر للبناتاحيائيعذراء جبار عبد الستار هادي68872122422036086

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى470.0067.14ثانوية الزمر للبناتاحيائيعلياء محمد منصور علي68882122422036087

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0070.00ثانوية الزمر للبناتاحيائيفاطمه محمد سلمان رميض68892122422036091

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى435.0062.14ثانوية الزمر للبناتاحيائيفرح زياد يوسف بكر68902122422036092

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى665.0095.00ثانوية الزمر للبناتاحيائيفاطمة غسان ابراهيم خليل68912122422036093

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية642.0091.71ثانوية الزمر للبناتاحيائيلمى خليل ابراهيم كاظم68922122422036094

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء639.0091.29ثانوية الزمر للبناتاحيائيليلى ثامر سلمان حسين68932122422036095

كلية التمريض/جامعة بغداد673.0096.14ثانوية الزمر للبناتاحيائيماريا مقداد طه نجم68942122422036096

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية الزمر للبناتاحيائيمريم وسام مؤيد جاسم68952122422036103

كلية الزراعة/جامعة تكريت429.0061.29ثانوية الزمر للبناتاحيائينبأ مثنى احمد جاسم68962122422036110

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى510.0072.86ثانوية الزمر للبناتاحيائينور ايسر جليل ابراهيم68972122422036112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى490.0070.00ثانوية الزمر للبناتاحيائينور صالح حسن علوان68982122422036113

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى438.0062.57ثانوية الزمر للبناتاحيائينور قصي عدوان حمدي68992122422036114

كلية التمريض/جامعة تكريت664.0094.86ثانوية الزمر للبناتاحيائيهبه احمد عطيه فرحان69002122422036117

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية الزمر للبناتاحيائيهدى محمد جواد كاظم69012122422036119

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية الشهيد رعد جاسم للبناتاحيائيآيه فندي انور وهيب69022122422038002

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86ثانوية الشهيد رعد جاسم للبناتاحيائيتبارك احمد حميد علي69032122422038004

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى441.0063.00ثانوية الشهيد رعد جاسم للبناتاحيائيتبارك علي حسين عبود69042122422038006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية الشهيد رعد جاسم للبناتاحيائيرسل عبد العزيز بالسم كاطع69052122422038008

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية الشهيد رعد جاسم للبناتاحيائيرسل موفق قاسم محمد69062122422038010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية الشهيد رعد جاسم للبناتاحيائيرفل اياد محمود سهو69072122422038011

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية الشهيد رعد جاسم للبناتاحيائيزينب عزيز محمد شايع69082122422038014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0085.43ثانوية الشهيد رعد جاسم للبناتاحيائيزينه حسين عباس حميد69092122422038015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.0086.57ثانوية الشهيد رعد جاسم للبناتاحيائيسجى حيدر عباس كاظم69102122422038016

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية الشهيد رعد جاسم للبناتاحيائيفاطمة مقداد شعالن حسن69112122422038017

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية اوراس للبناتاحيائيأميره عامر طالب جاسم69122122422040001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية621.0088.71ثانوية اوراس للبناتاحيائيحوراء جواد كاظم هاشم69132122422040003

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29ثانوية اوراس للبناتاحيائيحوراء حسن عبد االمير حسن69142122422040004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0076.57ثانوية اوراس للبناتاحيائيحوراء هذال حاتم رشيد69152122422040007

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0079.57ثانوية اوراس للبناتاحيائيرسل حيدر احسان حمدي69162122422040009

كلية العلوم/جامعة ديالى624.0089.14ثانوية اوراس للبناتاحيائيزهراء بشار عثمان علوان69172122422040012

كلية العلوم/جامعة ديالى583.0083.29ثانوية اوراس للبناتاحيائيزهراء حسن عبد االمير حسن69182122422040013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية اوراس للبناتاحيائيزهراء فائز جواد قاسم69192122422040015

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى638.0091.14ثانوية اوراس للبناتاحيائيزينب نبهان علوان محمود69202122422040019
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كلية العلوم/جامعة ديالى617.0088.14ثانوية اوراس للبناتاحيائيسرور علي حسين اسماعيل69212122422040020

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14ثانوية اوراس للبناتاحيائيصفا حسين محمود جواد69222122422040022

كلية الزراعة/جامعة ديالى454.0064.86ثانوية اوراس للبناتاحيائيغزوه محمد جعفر عبد الرسول69232122422040026

كلية العلوم/جامعة ديالى583.0083.29ثانوية اوراس للبناتاحيائيفاطمه الزهراء جواد كاظم عباس69242122422040027

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية552.0078.86ثانوية اوراس للبناتاحيائيفاطمه عباس علي هاشم69252122422040029

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء641.0091.57ثانوية اوراس للبناتاحيائينور الهدى خالص كاظم علوان69262122422040035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0092.14ثانوية اوراس للبناتاحيائيهبه عبد هللا كاظم هاشم69272122422040036

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.0098.71ثانوية تدمر للبناتاحيائياساور احمد حسين عسكر69282122422041002

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية تدمر للبناتاحيائياسراء صالح الدين حسين عسكر69292122422041003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى566.0080.86ثانوية تدمر للبناتاحيائيايفان صالح جاسم محمد69302122422041005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى599.0085.57ثانوية تدمر للبناتاحيائيبراء حاتم خلباص رخيص69312122422041006

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57ثانوية تدمر للبناتاحيائيبنين خالد محمد مغير69322122422041007

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00ثانوية تدمر للبناتاحيائيحوراء اسماعيل داود عبد69332122422041008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية تدمر للبناتاحيائيرفل رياض محمود حسن69342122422041010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى558.0079.71ثانوية تدمر للبناتاحيائيزهراء علي احمد خلف69352122422041013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية تدمر للبناتاحيائيزهراء ناقد غازي عبد69362122422041016

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0081.71ثانوية تدمر للبناتاحيائيساره كريم حافظ حساني69372122422041021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى552.0078.86ثانوية تدمر للبناتاحيائيغفران علي كامل عبد69382122422041028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية507.0072.43ثانوية تدمر للبناتاحيائيفاطمة رضا حسن علي69392122422041029

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى502.0071.71ثانوية تدمر للبناتاحيائيفاطمة محمود علي محمد69402122422041031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71ثانوية تدمر للبناتاحيائيفاطمة ياسين كاظم عباس69412122422041032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى572.0081.71ثانوية تدمر للبناتاحيائيمريم حميد محمد عباس69422122422041034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية تدمر للبناتاحيائينرجس علي حسين محمود69432122422041036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0076.00ثانوية تدمر للبناتاحيائيهدى حسن جدوع ياسين69442122422041037

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء683.0097.57ثانوية المودة للبناتاحيائيزهراء عامر إبراهيم محمد جواد69452122422042013

كلية التمريض/جامعة تلعفر638.0091.14ثانوية المودة للبناتاحيائيفاطمة قاسم عبد حميد69462122422042021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء666.0095.14ثانوية المودة للبناتاحيائيفاطمه فاضل قحطان جابر69472122422042022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى496.0070.86ثانوية المودة للبناتاحيائيفاطمه محمد احمد علي69482122422042023

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية المودة للبناتاحيائيفاطمه نجيب احمد جاسم69492122422042024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى498.0071.14ثانوية المودة للبناتاحيائيكوثر ضياء مهدي عبد المحسن69502122422042026

كلية التمريض/جامعة تكريت646.0092.29ثانوية المودة للبناتاحيائيهاجر زيدان عبعوب فرمان69512122422042029

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71ثانوية المودة للبناتاحيائيهاجر عيسى إبراهيم سلمان69522122422042030

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية المودة للبناتاحيائيورود عبد األمير مهدي علي69532122422042032

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد555.0079.29اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائياماني احمد جاسم عبد69542122422043006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيامل ماجد غازي حسين69552122422043007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائياية خليل ديوان حافظ69562122422043009

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى623.0089.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائياية مؤيد عباس هادي69572122422043010

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيبتول طه حميد حسون69582122422043013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيتبارك احمد عبد االمير زيدان69592122422043018

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0095.57اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيتبارك سعد احمد عباس69602122422043019
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كلية العلوم/جامعة ديالى633.0090.43اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيتبارك فاروق راضي عباس69612122422043021

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط617.0088.14اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيتبارك كامل منصور علي69622122422043022

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى638.0091.14اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيتقى محمد قاسم عباس69632122422043024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى579.0082.71اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيحوراء ابراهيم خليل ابراهيم69642122422043028

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيحوراء حسين اسماعيل حسين69652122422043029

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيحوراء عزت كريم سعيد69662122422043031

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيدالية ماهر حاتم توفيق69672122422043033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزهراء عبد الرحمن عبد الكريم ابراهيم69682122422043046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى523.0074.71اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزهراء كريم محمد موسى69692122422043049

كلية العلوم/جامعة ديالى579.0082.71اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزهراء محمد عبد جبر69702122422043051

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزينب حيدر جواد كاظم69712122422043052

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزينب علي داود عليوي69722122422043053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488.0069.71اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزينب عماد راضي صادق69732122422043054

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيسهام عاصم محمد كاظم69742122422043062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة504.0072.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيشهد علي عيدان علي69752122422043063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيشيماء صبحي موالن غيدان69762122422043064

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى506.0072.29اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيطيبه مؤيد عبد االكريم فليح69772122422043067

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيغصون اركان جاسم حسن69782122422043068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار518.0074.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيفاطمة جاسم محمد كاظم69792122422043069

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيفاطمه ستار عبد اللطيف حميد69802122422043071

كلية العلوم/جامعة ديالى563.0080.43اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيفاطمة مازن صالح مهدي69812122422043075

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيفاطمة هادي علوان حسين69822122422043077

كلية العلوم/جامعة ديالى590.0084.29اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيلقاء عدنان جاسم خلف69832122422043078

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيمروه احمد عبد الرحمن جاسم69842122422043079

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيمريم زياد طارق عبد االمير69852122422043080

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائينور عقيل عبد الرحمن محمد69862122422043085

كلية العلوم/جامعة ديالى591.0084.43اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائينور فائق قاسم عباس69872122422043086

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائياستبرق علي هادي احمد69882122422044005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى515.0073.57ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائياسراء طاهر كاظم محمد69892122422044006

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى636.0090.86ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائياالء عامر علوان منصور69902122422044011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى639.0091.29ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيامنه ابراهيم مهدي عباس69912122422044015

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيايمان رعد سعيد عدوان69922122422044019

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيايه تحسين علي ناصر69932122422044020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0067.29ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيبتول كريم علي مراد69942122422044025

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيتاره وليد ابراهيم قادر69952122422044026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيتبارك حسن ابراهيم حسين69962122422044027

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيتبارك حمزه عباس حسن69972122422044029

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى433.0061.86ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيتبارك سالم رشيد سعود69982122422044031

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيتبارك عباس علي حسين69992122422044032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد570.0081.43ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيخنساء محمد خضير كاظم70002122422044038
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيرؤى كريم عبدون خميس70012122422044039

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيرشا ضياء عبد الرحمن يعقوب70022122422044045

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيرهام محمد سلمان روضان70032122422044048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزهراء احمد بستان محمود70042122422044050

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزهراء حسين عبود كاظم70052122422044051

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزهراء ضاحي خليل علي70062122422044052

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى436.0062.29ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزهراء عبد الجليل اسماعيل محمد70072122422044053

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزهراء عدنان صالح اسعد70082122422044054

كلية التربية/جامعة سامراء505.0072.14ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزهراء عزيز علي صالح70092122422044055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى623.0089.00ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزهراء عمار ابراهيم مهدي70102122422044056

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل561.0080.14ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزهراء فؤاد شهاب حمد70112122422044057

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزهراء لطيف عباس علي70122122422044058

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية498.0071.14ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزهراء هاني حاتم سلمان70132122422044059

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى520.0074.29ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزينب حسين محمد كامل70142122422044062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى642.0091.71ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزينب رافع عباس خلف70152122422044063

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0068.29ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيساره هادي حميد مدب70162122422044067

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيسبأ زيد حارث عبد الكريم70172122422044068

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية540.0077.14ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيسجى رشيد علوان جعفر70182122422044069

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى511.0073.00ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيشقاء باسل محمد مجيد70192122422044072

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيشهد حسن علوان خضير70202122422044074

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0069.43ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيعلياء ثامر فليح حسن70212122422044079

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيعهد سعد صالح ابراهيم70222122422044080

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيفاطمه خالد وليد خالد70232122422044085

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى500.0071.43ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيفاطمه مدين علوان حسين70242122422044090

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيماجده ساجد كاظم داود70252122422044092

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيمنار عبد هللا عباس خضير70262122422044097

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء615.0087.86ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيميسم ناظم ابراهيم حسن70272122422044099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت534.0076.29ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائينبأ حازم عبد عواد70282122422044102

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0080.71ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائينبأ قحطان علي داود70292122422044106

كلية العلوم/جامعة ديالى580.0082.86ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائينعمة هللا سعد اسماعيل محمد70302122422044108

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيهاجر عبد الودود خضير كاظم70312122422044113

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيهبه اسعد مجيد حسن70322122422044114

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيهبه طالب اسماعيل عجاج70332122422044115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى501.0071.57ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيهبه عقيل عبد الحسين خضير70342122422044116

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيهدى هادي محمد سعيد70352122422044118

كلية العلوم/جامعة ديالى610.0087.14ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيوفاء صدام حسين سلمان70362122422044119

كلية الزراعة/جامعة كركوك423.0060.43اعدادية االنام للبناتاحيائيأساور نبيل جوامير منصور70372122422045001

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء499.0071.29اعدادية االنام للبناتاحيائيآيات داود سلمان خلف70382122422045003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى558.0079.71اعدادية االنام للبناتاحيائيازل علي مصطفى محمد70392122422045005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية االنام للبناتاحيائياستبرق احمد حسين اسماعيل70402122422045006
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت538.0076.86اعدادية االنام للبناتاحيائياطياف مصحب حسين خليل70412122422045008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل540.0077.14اعدادية االنام للبناتاحيائيافان حسين محمد محي الدين70422122422045009

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية االنام للبناتاحيائيافيستا عماد حسن علي70432122422045010

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية656.0093.71اعدادية االنام للبناتاحيائياية أسو وفيق ويس مراد70442122422045012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى547.0078.14اعدادية االنام للبناتاحيائيايالف احمد مصطفى محمد70452122422045013

كلية طب االسنان/جامعة كركوك692.0098.86اعدادية االنام للبناتاحيائيايه عامر حسين حميد70462122422045015

كلية العلوم/جامعة ديالى563.0080.43اعدادية االنام للبناتاحيائيبفرين ابراهيم علي صالح70472122422045019

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0096.00اعدادية االنام للبناتاحيائيتارا علي حسين كريم70482122422045020

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86اعدادية االنام للبناتاحيائيتافان سبحان محمود عبد الصمد70492122422045022

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت653.0093.29اعدادية االنام للبناتاحيائيتقوى طارق منصور ميرزا70502122422045024

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية االنام للبناتاحيائيجوان حسن فتح هللا محمود70512122422045025

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0092.00اعدادية االنام للبناتاحيائيدانيه خليل ابراهيم قادر70522122422045030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0070.57اعدادية االنام للبناتاحيائيدريا كمال جمعه شكر70532122422045031

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين552.0078.86اعدادية االنام للبناتاحيائيدعاء عباس جهاد عبد هللا70542122422045032

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية االنام للبناتاحيائيرئام فارس شاكر توفيق70552122422045033

كلية التمريض/جامعة تكريت664.0094.86اعدادية االنام للبناتاحيائيرانيا اوس ابراهيم مهدي70562122422045034

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية االنام للبناتاحيائيرانيه سعيد سلمان أحمد70572122422045035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية االنام للبناتاحيائيرفل عقيل نادر سليمان70582122422045036

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية االنام للبناتاحيائيروشن سردار ولي شهواز70592122422045041

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى540.0077.14اعدادية االنام للبناتاحيائيريان داؤد سلمان جمعة70602122422045042

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية االنام للبناتاحيائيزهراء ساجد محمد جمعة70612122422045046

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية االنام للبناتاحيائيزهراء قحطان عبد هللا شمه70622122422045048

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية474.0067.71اعدادية االنام للبناتاحيائيزينب جالل احمد علي70632122422045052

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية641.0091.57اعدادية االنام للبناتاحيائيساره جوالن علي حسين70642122422045058

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.0098.71اعدادية االنام للبناتاحيائيسجى اديب نوري ابراهيم70652122422045060

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية االنام للبناتاحيائيشهد يونس رضا عباس70662122422045066

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية االنام للبناتاحيائيشيرين عماد مجيد سمين70672122422045067

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية االنام للبناتاحيائيعائشه احمد طه حماده70682122422045070

كلية اآلداب/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية االنام للبناتاحيائيعذراء عادل مراد منصور70692122422045072

كلية الطب/جامعة ديالى699.0099.86اعدادية االنام للبناتاحيائيغفار ابراهيم صالح محمد70702122422045073

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43اعدادية االنام للبناتاحيائيفاطمه ياسين ابراهيم حمد70712122422045079

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية االنام للبناتاحيائيفرح شاكر محمود شكري مجيد70722122422045082

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية652.0093.14اعدادية االنام للبناتاحيائيكوثر حسن جعفر احمد70732122422045085

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0096.43اعدادية االنام للبناتاحيائيالرا محمد قلي احمد70742122422045086

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية االنام للبناتاحيائيليفيار محمد محمد عزيز عبد هللا70752122422045087

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية االنام للبناتاحيائيمروه جعفر فرحان مامه خان70762122422045088

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية االنام للبناتاحيائيمريم ابراهيم محمود سعيد70772122422045089

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى610.0087.14اعدادية االنام للبناتاحيائيمريم علي موسى عزيز70782122422045090

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية االنام للبناتاحيائيمريم فاضل سلمان حمودي70792122422045091

كلية الطب/جامعة النهرين706.00100.86اعدادية االنام للبناتاحيائيمها خلدون غني جاسم70802122422045095
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية االنام للبناتاحيائينغم كريم مولود ولي70812122422045100

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية614.0087.71اعدادية االنام للبناتاحيائينور محمد محمد صالح حسين70822122422045110

كلية العلوم/جامعة ديالى582.0083.14اعدادية االنام للبناتاحيائينورهان احمد حسين كاظم70832122422045113

كلية طب االسنان/جامعة كركوك691.0098.71اعدادية االنام للبناتاحيائيهاجر أحمد طه حماده70842122422045114

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت655.0093.57اعدادية االنام للبناتاحيائيهانا ماجد كريم ابراهيم70852122422045116

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية االنام للبناتاحيائيهديل احمد حميد حسين70862122422045118

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية622.0088.86اعدادية االنام للبناتاحيائيهيفين حسن حميد حمه خان70872122422045120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى561.0080.14اعدادية التحرير للبناتاحيائياستبرق مثنى محسن عمران70882122422046004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى490.0070.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيافنان رعد ابراهيم جاسم70892122422046006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية التحرير للبناتاحيائياالء صدام ابراهيم حسن70902122422046007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء602.0086.00اعدادية التحرير للبناتاحيائياماني جمال عباس محمود70912122422046008

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية التحرير للبناتاحيائياميره صالح يعقوب صالح70922122422046009

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية التحرير للبناتاحيائيايالف فاضل احمد خلف70932122422046014

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية التحرير للبناتاحيائيايمان علي احمد علي70942122422046015

كلية العلوم/جامعة النهرين592.0084.57اعدادية التحرير للبناتاحيائيايه صافي مهدي حميدي70952122422046021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية التحرير للبناتاحيائيبراء حيدر لطيف نوري70962122422046025

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية694.0099.14اعدادية التحرير للبناتاحيائيبنان شاكر محمود حسين70972122422046028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيتبارك حميد عزيز عباس70982122422046031

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيتبارك حيدر كاظم عبد70992122422046032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية التحرير للبناتاحيائيتبارك عبد القادر فليح حسن71002122422046034

كلية الزراعة/جامعة ديالى451.0064.43اعدادية التحرير للبناتاحيائيتقوى احمد شاكر عبيد71012122422046038

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية التحرير للبناتاحيائيحوراء خالد وسين احمد71022122422046044

كلية التمريض/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية التحرير للبناتاحيائيدعاء طه ابراهيم علي71032122422046047

كلية الزراعة/جامعة ديالى447.0063.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيدعاء ناجح حسين علي71042122422046049

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية التحرير للبناتاحيائيرسل اياد حسيب مصطاف71052122422046052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيرسل سمير عزاوي ابراهيم71062122422046053

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0081.14اعدادية التحرير للبناتاحيائيرسل محمد حسين سلمان71072122422046056

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيزهراء فؤاد عادل خليفه71082122422046066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى527.0075.29اعدادية التحرير للبناتاحيائيزهراء محمود خالد ابراهيم71092122422046068

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى514.0073.43اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب سعد خضير خميس71102122422046072

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية608.0086.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيساره محمد هادي علي71112122422046075

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية التحرير للبناتاحيائيساره يحيى عباس حسن71122122422046077

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية التحرير للبناتاحيائيسبأ صباح غازي عبد هللا71132122422046078

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى485.0069.29اعدادية التحرير للبناتاحيائيسجى هيثم طه حسين71142122422046083

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى515.0073.57اعدادية التحرير للبناتاحيائيسرى كامل كريم جمعة71152122422046084

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية التحرير للبناتاحيائيصبا فاضل عبد المهدي حسين71162122422046090

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية التحرير للبناتاحيائيضحى أنيس يوسف علي71172122422046091

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيطيبة مؤيد كنعان رشيد71182122422046098

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى621.0088.71اعدادية التحرير للبناتاحيائيعائشة احمد ابراهيم احمد71192122422046100

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى389.0055.57اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمه علي ابراهيم عبد هللا71202122422046109
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كلية العلوم/جامعة ديالى573.0081.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمه مهند حكيم سلمان71212122422046112

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك601.0085.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيفيان محمد عبد االمير جاسم71222122422046116

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية التحرير للبناتاحيائيمروه فاضل احمد خلف71232122422046119

كلية العلوم/جامعة ديالى603.0086.14اعدادية التحرير للبناتاحيائيمريم عبد هللا نجم كواد71242122422046123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى513.0073.29اعدادية التحرير للبناتاحيائيمريم نصير صالح شمس71252122422046126

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى637.0091.00اعدادية التحرير للبناتاحيائينارس محمد عباس عنب71262122422046128

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى619.0088.43اعدادية التحرير للبناتاحيائينبأ سعد مهدي نصيف71272122422046131

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى504.0072.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيهبه هللا حامد عبد هللا صالح71282122422046140

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء590.0084.29اعدادية التحرير للبناتاحيائيهدى محمد صالح محمد71292122422046145

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71اعدادية التحرير للبناتاحيائيهديل عمار داود سلمان71302122422046146

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى434.0062.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيهديل محمد ثابت نعمان71312122422046147

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيوئام خليل ابراهيم علي71322122422047001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيابتسام ايوب احمد خضير71332122422047002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائياسراء عبد المهدي سلمان حسين71342122422047005

كلية التمريض/جامعة تكريت654.0093.43اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائياسماء حسن عبد عبد هللا71352122422047006

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية653.0093.29اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائياسيل محمود مطر فرج71362122422047008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيامنه حسن كاظم يحيى71372122422047010

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيايات محمود احمد محمد71382122422047014

كلية العلوم/جامعة ديالى599.0085.57اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائياية قيس عبد االمير موسى71392122422047017

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائياية مثنى محمود حزوم71402122422047018

كلية التربية/جامعة القادسية539.0077.00اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيايه حسن علي خلف71412122422047020

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيايه عبد هللا محمود صالح71422122422047023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيبان موفق احمد عباس71432122422047026

كلية التمريض/جامعة تكريت655.0093.57اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيبتول غسان ابراهيم حسن71442122422047027

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيبنين عباس علي محمد71452122422047028

كلية الزراعة/جامعة ديالى461.0065.86اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيتبارك خالد طه محمود71462122422047031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيتبارك محمد لطيف جاسم71472122422047034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى548.0078.29اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيتقوى علي عبد الرحمن اغي71482122422047035

كلية العلوم/جامعة ديالى573.0081.86اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيحنين ياسر علي حسين71492122422047038

كلية التربية/جامعة سامراء488.0069.71اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيحوراء طه حسن علي71502122422047039

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيحوراء كنعان عبد الوهاب عبد الرزاق71512122422047041

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى540.0077.14اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيدينه عبد العزيز محمود متولي71522122422047043

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين681.0097.29اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيرسل برهان عبد اللطيف مهدي71532122422047047

كلية العلوم/جامعة ديالى620.0088.57اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيرسل فكرت فتح هللا عبد هللا71542122422047048

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيرقاش سعد جواد جاسم71552122422047052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار502.0071.71اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيرقية حسن فالح مهدي71562122422047053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيرقية راشد حسين علي71572122422047054

كلية العلوم/جامعة االنبار565.0080.71اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيرواسي علي حميد جليل71582122422047057

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم536.0076.57اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزهراء ايمن محمد نجم71592122422047059

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزهراء مؤيد حاتم حمد71602122422047064
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزهراء محمد خليل ابراهيم71612122422047067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزهراء ناهض نصر هللا محمد71622122422047068

كلية العلوم/جامعة ديالى640.0091.43اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزينب احمد شهاب حمد71632122422047069

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0076.43اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيساره حسان سعيد علي71642122422047078

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية624.0089.14اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيساره هيثم علي غني71652122422047079

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك603.0086.14اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيسبأ حسن علي حسين71662122422047080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532.0076.00اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيسجى نامس احمد توفيق71672122422047082

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى505.0072.14اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيسميه احمد مدحت محمد71682122422047084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيشهد جاسم محمود جاسم71692122422047086

كلية التربية/جامعة سامراء501.0071.57اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيشيماء حسين علي اسماعيل71702122422047091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت536.0076.57اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيطيبة صدام حسين عبدال71712122422047097

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى597.0085.29اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيطيبة فارس سعد غباش71722122422047099

كلية التمريض/جامعة تكريت659.0094.14اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيعائشه قصي مرزا عبد71732122422047102

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0068.71اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيعبير يونس طه حسين71742122422047103

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيعذراء اسماعيل ابراهيم حسين71752122422047104

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين657.0093.86اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيغادة طالل حمو احمد71762122422047106

كلية العلوم/جامعة ديالى602.0086.00اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيفاطمة شاهر طالب قدوري71772122422047113

كلية الطب/جامعة ديالى702.00100.29اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيفاطمة عصام محمد رفيق71782122422047117

كلية العلوم/جامعة ديالى625.0089.29اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيفاطمة مجيد محمد شهاب71792122422047122

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيفاطمة ياسر طه عباس71802122422047123

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيمروج حسام قاسم عليوي71812122422047126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى539.0077.00اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيمريم مقداد محمد جريان71822122422047129

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيمالك فاكر محمود علي71832122422047131

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى502.0071.71اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيمالك مصطفى طه محمود71842122422047132

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيمنار فاكر محمود علي71852122422047133

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيمينه فاضل علي بخيت71862122422047136

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى500.0071.43اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائينبأ خالد حسيب احمد71872122422047138

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء625.0089.29اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائينورس مازن عبد حمد71882122422047146

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى435.0062.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيأوان جعفر عبد الحسين صافي71892122422048003

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيآيه لطيف جاسم حسن71902122422048005

كلية التمريض/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائياباء اسماعيل عزاوي يحيى71912122422048006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيابرار محمد احمد حمادي71922122422048007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت495.0070.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائياستبرق عبد الستار كريم محمود71932122422048009

كلية العلوم/جامعة ديالى610.0087.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسراء مؤيد سامي خميس71942122422048012

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائياطياف اثير ثعبان حسب هللا71952122422048014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى550.0078.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيافراح عصام حسين علي71962122422048015

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائياالء لؤي خليل مصطفى71972122422048017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0070.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايات حيدر مصطفى خلف71982122422048018

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايات رعد احمد سوادي71992122422048019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى511.0073.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائياية جاسم محمد رشيد72002122422048020
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كلية الزراعة/جامعة ديالى452.0064.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائياية نجم عبد احمد72012122422048023

كلية التمريض/جامعة كركوك667.0095.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايالف اثير ثعبان حسب هللا72022122422048024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى670.0095.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايمان كريم سلمان جدعان72032122422048025

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايه يوسف فيصل يوسف72042122422048026

كلية العلوم/جامعة ديالى612.0087.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبتول احمد خضير علي72052122422048027

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية659.0094.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين حسن حسين مجباس72062122422048030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى511.0073.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك حسن محمد رشيد72072122422048032

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتقى ماجد جهاد جاسم72082122422048035

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتيسير قاسم عباس توفيق72092122422048037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت517.0073.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحبيبه باسم محمد محمود72102122422048038

كلية الزراعة/جامعة ديالى494.0070.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء خليل محمود تايه72112122422048039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى530.0075.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء عماد كاظم رحيم72122122422048041

كلية العلوم/جامعة ديالى623.0089.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء كنعان مجيد غدير72132122422048042

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيداريا إبراهيم جواد قادر72142122422048045

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى437.0062.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء صبحي حميد رشيد72152122422048046

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرانيه اسعد علي حسين72162122422048050

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى444.0063.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه عثمان فليح حسن72172122422048057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525.0075.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء احمد عبد السالم محمود72182122422048064

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى438.0062.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء محمد حبيب عكلة72192122422048067

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى468.0066.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب عماد سامي خميس72202122422048073

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب محمد جالل حسن72212122422048074

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينه حيدر عبد الرضا مهدي72222122422048076

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى509.0072.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينه سعد جمعه حسين72232122422048077

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0070.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره إبراهيم عباس زبير72242122422048079

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى516.0073.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره حميد عناد مشعل72252122422048080

كلية الطب/جامعة ديالى705.00100.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسبأ إسماعيل صالح حسين72262122422048083

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0069.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجدة قيس عبد الجليل محمد72272122422048085

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجى محمد خضير علي72282122422048088

كلية العلوم/جامعة ديالى581.0083.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسرى موفق جهاد جاسم72292122422048090

كلية العلوم/جامعة ديالى597.0085.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسفانه لطيف جاسم حسن72302122422048091

كلية التمريض/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسكينه ثاير عبود حسين72312122422048092

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى628.0089.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشميم ليث إبراهيم عطيه72322122422048094

كلية العلوم/جامعة ديالى602.0086.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشهد رشيد عزيز خلف72332122422048096

كلية العلوم/جامعة ديالى640.0091.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيصبا عبد الباقي محمود عباس72342122422048101

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيصفا حاتم عبد الكريم جاسم72352122422048102

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى514.0073.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيبه عمار عطية خضير72362122422048112

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعذراء ثامر احمد فليح72372122422048114

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعذراء عماد سامي خميس72382122422048115

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0080.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعذراء ولهان سلمان احمد72392122422048116

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعال محمد سامي مهدي72402122422048117
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كلية العلوم/جامعة ديالى625.0089.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعلياء محمد إبراهيم جاسم72412122422048119

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء595.0085.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغسق معن اسعد كاظم72422122422048122

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغفران علي محمود جاسم72432122422048123

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى654.0093.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه عبد القادر ستار عيد72442122422048124

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى470.0067.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه حميد هاشم محمد72452122422048125

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى514.0073.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه سمير حسون مشكور72462122422048127

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى560.0080.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه قاسم عبد عطيه72472122422048130

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه قصي عبد الرزاق عبد اللطيف72482122422048131

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى610.0087.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه كاظم كريم عيدان72492122422048132

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية608.0086.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفرح وائل خليل مصطفى72502122422048135

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفيحاء باسم محمود سداد72512122422048136

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمحاسن نوري عطيه خلف72522122422048143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى495.0070.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم قاسم محمد جميل72532122422048147

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى463.0066.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم قاسم محمد كرجي72542122422048148

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمنار شالل عزيز محمود72552122422048152

كلية العلوم/جامعة ديالى606.0086.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائينبأ عثمان اسعد كاظم72562122422048155

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائينبأ علي عبد الباقي حسين72572122422048156

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور الهدى محمد سامي علي72582122422048162

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهاجر مزهر ثامر شهاب72592122422048172

كلية العلوم/جامعة ديالى583.0083.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيوسيلة روكان عبد هللا احمد72602122422048177

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى556.0079.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيياسمين يوسف خزعل فياض72612122422048178

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى591.0084.43اعدادية العراقية للبناتاحيائيأستبرق بديع مسلم حسين72622122422049001

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية593.0084.71اعدادية العراقية للبناتاحيائيأيه سعيد عزيز هادي72632122422049004

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية العراقية للبناتاحيائيأية محمد عبد هللا جاسم72642122422049005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيآيه أثير فاضل حميد72652122422049006

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية العراقية للبناتاحيائيأيه احسان علي عبد الواحد72662122422049007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى610.0087.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيأيه حيدر جميل خليل72672122422049009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط527.0075.29اعدادية العراقية للبناتاحيائيآيه سمير مهدي سبع72682122422049010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيابرار قاسم محسن بديوي72692122422049011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيابرار كاظم رشيد حسين72702122422049012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك535.0076.43اعدادية العراقية للبناتاحيائياروى رافد وليد جعفر72712122422049013

كلية العلوم/جامعة ديالى587.0083.86اعدادية العراقية للبناتاحيائياسراء جاسم عباس علوان72722122422049018

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية العراقية للبناتاحيائياسراء جمعه عبد الحسين حميد72732122422049019

كلية العلوم/جامعة ديالى614.0087.71اعدادية العراقية للبناتاحيائياسماء وادي سعيد حماده72742122422049021

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية674.0096.29اعدادية العراقية للبناتاحيائياطياف بشير عبيد نصيف72752122422049022

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57اعدادية العراقية للبناتاحيائياالء حسين اسماعيل حسن72762122422049024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى576.0082.29اعدادية العراقية للبناتاحيائياالء مهدي خضر الياس72772122422049025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71اعدادية العراقية للبناتاحيائياماني ليث محمود علي72782122422049027

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى535.0076.43اعدادية العراقية للبناتاحيائياميرة حسن هادي صالح72792122422049029

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيانعام انيس ستار جميل72802122422049030
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كلية العلوم/جامعة ديالى568.0081.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيانفال ظاهر عبد العزيز طاهر72812122422049031

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية العراقية للبناتاحيائيايات نصير نعمان ابراهيم72822122422049033

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية العراقية للبناتاحيائياية رائد عباس طعمة72832122422049034

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43اعدادية العراقية للبناتاحيائيايه سعد حميد مجيد72842122422049043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى491.0070.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيايه عبد الهادي حسين فاضل72852122422049044

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29اعدادية العراقية للبناتاحيائيبتول احمد يونس علوان72862122422049049

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71اعدادية العراقية للبناتاحيائيبراق يشار محمد علي خلف72872122422049051

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية العراقية للبناتاحيائيبنين عبد الكريم حاتم عباس72882122422049053

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86اعدادية العراقية للبناتاحيائيبنين عماد خميس جمعه72892122422049054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى554.0079.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيبنين محمود مهدي جاسم72902122422049055

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم517.0073.86اعدادية العراقية للبناتاحيائيتبارك عباس عبد االمير علوان72912122422049059

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57اعدادية العراقية للبناتاحيائيتبارك قاسم محمد حسين72922122422049061

كلية العلوم/جامعة ديالى611.0087.29اعدادية العراقية للبناتاحيائيتبارك كاظم حسين عباس72932122422049062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى530.0075.71اعدادية العراقية للبناتاحيائيتبارك نجم عبد الكريم عباس72942122422049063

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيتغريد نذير عواد عبد هللا72952122422049064

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى647.0092.43اعدادية العراقية للبناتاحيائيتمارا محمد فاضل حسون72962122422049066

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية العراقية للبناتاحيائيتماره علي كامل يوسف72972122422049067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى524.0074.86اعدادية العراقية للبناتاحيائيحليمه حمزه احمد جاسم72982122422049070

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية العراقية للبناتاحيائيحنان هاني محمد علي72992122422049071

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت539.0077.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيحوراء بشير ابراهيم صالح73002122422049074

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية العراقية للبناتاحيائيحوراء طارق جعفر عبد االمير73012122422049076

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى616.0088.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيحوراء نبراس فاضل حميد73022122422049082

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية663.0094.71اعدادية العراقية للبناتاحيائيخديجه محمد صادق عبود73032122422049083

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية العراقية للبناتاحيائيدينا دهش عبد ماجد73042122422049087

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء637.0091.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيرحمه حسين فهمي عباس73052122422049089

كلية العلوم/جامعة ديالى599.0085.57اعدادية العراقية للبناتاحيائيرحيل احمد طه ياسين73062122422049090

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية العراقية للبناتاحيائيرسل رباح عبد المهدي صابر73072122422049091

كلية العلوم/جامعة ديالى626.0089.43اعدادية العراقية للبناتاحيائيرسل مكي جميل خليل73082122422049098

كلية العلوم/جامعة ديالى606.0086.57اعدادية العراقية للبناتاحيائيرفل أشرف حكمت محمد رشاد73092122422049101

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيرفل جاسم كريم خساره73102122422049102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525.0075.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيرقيه حسين حيدر محسن73112122422049106

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيرناد زمن انمار عبد الصاحب73122122422049108

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيرند انمار طالب محسن73132122422049109

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين664.0094.86اعدادية العراقية للبناتاحيائيروان احمد لطيف خلف73142122422049110

كلية الطب/جامعة النهرين704.00100.57اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء احسان عبد العزيز طاهر73152122422049114

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء احمد عباس فاضل73162122422049115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى533.0076.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء جاسم جواد كاظم73172122422049117

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى469.0067.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء حيدر علي حسن73182122422049122

كلية العلوم/جامعة ديالى616.0088.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء خميس محمد خميس73192122422049123

كلية الطب/جامعة ديالى701.00100.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء سالم طلب محمود73202122422049124
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قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار551.0078.71اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء صباح هزبر رزاق73212122422049127

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0080.57اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء علي جاسم حميد73222122422049132

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء عمار نايف عابد73232122422049135

كلية العلوم/جامعة ديالى612.0087.43اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء فيصل علي حسين73242122422049137

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0068.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء محمد ثامر عبد الكريم73252122422049138

كلية العلوم/جامعة ديالى589.0084.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء نده عبد الحسين ناصر73262122422049144

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0096.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء هيثم عبد الجبار عبد الستار73272122422049146

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهور حاتم حسين احمد73282122422049149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى489.0069.86اعدادية العراقية للبناتاحيائيزينب باقي جاسم محمد73292122422049151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى545.0077.86اعدادية العراقية للبناتاحيائيزينب حسن علي عبد73302122422049152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى516.0073.71اعدادية العراقية للبناتاحيائيزينب خليل ابراهيم حامد73312122422049154

كلية التمريض/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية العراقية للبناتاحيائيزينب صادق جاسم محمد73322122422049157

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيزينب صالح عبد الكريم مهدي73332122422049158

كلية الزراعة/جامعة ديالى491.0070.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيزينب مثنى احمد محمود73342122422049161

كلية التمريض/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية العراقية للبناتاحيائيزينب ياسر عيسى هادي73352122422049165

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى622.0088.86اعدادية العراقية للبناتاحيائيزينه تمام حسين علي73362122422049167

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71اعدادية العراقية للبناتاحيائيساره محمد كاظم فاضل73372122422049172

كلية الطب/جامعة تكريت698.0099.71اعدادية العراقية للبناتاحيائيساره نجم عبد هللا عباس73382122422049173

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى523.0074.71اعدادية العراقية للبناتاحيائيسجى حسين فيصل حسن73392122422049178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى505.0072.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيسرور اكرم حسن عبد علي73402122422049184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى512.0073.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيسرى رياض خلف جواد73412122422049186

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى455.0065.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيسلسبيل مصطفى قاسم حسين73422122422049190

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى611.0087.29اعدادية العراقية للبناتاحيائيسما عبد النبي مهدي يوسف73432122422049193

كلية الزراعة/جامعة ديالى518.0074.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيشمس مقداد ضاري عبود73442122422049196

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية العراقية للبناتاحيائيشهد حليم كاظم لطيف73452122422049198

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى508.0072.57اعدادية العراقية للبناتاحيائيشيرين طه ياسين حميد73462122422049202

كلية التمريض/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيشيماء رؤوف مجيد جواد73472122422049203

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية العراقية للبناتاحيائيشيماء عبد الكريم حميد محمد73482122422049205

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك563.0080.43اعدادية العراقية للبناتاحيائيشيماء هاني محمد علي73492122422049207

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيصفا جعفر صادق مهدي73502122422049208

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0095.29اعدادية العراقية للبناتاحيائيضحى عباس يونس مجيد73512122422049211

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى574.0082.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيضحى علي مرزه منصور73522122422049212

كلية التمريض/جامعة تكريت637.0091.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيضحى ليث صبحي عبيد73532122422049213

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيطيبة خالد انعام عبد الوهاب73542122422049215

كلية العلوم/جامعة ديالى603.0086.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيطيبة عبد الناصر سعدون حمودي73552122422049218

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيطيبه حسين علي عباس73562122422049221

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية583.0083.29اعدادية العراقية للبناتاحيائيطيبه علي احمد علي73572122422049223

كلية العلوم/جامعة ديالى634.0090.57اعدادية العراقية للبناتاحيائيطيبه ماجد حميد حارج73582122422049225

كلية الزراعة/جامعة ديالى519.0074.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيعال وسام عيسى حسن73592122422049234

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57اعدادية العراقية للبناتاحيائيغدير هشام احمد عبد73602122422049236
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كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية العراقية للبناتاحيائيغفران نصير عبد العباس طعان73612122422049238

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى622.0088.86اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمة صافي نايف عبد73622122422049240

كلية طب االسنان/جامعة تكريت692.0098.86اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمة محمد رمضان حسن73632122422049242

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى495.0070.71اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء خضر سلمان جاسم73642122422049243

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى526.0075.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمه حديث حسين محمد73652122422049246

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى546.0078.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمه حسين علي عباس73662122422049247

كلية التمريض/جامعة تكريت676.0096.57اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمه حمزه عزيز ناجي73672122422049248

كلية العلوم/جامعة ديالى612.0087.43اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمه حيدر سلطان هادي73682122422049250

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى524.0074.86اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمه خضير حيدر محسن73692122422049252

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمه خليل ابراهيم عواد73702122422049253

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0070.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمه سلمان سلطان غني73712122422049255

كلية اللغات/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمه صالح مهدي حسن73722122422049256

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0091.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمه صالح مهدي كركوز73732122422049257

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمه فراس عبد العزيز علي73742122422049267

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0073.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيكوثر انيس ستار جميل73752122422049274

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيكوثر عباس محمد حسون73762122422049275

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى543.0077.57اعدادية العراقية للبناتاحيائيلقاء أحمد عطيه عابط73772122422049278

كلية االعالم/جامعة ذي قار437.0062.43اعدادية العراقية للبناتاحيائيمريم جاسم كاظم خلف73782122422049283

كلية الطب/جامعة ديالى702.00100.29اعدادية العراقية للبناتاحيائيمريم حسين حمودي جاسم73792122422049284

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى665.0095.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيمريم سعد عبد الرسول حامد73802122422049286

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.0098.71اعدادية العراقية للبناتاحيائيمريم عدنان محمود علي73812122422049290

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيمريم علي جهاد كاظم73822122422049291

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية العراقية للبناتاحيائيمريم محمد حسن عبد الهادي محمد73832122422049292

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية العراقية للبناتاحيائيمريم وسام علي حسين73842122422049298

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى490.0070.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيمالك نصير عباس حاتم73852122422049301

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0069.14اعدادية العراقية للبناتاحيائينبأ مهدي علي كاظم73862122422049307

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية العراقية للبناتاحيائينبال حسن جميل حسن73872122422049309

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى550.0078.57اعدادية العراقية للبناتاحيائينجالء نصير عبد العباس طعان73882122422049311

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى535.0076.43اعدادية العراقية للبناتاحيائينوال نزار ابراهيم محمد73892122422049315

كلية العلوم/جامعة ديالى570.0081.43اعدادية العراقية للبناتاحيائينور الزهراء قاسم فاضل علوان73902122422049316

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية العراقية للبناتاحيائينور الهدى احمد عبيد محيور73912122422049318

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى617.0088.14اعدادية العراقية للبناتاحيائينور فؤاد حميد عبد علي73922122422049322

كلية التمريض/جامعة نينوى650.0092.86اعدادية العراقية للبناتاحيائينوره علي حسن عبد االمير73932122422049324

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى665.0095.00اعدادية العراقية للبناتاحيائيهاجر طالل احمد فخري حسين73942122422049325

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى538.0076.86اعدادية العراقية للبناتاحيائيهبة كامل حسن هادي73952122422049327

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية العراقية للبناتاحيائيهدير رافد خضر جاسم73962122422049330

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى652.0093.14اعدادية العراقية للبناتاحيائيوردة محمد رمضان حسن73972122422049331

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية العراقية للبناتاحيائيياسمين طه ياسين حميد73982122422049334

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت637.0091.00اعدادية العراقية للبناتاحيائييسر علي عبد اللطيف حسن73992122422049335

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى545.0077.86اعدادية المقدادية للبناتاحيائيأروى جمال حسن محمد74002122422050001
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية المقدادية للبناتاحيائيازهار عمر مخيلف عبيد74012122422050006

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية المقدادية للبناتاحيائياسراء عبد الكريم خضر الياس74022122422050009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية المقدادية للبناتاحيائياسراء مثنى عادل ابراهيم74032122422050011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0070.00اعدادية المقدادية للبناتاحيائياطياف جاسم محمد عباس74042122422050014

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية المقدادية للبناتاحيائيام البنين صادق حيدر حمد74052122422050019

كلية العلوم/جامعة ديالى578.0082.57اعدادية المقدادية للبناتاحيائيامينة احمد جواد كاظم74062122422050021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى375.0053.57اعدادية المقدادية للبناتاحيائيايه علي احمد محي74072122422050022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0086.71اعدادية المقدادية للبناتاحيائيايمان بشار عبد هللا حسين74082122422050025

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية المقدادية للبناتاحيائيايه رشيد طعمه مبارك74092122422050027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار501.0071.57اعدادية المقدادية للبناتاحيائيبركات قيس محمد خضير74102122422050030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى493.0070.43اعدادية المقدادية للبناتاحيائيبسمله عادل ناصر حسين74112122422050031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية المقدادية للبناتاحيائيتبارك صباح نصيف جاسم74122122422050036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى565.0080.71اعدادية المقدادية للبناتاحيائيتبارك مصطفى بندر فرج74132122422050037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى552.0078.86اعدادية المقدادية للبناتاحيائيحنين فيصل عبد مجيد74142122422050043

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية المقدادية للبناتاحيائيحوراء غضبان مغير عبد هللا74152122422050046

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية المقدادية للبناتاحيائيدعاء وجدان عبد الكريم احمد74162122422050050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0066.14اعدادية المقدادية للبناتاحيائيدنيا محمد حسب هللا خليفة74172122422050052

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0095.29اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرانيه محمد عبد االمير خليفه74182122422050053

كلية العلوم/جامعة ديالى612.0087.43اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرسل باسم حسين علي74192122422050056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة425.0060.71اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرسل قاسم عزت مهدي74202122422050057

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرغد محمد محي شكر74212122422050061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار519.0074.14اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرفل اوس علي حسن74222122422050062

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرفل اياد ثامر حسين74232122422050063

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرفل لؤي عبد محمود74242122422050065

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرفيدة خالد حافظ مصلح74252122422050067

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرقية عبد الرحمن حسين علي74262122422050068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزهراء خالد حسين فاضل74272122422050078

كلية التمريض/جامعة تكريت652.0093.14اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزهراء خالد محسن كامل74282122422050079

كلية الطب/جامعة ديالى699.0099.86اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزهراء صادق حيدر حمد74292122422050082

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل619.0088.43اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزهراء كريم فاضل نجم74302122422050086

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين664.0094.86اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزهراء محمد احمد سلمان74312122422050088

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية596.0085.14اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزهراء محمد ازرك محمد74322122422050089

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزهراء محمد حسن علي74332122422050090

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزهراء وجدي عبد الكريم احمد74342122422050093

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار468.0066.86اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزهره عمر طالب سلوم74352122422050094

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية586.0083.71اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزينب ثائر فالح محمد74362122422050097

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى620.0088.57اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزينب حسن خضير كاظم74372122422050098

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزينب صالح هادي غني74382122422050102

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزينب ماجد سلمان جاسم74392122422050107

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء619.0088.43اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزينب ماهر سليم حمادي74402122422050108
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى515.0073.57اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزينب محمد محمود محمد74412122422050112

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزينب وليد غيدان خلف74422122422050114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى560.0080.00اعدادية المقدادية للبناتاحيائيساره احمد شهاب حمد74432122422050115

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى540.0077.14اعدادية المقدادية للبناتاحيائيسارة رحيم حسن خليفة74442122422050118

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية المقدادية للبناتاحيائيساره عباس عبد الرزاق وهيب74452122422050120

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء524.0074.86اعدادية المقدادية للبناتاحيائيساره ناجي طالب حسين74462122422050125

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية المقدادية للبناتاحيائيساره ياسر غالب مهدي74472122422050126

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية المقدادية للبناتاحيائيسجى جمال سلمان جمعه74482122422050129

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية المقدادية للبناتاحيائيسجى حمزة خلف محمد74492122422050130

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية المقدادية للبناتاحيائيسجى خالد فاضل راشد74502122422050131

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية المقدادية للبناتاحيائيسلمى فيض هللا سلطان عبد74512122422050133

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية المقدادية للبناتاحيائيسهى غسان هادي عبد علي74522122422050135

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية المقدادية للبناتاحيائيشهد عمر مهند عيسى74532122422050141

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى534.0076.29اعدادية المقدادية للبناتاحيائيشهد محمد خالد شكر74542122422050142

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية482.0068.86اعدادية المقدادية للبناتاحيائيشيماء حاضر خضير كاظم74552122422050143

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى461.0065.86اعدادية المقدادية للبناتاحيائيشيماء داود عبد هللا محمد74562122422050144

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00اعدادية المقدادية للبناتاحيائيشيماء زاهد رحمن صالح74572122422050145

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية المقدادية للبناتاحيائيضحى طه ياسين عبد74582122422050147

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية المقدادية للبناتاحيائيضحى عباس حسن مظلوم74592122422050148

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء609.0087.00اعدادية المقدادية للبناتاحيائيطيبه رشيد فارس علوان74602122422050153

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43اعدادية المقدادية للبناتاحيائيطيبه عادل ناصر حسين74612122422050154

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية المقدادية للبناتاحيائيعائشه فالح حسن غني74622122422050156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى516.0073.71اعدادية المقدادية للبناتاحيائيعذراء فالح حسن فليح74632122422050158

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية المقدادية للبناتاحيائيعال اسماعيل ابراهيم صالح74642122422050159

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى449.0064.14اعدادية المقدادية للبناتاحيائيعال علي صالح مهدي74652122422050160

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29اعدادية المقدادية للبناتاحيائيغسق عماد جياد كاظم74662122422050162

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى538.0076.86اعدادية المقدادية للبناتاحيائيغفران عادل ناصر مالح74672122422050164

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفاطمه عامر هزاع حسن74682122422050168

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفاطمه قاسم مزعل سعيد74692122422050171

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى617.0088.14اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفرح علي محمد شهاب74702122422050176

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى634.0090.57اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفرقان قاسم هاشم احمد74712122422050178

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية المقدادية للبناتاحيائيكوثر واثق جمال موسى74722122422050180

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمروة كمر قادر رشيد74732122422050183

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمريم بالسم حميد فاضل74742122422050184

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمريم حميد حسن فزع74752122422050185

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمريم شاكر محمود شكر74762122422050187

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمريم عدنان سعيد محمد علي74772122422050189

كلية الزراعة/جامعة ديالى453.0064.71اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمريم ليث وسمي محمد74782122422050191

كلية التربية/جامعة سامراء495.0070.71اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمنارس محمد احمد محمد74792122422050193

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0095.43اعدادية المقدادية للبناتاحيائيميساء نوح كريم حسن74802122422050195
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية المقدادية للبناتاحيائينبأ اياد حسين غيدان74812122422050196

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى596.0085.14اعدادية المقدادية للبناتاحيائيندى طالب حسن حميد74822122422050199

كلية العلوم/جامعة ديالى606.0086.57اعدادية المقدادية للبناتاحيائينور الهدى رائف خالد عبد74832122422050202

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية661.0094.43اعدادية المقدادية للبناتاحيائينور رعد عبد هللا فرحان74842122422050204

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية المقدادية للبناتاحيائينور شحاذ خلف سليم74852122422050206

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية المقدادية للبناتاحيائينورهان جاسم محمد جواد74862122422050210

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية664.0094.86اعدادية المقدادية للبناتاحيائيهاجر غانم عمران خميس74872122422050211

كلية العلوم/جامعة ديالى602.0086.00اعدادية المقدادية للبناتاحيائيهدى حسين علي حسين74882122422050216

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية المقدادية للبناتاحيائيهدى حيدر ويسي عبد هللا74892122422050217

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى449.0064.14اعدادية المقدادية للبناتاحيائيوديان صالح مهدي صالح74902122422050221

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43اعدادية المقدادية للبناتاحيائييقين عباس كريم عباس74912122422050227

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية بابل للبناتاحيائيأسماء عدنان قحطان عبد المجيد74922122422051001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469.0067.00اعدادية بابل للبناتاحيائياسراء صالح الدين عبد الواحد جاسم74932122422051004

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43اعدادية بابل للبناتاحيائياسيا سلوان محمود بريس74942122422051005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0062.43اعدادية بابل للبناتاحيائيامل حمير جميل ابراهيم74952122422051009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية بابل للبناتاحيائيانفال خالد كيطان موسى74962122422051010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى533.0076.14اعدادية بابل للبناتاحيائيايات حسن هادي يحيى74972122422051012

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية بابل للبناتاحيائيايات ماجد شكير محمود74982122422051014

كلية العلوم/جامعة ديالى599.0085.57اعدادية بابل للبناتاحيائيايه حسين شناوه نجرس74992122422051018

كلية الطب/جامعة النهرين704.00100.57اعدادية بابل للبناتاحيائيايه حيدر هادي احمد75002122422051019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29اعدادية بابل للبناتاحيائيبروج خالد وليد عارف75012122422051021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.0064.71اعدادية بابل للبناتاحيائيتبارك محمد علوان ناصر75022122422051026

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت647.0092.43اعدادية بابل للبناتاحيائيتقى ماجد غايب يوسف75032122422051028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى553.0079.00اعدادية بابل للبناتاحيائيحنين فارس حسين راشد75042122422051034

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية بابل للبناتاحيائيحوراء حسن داود ياسين75052122422051035

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعدادية بابل للبناتاحيائيدعاء نصري محمود لفته75062122422051039

كلية الزراعة/جامعة ديالى498.0071.14اعدادية بابل للبناتاحيائيديمه رزوقي خلف عطوان75072122422051040

كلية التمريض/جامعة كركوك661.0094.43اعدادية بابل للبناتاحيائيرؤى محمد خماط شبيب75082122422051041

كلية العلوم/جامعة ديالى589.0084.14اعدادية بابل للبناتاحيائيرفل صهيب مناف حسن75092122422051047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى537.0076.71اعدادية بابل للبناتاحيائيرفل فارس عبد احمد75102122422051048

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية بابل للبناتاحيائيرنا رياض متعب كاظم75112122422051051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521.0074.43اعدادية بابل للبناتاحيائيرند طارق طه إسماعيل75122122422051052

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية بابل للبناتاحيائيزهراء عبد العظيم عبعوب احمد75132122422051058

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية بابل للبناتاحيائيزهراء علي حسين خلف75142122422051060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية بابل للبناتاحيائيزهراء قاسم حسين احمد75152122422051061

كلية الزراعة/جامعة ديالى477.0068.14اعدادية بابل للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد مطلك75162122422051062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى507.0072.43اعدادية بابل للبناتاحيائيزينب حسين علي مجيد75172122422051064

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية593.0084.71اعدادية بابل للبناتاحيائيزينب قاسم محمد حسين75182122422051068

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية بابل للبناتاحيائيزينب مازن عبد هللا عبد75192122422051071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية بابل للبناتاحيائيزينب مسلم عباس حسين75202122422051072
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هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار550.0078.57اعدادية بابل للبناتاحيائيزينب هيثم حسين محمود75212122422051073

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية بابل للبناتاحيائيزينه فراس محسن مهدي75222122422051076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية بابل للبناتاحيائيساره عزاوي صبر ناصر75232122422051077

كلية الزراعة/جامعة ديالى446.0063.71اعدادية بابل للبناتاحيائيساره يوسف سامي شاولي75242122422051080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى496.0070.86اعدادية بابل للبناتاحيائيسبأ علي حميد علي75252122422051081

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57اعدادية بابل للبناتاحيائيسجا سالم مري مسرهد75262122422051082

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00اعدادية بابل للبناتاحيائيسجى سالم عيدان احمد75272122422051084

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية بابل للبناتاحيائيسكينه قحطان كاظم صالح75282122422051091

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى513.0073.29اعدادية بابل للبناتاحيائيسما محمد تركي مطلك75292122422051093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى540.0077.14اعدادية بابل للبناتاحيائيشيماء قحطان صالح خلف75302122422051099

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0067.43اعدادية بابل للبناتاحيائيضحى ثامر راضي جرمط75312122422051100

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0080.57اعدادية بابل للبناتاحيائيطيبه فراس محسن مهدي75322122422051104

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية بابل للبناتاحيائيعائشه جمال حسين جاسم75332122422051107

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية بابل للبناتاحيائيعائشه مؤيد حامد محمود75342122422051108

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية بابل للبناتاحيائيعذراء رشيد حميد كرم75352122422051111

كلية الزراعة/جامعة ديالى454.0064.86اعدادية بابل للبناتاحيائيغصون وليد عبد اسود75362122422051115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى483.0069.00اعدادية بابل للبناتاحيائيفاطمه احمد حسن خنجر75372122422051116

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية بابل للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الوهاب فاضل75382122422051122

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى555.0079.29اعدادية بابل للبناتاحيائيفاطمه محمد نوري خميس75392122422051124

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية بابل للبناتاحيائيفاطمه محمود كاظم شيال75402122422051125

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية بابل للبناتاحيائيفرح عالء حسين علي75412122422051127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى545.0077.86اعدادية بابل للبناتاحيائيفضيلة صدام ظاهر محمود75422122422051129

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى441.0063.00اعدادية بابل للبناتاحيائيلمياء صدام نجم درب75432122422051131

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0094.57اعدادية بابل للبناتاحيائيمريم اركان جاسم محمد75442122422051134

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى608.0086.86اعدادية بابل للبناتاحيائيمريم حسن فرحان خلف75452122422051135

كلية التمريض/جامعة تكريت659.0094.14اعدادية بابل للبناتاحيائيمريم حميد رشيد محسن75462122422051137

كلية العلوم/جامعة ديالى576.0082.29اعدادية بابل للبناتاحيائيمريم سعد محمود عناد75472122422051138

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى482.0068.86اعدادية بابل للبناتاحيائيمريم محمود خليفه حسين75482122422051139

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة611.0087.29اعدادية بابل للبناتاحيائيمالك سلطان اسد إسماعيل75492122422051142

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية بابل للبناتاحيائيمها محمد إبراهيم لفته75502122422051145

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية بابل للبناتاحيائيميساء احمد نجم عبد هللا75512122422051146

كلية الزراعة/جامعة ديالى453.0064.71اعدادية بابل للبناتاحيائيميساء سلمان صالح خلف75522122422051147

كلية التمريض/جامعة تكريت657.0093.86اعدادية بابل للبناتاحيائيميمونه سلوان محمود بريس75532122422051150

كلية التمريض/جامعة تكريت653.0093.29اعدادية بابل للبناتاحيائينبأ حازم محمود سبتي75542122422051152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية بابل للبناتاحيائينبأ سلمان رشيد جاسم75552122422051153

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى612.0087.43اعدادية بابل للبناتاحيائينبأ محمد داود ياسين75562122422051154

كلية العلوم/جامعة ديالى563.0080.43اعدادية بابل للبناتاحيائيندى عالء عباس علي75572122422051155

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية بابل للبناتاحيائينرجس عدنان قحطان عبد المجيد75582122422051156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى550.0078.57اعدادية بابل للبناتاحيائينهى احمد جدوع ناصر75592122422051157

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0095.29اعدادية بابل للبناتاحيائينور نبهان هادي داود75602122422051159
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قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية بابل للبناتاحيائينورهان سمير عبد العزيز علي75612122422051164

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية بابل للبناتاحيائيهالة وسام حسين مهدي75622122422051166

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى543.0077.57اعدادية بابل للبناتاحيائيهدى طه حسن قنبر75632122422051170

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت595.0085.00اعدادية بابل للبناتاحيائيهدير كامل حومد خميس75642122422051172

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0070.00اعدادية بابل للبناتاحيائيهديل حسن خميس سلمان75652122422051173

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0074.57اعدادية بابل للبناتاحيائيهند قاسم فليح حسن75662122422051176

كلية التمريض/جامعة بابل666.0095.14اعدادية بابل للبناتاحيائيهيام قاسم جاسم حسين75672122422051177

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14اعدادية بابل للبناتاحيائيوجدان خضير زبار احمد75682122422051178

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57اعدادية بابل للبناتاحيائيوسن محمد حسين احمد75692122422051180

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى513.0073.29اعدادية بابل للبناتاحيائيوالء وميض صالح مهدي75702122422051181

كلية الزراعة/جامعة ديالى450.0064.29اعدادية بابل للبناتاحيائيوهج حسين كريم إبراهيم75712122422051182

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية البيداء للبناتاحيائيأيمان سعد ابراهيم محمود75722122422052004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية البيداء للبناتاحيائياستبرق غسان احمد ابراهيم75732122422052006

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0081.00ثانوية البيداء للبناتاحيائيايفان صباح قاسم حسين75742122422052008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى557.0079.57ثانوية البيداء للبناتاحيائيايه عماد الدين خليل ابراهيم75752122422052009

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية البيداء للبناتاحيائيتبارك ردام علي زيدان75762122422052011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى499.0071.29ثانوية البيداء للبناتاحيائيرغد فالح حسن خليل75772122422052014

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43ثانوية البيداء للبناتاحيائيزينب احمد محمود عبد هللا75782122422052020

كلية التمريض/جامعة تكريت660.0094.29ثانوية البيداء للبناتاحيائيسجى رعد عز الدين بدر75792122422052023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى574.0082.00ثانوية البيداء للبناتاحيائيسجى سعد صالح احمد75802122422052024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى593.0084.71ثانوية البيداء للبناتاحيائيسناء عباس غانم عبد هللا75812122422052026

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0087.29ثانوية البيداء للبناتاحيائيشهد عدنان جواد عباس75822122422052028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية البيداء للبناتاحيائيشيرين عدنان قادر محمد75832122422052029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت579.0082.71ثانوية البيداء للبناتاحيائيطيبه غازي حمو شمام75842122422052032

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86ثانوية البيداء للبناتاحيائيعائشة صالح سمين فتح هللا75852122422052033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى559.0079.86ثانوية البيداء للبناتاحيائيغاده سامي قادر جوامير75862122422052036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت525.0075.00ثانوية البيداء للبناتاحيائيغفران ثائر نعمان شكر75872122422052037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية البيداء للبناتاحيائيفاطمه هشام محمود نهاب75882122422052040

كلية التمريض/جامعة بغداد674.0096.29ثانوية البيداء للبناتاحيائيمروه ناجي سمين جليل75892122422052043

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية البيداء للبناتاحيائينبأ سرمد سمين شاه مراد75902122422052049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية البيداء للبناتاحيائينور الهدى قحطان غناوي جاسم75912122422052051

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29ثانوية البيداء للبناتاحيائيهبه رياض ياس خضير75922122422052053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى542.0077.43ثانوية البيداء للبناتاحيائيهدى محمد جاسم محمد75932122422052056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية البيداء للبناتاحيائيهدى مصدق حسين خليل75942122422052057

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57ثانوية البيداء للبناتاحيائيوسن عبد حسين محمد75952122422052058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى543.0077.57ثانوية الحريري للبناتاحيائيايه قحطان جاسم ميوي75962122422053004

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية الحريري للبناتاحيائياسراء كنعان جمهور محمد75972122422053008

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية الحريري للبناتاحيائياسماء محمد عنزان خلف75982122422053010

كلية العلوم/جامعة ديالى607.0086.71ثانوية الحريري للبناتاحيائيايمان بهجت محمد خليفه75992122422053015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى552.0078.86ثانوية الحريري للبناتاحيائيايه عمر عباس محمد76002122422053017
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71ثانوية الحريري للبناتاحيائيتبارك هاتف عباس صالح76012122422053021

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71ثانوية الحريري للبناتاحيائيتمارا هاتف عباس صالح76022122422053023

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت515.0073.57ثانوية الحريري للبناتاحيائيداليا طه احمد ناصر76032122422053026

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية الحريري للبناتاحيائيرؤى عامر عزيز عبد هللا76042122422053028

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية الحريري للبناتاحيائيرغد سعدون مزهر عواد76052122422053032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيرونق احمد محمود عليوي76062122422053035

كلية العلوم/جامعة ديالى624.0089.14ثانوية الحريري للبناتاحيائيريام محمد جاسم حمد76072122422053036

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29ثانوية الحريري للبناتاحيائيزبيده ابراهيم خليل اسماعيل76082122422053037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى508.0072.57ثانوية الحريري للبناتاحيائيزهراء مهدي صالح خلف76092122422053039

كلية العلوم/جامعة ديالى622.0088.86ثانوية الحريري للبناتاحيائيزينب قحطان جاسم ميوي76102122422053041

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك520.0074.29ثانوية الحريري للبناتاحيائيزينب محسن علي احمد76112122422053042

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى626.0089.43ثانوية الحريري للبناتاحيائيسجى رحمن محمد ياسين76122122422053044

كلية العلوم/جامعة ديالى609.0087.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيسجى رعد نجم يونس76132122422053045

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك507.0072.43ثانوية الحريري للبناتاحيائيسرى غضنفر صكبان علوان76142122422053047

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية الحريري للبناتاحيائيسهى عدنان عباس فارس76152122422053048

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء580.0082.86ثانوية الحريري للبناتاحيائيسهير سالم صالح يونس76162122422053049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية الحريري للبناتاحيائيشهد سعدون علي عطيه76172122422053050

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية الحريري للبناتاحيائيشيرين عدنان ياسين احمد76182122422053051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى555.0079.29ثانوية الحريري للبناتاحيائيضحى سلمان احمد محمد76192122422053054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيضالل سلمان محمود سلمان76202122422053056

كلية العلوم/جامعة ديالى584.0083.43ثانوية الحريري للبناتاحيائيعائشه طالب ناجي عبد76212122422053059

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك530.0075.71ثانوية الحريري للبناتاحيائيغادة كهالن حسن ميوي76222122422053061

كلية العلوم/جامعة ديالى597.0085.29ثانوية الحريري للبناتاحيائيغزالن قحطان جاسم ميوي76232122422053062

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى617.0088.14ثانوية الحريري للبناتاحيائيفاطمه موالن جاسم صالح76242122422053070

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى533.0076.14ثانوية الحريري للبناتاحيائيكوثر رعد عبد هللا يوسف76252122422053073

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية الحريري للبناتاحيائيلقاء حسين علي محمد76262122422053074

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان632.0090.29ثانوية الحريري للبناتاحيائيلميس مزهر محمد حياوي76272122422053075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت538.0076.86ثانوية الحريري للبناتاحيائيماريه طالب ناجي عبد76282122422053078

كلية الطب/جامعة تكريت697.0099.57ثانوية الحريري للبناتاحيائينبأ عبد السالم شوكت احمد76292122422053083

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية الحريري للبناتاحيائينور زين الدين احمد عبد هللا76302122422053085

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية الحريري للبناتاحيائيهاجر صباح علي هادي76312122422053089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية الحريري للبناتاحيائيهبه يعقوب عيدان ابراهيم76322122422053090

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43ثانوية الحريري للبناتاحيائيوفاء سعد حسان عطيه76332122422053095

كلية الزراعة/جامعة ديالى452.0064.57ثانوية سورداش للبناناحيائيامل حسين حسن جاسم76342122422054003

كلية العلوم/جامعة ديالى591.0084.43ثانوية سورداش للبناناحيائياية غضبان حمد محمد76352122422054004

كلية العلوم/جامعة ديالى623.0089.00ثانوية سورداش للبناناحيائيبلقيس حسن علي فرحان76362122422054009

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ثانوية سورداش للبناناحيائيخديجة رشيد حسين حمودي76372122422054012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية سورداش للبناناحيائيسماح رحيم عبد حسين76382122422054017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء594.0084.86ثانوية سورداش للبناناحيائيسندس حسين حبش ويس76392122422054018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0070.86ثانوية سورداش للبناناحيائيشيرين علي عبد دعاج76402122422054021
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كلية العلوم/جامعة ديالى578.0082.57ثانوية سورداش للبناناحيائيصفا علي عبد هللا عمر76412122422054023

كلية التمريض/جامعة تكريت651.0093.00ثانوية سورداش للبناناحيائيمايا كامل صالح حمد76422122422054027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى553.0079.00ثانوية سورداش للبناناحيائينرمين شكر محمد كنجة76432122422054031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14ثانوية سورداش للبناناحيائيهديل غسان سلمان ابراهيم76442122422054033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية النبوة للبناتاحيائيابرار ابراهيم عبد مخلف76452122422055001

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية النبوة للبناتاحيائياسراء احمد صالح مهدي76462122422055003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية النبوة للبناتاحيائياسراء عادل عبود فرج76472122422055004

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية النبوة للبناتاحيائياسراء كريم كاظم مهدي76482122422055005

كلية العلوم/جامعة ديالى594.0084.86اعدادية النبوة للبناتاحيائيايات كريم محمد محسن76492122422055008

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0080.71اعدادية النبوة للبناتاحيائيايمان مؤيد احمد عبود76502122422055011

كلية العلوم/جامعة ديالى620.0088.57اعدادية النبوة للبناتاحيائيبتول مؤيد جاسم محمد علي76512122422055015

كلية التمريض/جامعة كركوك660.0094.29اعدادية النبوة للبناتاحيائيبنين محمد علي عباس76522122422055017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية551.0078.71اعدادية النبوة للبناتاحيائيتبارك ابراهيم غازي لطيف76532122422055021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى545.0077.86اعدادية النبوة للبناتاحيائيتبارك محمد عبود خزعل76542122422055023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية النبوة للبناتاحيائيتبارك محمد نصيف جاسم76552122422055024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى513.0073.29اعدادية النبوة للبناتاحيائيتغريد ليث عبد الجبار هالل76562122422055027

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية النبوة للبناتاحيائيحوراء جواد عبد الكاظم راضي76572122422055032

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية النبوة للبناتاحيائيحوراء خليل جلوب غالي76582122422055034

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى616.0088.00اعدادية النبوة للبناتاحيائيحوراء علي محمد عبد الكريم76592122422055037

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية النبوة للبناتاحيائيداليا علي فالح حسن76602122422055038

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية النبوة للبناتاحيائيدعاء جاسم ابراهيم حسين76612122422055039

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية النبوة للبناتاحيائيراوان حسين فليح حمودي76622122422055042

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية النبوة للبناتاحيائيرسل حسين جاسم حمودي76632122422055043

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى451.0064.43اعدادية النبوة للبناتاحيائيرقيه حسين عبد الهادي راضي76642122422055047

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية590.0084.29اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء خالد سعدي عيسى76652122422055051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى554.0079.14اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء عدنان جاسم حمادي76662122422055054

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى498.0071.14اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء علي زيدان خلف76672122422055055

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء قاسم عباس فاضل76682122422055057

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء قاسم كاظم جاسم76692122422055059

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى652.0093.14اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء مازن طارق شاكر76702122422055062

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء محمد ردام محمد جواد76712122422055064

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى458.0065.43اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء ناجي حسين جاسم76722122422055065

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى580.0082.86اعدادية النبوة للبناتاحيائيزينب الحوراء عمار رحمان غالي76732122422055067

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية النبوة للبناتاحيائيزينب حيدر قاسم حمودي76742122422055068

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57اعدادية النبوة للبناتاحيائيزينب عماد حسين علوان76752122422055070

كلية العلوم/جامعة ديالى576.0082.29اعدادية النبوة للبناتاحيائيزينب غانم عباس عبد اللطيف76762122422055071

كلية اآلداب/جامعة سامراء438.0062.57اعدادية النبوة للبناتاحيائيزينب فرات خلف جواد76772122422055072

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية النبوة للبناتاحيائيزينب مرتضى حكمت صالح76782122422055074

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية النبوة للبناتاحيائيسارة حسن عزيز علوان76792122422055076

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية النبوة للبناتاحيائيسبأ محمد حسن علي76802122422055078
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كلية التمريض/جامعة تكريت657.0093.86اعدادية النبوة للبناتاحيائيسرى وسام حبيب حميد76812122422055082

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية النبوة للبناتاحيائيسكينة رافد عمر علوان76822122422055083

كلية طب االسنان/جامعة بغداد702.00100.29اعدادية النبوة للبناتاحيائيشهد اياد عدنان احمد76832122422055085

كلية التمريض/جامعة بابل666.0095.14اعدادية النبوة للبناتاحيائيشهد طارق حسن محمد طاهر76842122422055089

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29اعدادية النبوة للبناتاحيائيشهد وليد سعيد عبيد76852122422055091

كلية الزراعة/جامعة ديالى463.0066.14اعدادية النبوة للبناتاحيائيشيرين صدام صالح مهدي76862122422055092

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية النبوة للبناتاحيائيضحى غالب راشد حسن76872122422055096

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية النبوة للبناتاحيائيطيبه سعد جميل حمدي76882122422055099

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية النبوة للبناتاحيائيغدير رافع كاظم جواد76892122422055102

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية النبوة للبناتاحيائيغدير عبد االمير عبد الرضا عبد الرزاق76902122422055103

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية النبوة للبناتاحيائيفاطمة خليل ابراهيم صادق76912122422055106

كلية العلوم/جامعة ديالى594.0084.86اعدادية النبوة للبناتاحيائيفاطمه كريم محمد محسن76922122422055116

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى597.0085.29اعدادية النبوة للبناتاحيائيفاطمه نائل رشيد عبد الكريم76932122422055118

كلية الصيدلة/جامعة النهرين692.0098.86اعدادية النبوة للبناتاحيائيلينا عزيز كرجي محمود76942122422055122

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية641.0091.57اعدادية النبوة للبناتاحيائيمروة ليث خضر جاسم76952122422055124

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية509.0072.71اعدادية النبوة للبناتاحيائيمروه محمد عبد هللا فاضل76962122422055126

كلية العلوم/جامعة ديالى602.0086.00اعدادية النبوة للبناتاحيائيمريم قاسم داود غزال76972122422055130

كلية التمريض/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية النبوة للبناتاحيائينبأ احمد عباس اجود76982122422055132

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية النبوة للبناتاحيائينور الهدى حبيب حميد سلوم76992122422055139

كلية العلوم/جامعة ديالى601.0085.86اعدادية النبوة للبناتاحيائينور مثنى رحيم حاتم77002122422055142

كلية العلوم/جامعة ديالى602.0086.00اعدادية النبوة للبناتاحيائيهدى سالم درويش سعيد77012122422055148

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية النبوة للبناتاحيائيهبه خميس مهدي احمد77022122422055152

كلية العلوم/جامعة ديالى623.0089.00اعدادية النبوة للبناتاحيائييمامة عبد االمير ناجي عبد االمير77032122422055155

كلية التمريض/جامعة تكريت645.0092.14ثانوية الروابي للبناتاحيائياسراء زامل منصور حسين77042122422056005

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0082.00ثانوية الروابي للبناتاحيائياسراء عمر محمود حسن77052122422056006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0068.71ثانوية الروابي للبناتاحيائيامنه خالد رشيد شهاب77062122422056010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية الروابي للبناتاحيائيانعام خليل ياسين حسين77072122422056011

كلية العلوم/جامعة ديالى589.0084.14ثانوية الروابي للبناتاحيائياية قاسم طاهر صافي77082122422056013

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29ثانوية الروابي للبناتاحيائيتبارك عمر عزيز حاتم77092122422056016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0069.43ثانوية الروابي للبناتاحيائيتبارك محمد مهدي هادي77102122422056019

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0079.29ثانوية الروابي للبناتاحيائيتقى فاضل خليل احمد77112122422056020

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00ثانوية الروابي للبناتاحيائيحليمه خالد رشيد شهاب77122122422056024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى511.0073.00ثانوية الروابي للبناتاحيائيرسل رشيد محمود قدوري77132122422056033

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71ثانوية الروابي للبناتاحيائيرسل هادي جبار محمد77142122422056035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0076.00ثانوية الروابي للبناتاحيائيرشا هيثم لطيف رحيم77152122422056036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00ثانوية الروابي للبناتاحيائيرفل شاكر محمود كاظم77162122422056037

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0069.43ثانوية الروابي للبناتاحيائيرنا علي حسين حميد77172122422056039

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43ثانوية الروابي للبناتاحيائيزهراء صباح حسين عبد77182122422056041

كلية العلوم/جامعة ديالى607.0086.71ثانوية الروابي للبناتاحيائيزهراء صدام جاسم محمد77192122422056042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى543.0077.57ثانوية الروابي للبناتاحيائيزهراء صديق داود محمد77202122422056043
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كلية العلوم/جامعة ديالى588.0084.00ثانوية الروابي للبناتاحيائيزهراء نهاد هادي منصور77212122422056046

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.00100.43ثانوية الروابي للبناتاحيائيساره منتصر قاسم هاشم77222122422056054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى492.0070.29ثانوية الروابي للبناتاحيائيسارة ناصر حسين علي77232122422056055

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء615.0087.86ثانوية الروابي للبناتاحيائيسبأ مهدي صالح خميس77242122422056056

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى519.0074.14ثانوية الروابي للبناتاحيائيسرى موفق عمر خضير77252122422056059

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية الروابي للبناتاحيائيسكينة حاتم عبد الصاحب علي77262122422056060

كلية العلوم/جامعة ديالى570.0081.43ثانوية الروابي للبناتاحيائيسناء محمد ابراهيم صالح77272122422056064

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية الروابي للبناتاحيائيصبرية جاسم سامي عبد علي77282122422056071

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية الروابي للبناتاحيائيعبير علي حسن كاظم77292122422056076

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71ثانوية الروابي للبناتاحيائيعذراء بشار عبد الحسين حسن77302122422056077

كلية العلوم/جامعة ديالى587.0083.86ثانوية الروابي للبناتاحيائيغسق قاسم حسن علي77312122422056079

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى619.0088.43ثانوية الروابي للبناتاحيائيفاطمه ظاهر جاسم محمد77322122422056082

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى485.0069.29ثانوية الروابي للبناتاحيائيفاطمه محمد مدحي حسين77332122422056085

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71ثانوية الروابي للبناتاحيائيفاطمه مزهر كاظم مهدي77342122422056086

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29ثانوية الروابي للبناتاحيائيماريه حسين كاظم حسين77352122422056091

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى485.0069.29ثانوية الروابي للبناتاحيائيمروه ماهر طالب علي77362122422056092

كلية الزراعة/جامعة ديالى451.0064.43ثانوية الروابي للبناتاحيائيمياسه حسن حميد رشيد77372122422056095

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0067.71ثانوية الروابي للبناتاحيائينور اركان قدوري محي77382122422056103

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم524.0074.86ثانوية الروابي للبناتاحيائينورس علي حسين ضاحي77392122422056104

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43ثانوية الروابي للبناتاحيائيهبه عباس عبد الجليل رشيد77402122422056107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى530.0075.71ثانوية الروابي للبناتاحيائيهبه ناظم نوري يوسف77412122422056108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى551.0078.71ثانوية الروابي للبناتاحيائيهديل شدهان جواد حمود77422122422056110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى543.0077.57ثانوية الروابي للبناتاحيائيهديل عباس فاضل علوان77432122422056111

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى507.0072.43اعدادية الخيزران للبناتاحيائيأسيل اسماعيل عناد حمود77442122422057001

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الخيزران للبناتاحيائيأماني رزاق عليوي احمد77452122422057003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت614.0087.71اعدادية الخيزران للبناتاحيائيانفال عباس حبيب عليوي77462122422057012

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0082.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائياية حسن هادي عباس77472122422057013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء588.0084.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائياية عدي باسم محمد77482122422057014

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية الخيزران للبناتاحيائيايالف احمد عبود علوان77492122422057015

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0080.29اعدادية الخيزران للبناتاحيائيايه محمد صالح شفيق77502122422057023

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية الخيزران للبناتاحيائيبتول صالح علوان حسين77512122422057026

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى454.0064.86اعدادية الخيزران للبناتاحيائيبسمه احمد ابراهيم خلف77522122422057030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى512.0073.14اعدادية الخيزران للبناتاحيائيتبارك ابراهيم اسماعيل ابراهيم77532122422057031

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية الخيزران للبناتاحيائيتبارك ثامر عباس زيدان77542122422057034

كلية اآلداب/الجامعة العراقية491.0070.14اعدادية الخيزران للبناتاحيائيتبارك حيدر سفيان خلف77552122422057035

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى437.0062.43اعدادية الخيزران للبناتاحيائيتبارك رعد عثمان جاسم77562122422057036

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى535.0076.43اعدادية الخيزران للبناتاحيائيتبارك صالح خليل احمد77572122422057039

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية الخيزران للبناتاحيائيتبارك عباس خليل ابراهيم77582122422057040

كلية العلوم/جامعة ديالى570.0081.43اعدادية الخيزران للبناتاحيائيتبارك عدنان احمد جاسم77592122422057041

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57اعدادية الخيزران للبناتاحيائيجهاد علي جوامير كاظم77602122422057049
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية الخيزران للبناتاحيائيحنين غسان سلمان علي77612122422057052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائيحوراء جسام عبد خليل77622122422057053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى500.0071.43اعدادية الخيزران للبناتاحيائيحوراء علي عبد عليوي77632122422057054

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية الخيزران للبناتاحيائيدعاء هيثم محمود صالح77642122422057055

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائيرؤى كريم عبد الحسين سعيد77652122422057056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية الخيزران للبناتاحيائيرسل بشير خالد عارف77662122422057058

كلية الزراعة/جامعة ديالى464.0066.29اعدادية الخيزران للبناتاحيائيرغد نهاد عبد الرحيم داود77672122422057063

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية الخيزران للبناتاحيائيرفل احمد عبد النبي حميد77682122422057065

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى592.0084.57اعدادية الخيزران للبناتاحيائيرفل رائد عمران محمد77692122422057066

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائيرنده فائق عبد جراح77702122422057070

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين545.0077.86اعدادية الخيزران للبناتاحيائيرهام هذال حاتم احمد77712122422057072

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية الخيزران للبناتاحيائيرويده عدنان طعمه رحيم77722122422057073

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0067.86اعدادية الخيزران للبناتاحيائيزهراء ذياب احمد سلمان77732122422057076

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية الخيزران للبناتاحيائيزهراء ستار قدوري خلف77742122422057077

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0080.57اعدادية الخيزران للبناتاحيائيزهراء عادل مجيد عثمان77752122422057079

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476.0068.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائيساره اياد كامل رحيم77762122422057092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية الخيزران للبناتاحيائيساره زياد حاكم كامل77772122422057094

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0080.29اعدادية الخيزران للبناتاحيائيساره سعدون هالل حسوني77782122422057095

كلية العلوم/جامعة ديالى586.0083.71اعدادية الخيزران للبناتاحيائيساره عالء الدين حسن علي77792122422057096

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائيساره غازي عمران جريدي77802122422057097

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية الخيزران للبناتاحيائيسجى جواد عبد لفته77812122422057102

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية الخيزران للبناتاحيائيسجى مناف خلف عبد هللا77822122422057104

كلية العلوم/جامعة ديالى612.0087.43اعدادية الخيزران للبناتاحيائيشروق محمد صالح شفيق77832122422057109

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية الخيزران للبناتاحيائيشهد صالح كاظم جاسم77842122422057112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى547.0078.14اعدادية الخيزران للبناتاحيائيشهد مهدي عباس صالح77852122422057114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى546.0078.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائيشهد هادي محمد سعيد77862122422057115

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى465.0066.43اعدادية الخيزران للبناتاحيائيصابرين قاسم احمد محمود77872122422057117

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى658.0094.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائيضحى حميد سلمان عاشور77882122422057122

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى631.0090.14اعدادية الخيزران للبناتاحيائيضحى خالص فاضل عباس77892122422057123

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية الخيزران للبناتاحيائيضحى عالء عباس داود77902122422057124

كلية الطب/جامعة ديالى699.0099.86اعدادية الخيزران للبناتاحيائيضحى علي لطيف عسكر77912122422057125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى613.0087.57اعدادية الخيزران للبناتاحيائيضحى مناف خلف عبد هللا77922122422057127

كلية الزراعة/جامعة ديالى454.0064.86اعدادية الخيزران للبناتاحيائيطيبه عناد فارس مجيد77932122422057130

كلية الزراعة/جامعة ديالى469.0067.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائيطيبة محمد قاسم خميس77942122422057132

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى502.0071.71اعدادية الخيزران للبناتاحيائيطيبة محمود حنون مشعل77952122422057134

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية الخيزران للبناتاحيائيعائشة خالد محسن ولي77962122422057135

كلية العلوم/جامعة بغداد648.0092.57اعدادية الخيزران للبناتاحيائيعائشه محمد عدنان عبعوب77972122422057137

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى444.0063.43اعدادية الخيزران للبناتاحيائيعذراء راضي محمد شهاب77982122422057138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى506.0072.29اعدادية الخيزران للبناتاحيائيعذراء صكبان محمد محان77992122422057139

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى531.0075.86اعدادية الخيزران للبناتاحيائيعذراء موفق محمد سدره78002122422057140
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كلية الزراعة/جامعة ديالى454.0064.86اعدادية الخيزران للبناتاحيائيغرام وسام دلف احمد78012122422057143

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى382.0054.57اعدادية الخيزران للبناتاحيائيغفران حسين هادي عباس78022122422057144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية الخيزران للبناتاحيائيفاطمة نوري حميد منهل78032122422057148

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى532.0076.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم عناد حمود78042122422057149

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى624.0089.14اعدادية الخيزران للبناتاحيائيفاطمه عبد االله محمد جلو78052122422057153

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائيفاطمه فؤاد طه ياسين78062122422057154

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى602.0086.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائيفرح محمد احمد سالم78072122422057157

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0082.14اعدادية الخيزران للبناتاحيائيفرح محمد كاظم صنهير78082122422057158

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى433.0061.86اعدادية الخيزران للبناتاحيائيفرقان حيدر كاظم حكيم78092122422057159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0064.29اعدادية الخيزران للبناتاحيائيكوثر مهدي كاظم سلمان78102122422057160

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521.0074.43اعدادية الخيزران للبناتاحيائيلمياء حسين محمد خلف78112122422057162

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى559.0079.86اعدادية الخيزران للبناتاحيائيمأب احمد فليح حسن78122122422057163

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء624.0089.14اعدادية الخيزران للبناتاحيائيمروة عصام علي حمادي78132122422057164

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية الخيزران للبناتاحيائيمريم صالح حسن حبيب78142122422057168

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى368.0052.57اعدادية الخيزران للبناتاحيائيمنال بشير نجم عبد هللا78152122422057172

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى538.0076.86اعدادية الخيزران للبناتاحيائينبأ منعم مهدي جدوع78162122422057177

كلية العلوم/جامعة ديالى601.0085.86اعدادية الخيزران للبناتاحيائينسرين ميثاق رياض محمد78172122422057179

كلية التمريض/جامعة تكريت660.0094.29اعدادية الخيزران للبناتاحيائينضال أبراهيم أحمد محمود78182122422057181

كلية الطب/جامعة ديالى704.00100.57اعدادية الخيزران للبناتاحيائينور عبد السميع اسماعيل مزعل78192122422057186

كلية العلوم/جامعة ديالى591.0084.43اعدادية الخيزران للبناتاحيائينور قيس صندل عبد اللطيف78202122422057189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى517.0073.86اعدادية الخيزران للبناتاحيائينور محمد عبد الكريم عذاب78212122422057190

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى606.0086.57اعدادية الخيزران للبناتاحيائينورس وفيق عبود جسام78222122422057193

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى541.0077.29اعدادية الخيزران للبناتاحيائيهاجر طارق ياسين عبد78232122422057195

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529.0075.57اعدادية الخيزران للبناتاحيائيهبه عدنان احمد محمود78242122422057197

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائيهدى عوني علي عداي78252122422057199

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى528.0075.43اعدادية الخيزران للبناتاحيائيهند عبد الستار محسن داود78262122422057202

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية الخيزران للبناتاحيائيهنده محمد قدوري خلف78272122422057203

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى389.0055.57اعدادية الخيزران للبناتاحيائيياسمين عمار محمود ياسين78282122422057204

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.60100.80ثانوية الفراقد للبناتاحيائيأمنه احمد عبد الرزاق ذياب78292122422058001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.3298.05ثانوية الفراقد للبناتاحيائيآمنه بالل حميد ذياب78302122422058002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.84100.26ثانوية الفراقد للبناتاحيائيأيام شاكر حسن علوان78312122422058004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية الفراقد للبناتاحيائيازل خليل حسين سعود78322122422058006

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.5693.51ثانوية الفراقد للبناتاحيائياالء سمير جعفر صادق78332122422058008

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى668.7695.54ثانوية الفراقد للبناتاحيائياماني أمين صالح نوري78342122422058009

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية الفراقد للبناتاحيائيايات حسام خضر عباس78352122422058010

كلية العلوم/جامعة ديالى576.0482.29ثانوية الفراقد للبناتاحيائيايه رحيم علي محمود78362122422058012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية الفراقد للبناتاحيائيتبارك بكر محمود علوان78372122422058016

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57ثانوية الفراقد للبناتاحيائيتبارك خالد هاشم محمد78382122422058018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.3697.62ثانوية الفراقد للبناتاحيائيتسنيم حميد احمد كريفع78392122422058021

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى529.4475.63ثانوية الفراقد للبناتاحيائيحنين زياد طارق عبد78402122422058026
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.4496.78ثانوية الفراقد للبناتاحيائيحنين عباس محمد مطلك78412122422058027

كلية الطب/جامعة ديالى701.84100.26ثانوية الفراقد للبناتاحيائيحوراء حسين يوسف حسين78422122422058028

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0090.57ثانوية الفراقد للبناتاحيائيخديجه صديق خليل صالح78432122422058030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0068.71ثانوية الفراقد للبناتاحيائيرانيا سرمد صائب مهدي78442122422058033

كلية الطب/جامعة النهرين703.68100.53ثانوية الفراقد للبناتاحيائيرانيا ليث سلمان حمد78452122422058034

كلية الطب/جامعة ديالى700.64100.09ثانوية الفراقد للبناتاحيائيرغد عائد عدنان رشيد78462122422058036

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية الفراقد للبناتاحيائيرغد مؤيد ابراهيم حسين78472122422058037

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية الفراقد للبناتاحيائيرفل عبد الغني حسين محيسن78482122422058040

كلية الطب/جامعة ديالى704.00100.57ثانوية الفراقد للبناتاحيائيرنا هيثم فالح حسن78492122422058043

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.4497.92ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزهراء جليل جسام حمود78502122422058051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.9697.99ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزهراء حسن هادي عبد علي78512122422058052

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى542.0077.43ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزهراء خالد حسن علي78522122422058053

كلية العلوم/جامعة ديالى582.0083.14ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزهراء داود سلمان علوان78532122422058054

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزهراء صباح احمد صالح78542122422058055

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0497.43ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزهراء علي ياسين خضير78552122422058056

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0498.43ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزهراء فؤاد عمران داود78562122422058057

كلية الطب/جامعة ديالى707.00101.00ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزهراء قيس صادق فاضل78572122422058059

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0095.71ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزهراء وسام محمود هندي78582122422058062

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.7297.10ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزينب حسين علي سالم78592122422058063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزينب وسام خالد عريبي78602122422058067

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.1670.45ثانوية الفراقد للبناتاحيائيسارة عدنان طاهر ناجي78612122422058069

كلية التمريض/جامعة تكريت656.0093.71ثانوية الفراقد للبناتاحيائيساره رجاء حسين علوان78622122422058075

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.9667.85ثانوية الفراقد للبناتاحيائيسجى احمد نعمان داود78632122422058079

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى588.0884.01ثانوية الفراقد للبناتاحيائيسجى موسى حسين حبيب78642122422058081

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء581.0083.00ثانوية الفراقد للبناتاحيائيسلسبيل صباح سلمان داود78652122422058083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى503.4871.93ثانوية الفراقد للبناتاحيائيشمس جاسم نعمان جاسم78662122422058086

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489.0069.86ثانوية الفراقد للبناتاحيائيشهد محمد سلمان خلف78672122422058088

كلية التمريض/جامعة بغداد673.0096.14ثانوية الفراقد للبناتاحيائيشيماء حاتم محمود مغير78682122422058090

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية الفراقد للبناتاحيائيضحى وعد كريم اسماعيل78692122422058092

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى502.0071.71ثانوية الفراقد للبناتاحيائيطيبه علي غناوي صالح78702122422058093

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.6893.38ثانوية الفراقد للبناتاحيائيغسق أحمد وليد اسماعيل78712122422058096

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.2082.74ثانوية الفراقد للبناتاحيائيغفران حقي اسماعيل ابراهيم78722122422058098

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.6493.81ثانوية الفراقد للبناتاحيائيفاطمه اسامه عبد الكريم كامل78732122422058099

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية الفراقد للبناتاحيائيفرح عماد طارق عبد الجبار78742122422058101

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء658.7694.11ثانوية الفراقد للبناتاحيائيمريم ابراهيم مصطفى عباس78752122422058105

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.1298.30ثانوية الفراقد للبناتاحيائيمريم احمد باسل ابراهيم78762122422058106

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29ثانوية الفراقد للبناتاحيائيمريم اياد حاتم منهل78772122422058107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى511.3673.05ثانوية الفراقد للبناتاحيائيمريم رائد رحيم حسين78782122422058108

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية581.0083.00ثانوية الفراقد للبناتاحيائيميمونة عدي ياسين خضر78792122422058114

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29ثانوية الفراقد للبناتاحيائيمينا زيد طارق لطفي78802122422058115
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كلية الصيدلة/جامعة النهرين690.6098.66ثانوية الفراقد للبناتاحيائيمينا مصطفى جمال حميد78812122422058117

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة482.0068.86ثانوية الفراقد للبناتاحيائينبأ صباح محمود زيدان78822122422058118

كلية العلوم/جامعة ديالى587.6483.95ثانوية الفراقد للبناتاحيائينبأ محمد عبد الوهاب داود78832122422058119

كلية العلوم/جامعة ديالى598.0085.43ثانوية الفراقد للبناتاحيائينبأ مقداد طه خضير78842122422058120

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية الفراقد للبناتاحيائينرجس علي جاسم جواد78852122422058124

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية550.0478.58ثانوية الفراقد للبناتاحيائينوارس فرات عماد مجيد78862122422058125

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية597.1685.31ثانوية الفراقد للبناتاحيائينور جواد كاظم حسين78872122422058126

كلية الطب/جامعة ديالى701.44100.21ثانوية الفراقد للبناتاحيائينور هيثم رحيم عارف78882122422058127

كلية العلوم/جامعة ديالى590.0084.29ثانوية الفراقد للبناتاحيائينوره ضياء حامد كشكول78892122422058128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك523.0074.71ثانوية الفراقد للبناتاحيائيهاله علي كاظم خليل78902122422058129

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى435.0062.14ثانوية الفراقد للبناتاحيائيهبه طه مصطفى عبد الرزاق78912122422058130

كلية التمريض/جامعة تكريت660.0094.29ثانوية الفراقد للبناتاحيائيهبه محمد ياسين طه78922122422058131

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.1297.30ثانوية الفراقد للبناتاحيائيهدير بالل ياس فرحان78932122422058132

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية القوارير للبناتاحيائياحالم محمود حسن خلف78942122422059001

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية القوارير للبناتاحيائيامنه جاسب مظلوم احمد78952122422059002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى520.0074.29ثانوية القوارير للبناتاحيائيايمان جاسم محمد حسن78962122422059004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء571.0081.57ثانوية القوارير للبناتاحيائيرقيه سعد حسين خلف78972122422059007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43ثانوية القوارير للبناتاحيائيريام مؤيد عباس عبد هللا78982122422059008

كلية العلوم/جامعة ديالى578.0082.57ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهراء وليد خالد احمد78992122422059010

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهراء ياس علي داود79002122422059011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى559.0079.86ثانوية القوارير للبناتاحيائيزينب كامل حسن علي79012122422059015

كلية التمريض/جامعة تكريت657.0093.86ثانوية القوارير للبناتاحيائيسبأ كريم ياسين كاظم79022122422059018

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية القوارير للبناتاحيائيضما حسين سلطان درويش79032122422059019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0068.86ثانوية القوارير للبناتاحيائيفاطمه احمد محمد حسن79042122422059022

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى643.0091.86ثانوية القوارير للبناتاحيائيفاطمه يوسف عباس كاظم79052122422059026

كلية الطب/جامعة ديالى699.0099.86ثانوية القوارير للبناتاحيائينبأ حسن عبيد عباس79062122422059031

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيآمنه احمد حميد محمود79072122422061003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائياسراء صالح ناصر محسن79082122422061005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى485.0069.29ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائياسماء عيد كرم محمد79092122422061006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائياسيل مالك مهدي صالح79102122422061007

كلية الزراعة/جامعة ديالى510.0072.86ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيانفال غسان فيصل اسماعيل79112122422061008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيايمان هيثم ثامر خليل79122122422061011

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0082.43ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيبراء احمد عبد احمد79132122422061014

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيبسمله صالح نوري علي79142122422061015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية511.0073.00ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيجمانه سامي عبد الجبار محمود79152122422061021

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى560.0080.00ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيجيهان ابراهيم خليل اسماعيل79162122422061022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيرحمه خالد اسماعيل جاسم79172122422061024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى583.0083.29ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيرفيده شكر محمود عظم79182122422061028

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى460.0065.71ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيزهراء ياسر طه جاسم79192122422061036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة439.0062.71ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيزهره كريم باشا زينل79202122422061037
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيزينب محمد حسين علي79212122422061039

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى455.0065.00ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيزينب هاشم خليفه سهيل79222122422061040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل497.0071.00ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيسجى حسين صالح علو79232122422061042

كلية التمريض/جامعة تكريت658.0094.00ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيسناء محمد عبود جاسم79242122422061044

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى642.0091.71ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيشمس باسم فليح حسن79252122422061045

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيضحى احمد حارث حسن79262122422061046

كلية العلوم/جامعة بابل594.0084.86ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيضحى فاضل عبد الجبار خلف79272122422061048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى603.0086.14ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيغدير علي عباس عبد هللا79282122422061050

كلية الزراعة/جامعة ديالى447.0063.86ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيفاطمه عامر محمود فاضل79292122422061051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى541.0077.29ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيفاطمه واثق عبود ساهي79302122422061052

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيفرح داود سلمان حسين79312122422061053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيكوثر احمد اسماعيل حمدان79322122422061054

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيميقات علي طه حسين79332122422061056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى484.0069.14ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائينور الهدى عامر عدنان حسين79342122422061062

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار549.0078.43ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائينور علي حسن علو79352122422061066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى555.0079.29ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيهبة عبد هللا حسين علي79362122422061070

كلية العلوم/جامعة ديالى608.0086.86ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيهند هيثم محمود عظم79372122422061072

كلية العلوم/جامعة ديالى570.0081.43ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيوقار اسعد نجرس خلف79382122422061074

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى485.0069.29ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيانعام رزاق فهد محمد79392122422062007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيدعاء صادق حسين نجم79402122422062015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى551.0078.71ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيزهراء حسين علوان عداي79412122422062018

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى464.0066.29ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيشهد عبد الودود رشيد محمد79422122422062024

كلية العلوم/جامعة ديالى596.0085.14ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيمارية رعد عبد هللا احمد79432122422062031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيميساء سالم عبد شاهين79442122422062035

كلية العلوم/جامعة ديالى594.0084.86ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائينبأ عبد الباقي ناجي زيدان79452122422062041

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائينهى علي جاسم مطر79462122422062043

كلية العلوم/جامعة ديالى570.0081.43ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيهاله فاروق لفته عبد هللا79472122422062047

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00ثانوية االقمار للبناتاحيائيايمان رشيد حميد ابراهيم79482122422063001

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى436.0062.29ثانوية االقمار للبناتاحيائيحوراء علي شكر حمود79492122422063003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية االقمار للبناتاحيائيرفل جعفر ياسين ناصر79502122422063009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى510.0072.86ثانوية االقمار للبناتاحيائيسراج تعبان ابراهيم علوان79512122422063016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى508.0072.57ثانوية االقمار للبناتاحيائيشهد محمد خليل ابراهيم79522122422063019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00ثانوية االقمار للبناتاحيائيطيبه نهاد جياد حسن79532122422063021

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى553.0079.00ثانوية االقمار للبناتاحيائيغاضريه عبود شاكر محمد79542122422063022

كلية العلوم/جامعة ديالى583.0083.29ثانوية االقمار للبناتاحيائيفاطمه حسين عباس خلف79552122422063024

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0082.14ثانوية االقمار للبناتاحيائينور عبد الزهره سلمان عباس79562122422063026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية االقمار للبناتاحيائيهاجر صفاء عبود مجيد79572122422063027

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية االقمار للبناتاحيائيوديان رائد مخيلف خليل79582122422063028

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى609.0087.00ثانوية العذراء للبناتاحيائياسماء فهمي عبد الغني ابراهيم79592122422064002

كلية الزراعة/جامعة ديالى453.0064.71ثانوية العذراء للبناتاحيائياسيل سعد محمود طه79602122422064003
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كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية العذراء للبناتاحيائيافنان شاكر محمود سلمان79612122422064004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى550.0078.57ثانوية العذراء للبناتاحيائيايه هيثم احمد عبود79622122422064008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية العذراء للبناتاحيائيتبارك حارث ناموس خلف79632122422064009

كلية العلوم/جامعة ديالى584.0083.43ثانوية العذراء للبناتاحيائيتمارا ناطق فؤاد مهدي79642122422064011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية العذراء للبناتاحيائيزهراء ناطق ضياء حسن79652122422064016

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية551.0078.71ثانوية العذراء للبناتاحيائيساره احمد شهاب حسين79662122422064018

كلية العلوم/جامعة ديالى588.0084.00ثانوية العذراء للبناتاحيائيسبأ اياد علوان شاطي79672122422064019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى551.0078.71ثانوية العذراء للبناتاحيائيسجا محمد عبد الواحد مسعود79682122422064020

كلية علوم البحار/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية العذراء للبناتاحيائيسجى صالح غازي طعان79692122422064021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى594.0084.86ثانوية العذراء للبناتاحيائيسجى محمد متعب جواد79702122422064022

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57ثانوية العذراء للبناتاحيائيعائشة خالد محمد طه79712122422064026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى547.0078.14ثانوية العذراء للبناتاحيائيعذراء محمد مزهر حسن79722122422064027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار557.0079.57ثانوية العذراء للبناتاحيائيغسق هيثم عبد االمير حسين79732122422064030

كلية الزراعة/جامعة ديالى454.0064.86ثانوية العذراء للبناتاحيائيمها ناطق ضياء حسن79742122422064037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية العذراء للبناتاحيائيميسرة شوكت جسام محمد79752122422064038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية العذراء للبناتاحيائينغم محمد عبد الواحد مسعود79762122422064039

كلية التمريض/جامعة تكريت646.0092.29ثانوية العذراء للبناتاحيائينور بكر اسعد ذياب79772122422064040

كلية الزراعة/جامعة ديالى458.0065.43ثانوية العذراء للبناتاحيائيهبة محمد صالح مهدي79782122422064041

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية سارة للبناتاحيائياستبرق فؤاد خضر صادق79792122422066003

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية سارة للبناتاحيائياسيل عماد محمد امين عبد الغفور79802122422066005

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية662.0094.57ثانوية سارة للبناتاحيائيايه رشيد نصيف جاسم79812122422066008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية سارة للبناتاحيائيايه عبد العظيم محمد جليل79822122422066009

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14ثانوية سارة للبناتاحيائيبشائر جالل سعد هللا خورشيد79832122422066011

كلية العلوم/جامعة ديالى598.0085.43ثانوية سارة للبناتاحيائيتاره احمد ناظم مزاحم79842122422066012

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى549.0078.43ثانوية سارة للبناتاحيائيتبارك عبد الصمد خليل اسماعيل79852122422066016

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت438.0062.57ثانوية سارة للبناتاحيائيحفصه عمر عبد الرحمن فتح هللا79862122422066019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد602.0086.00ثانوية سارة للبناتاحيائيحال سالم مصحب سعيد79872122422066020

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43ثانوية سارة للبناتاحيائيدعاء جمال جالل عبد الغفور79882122422066023

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية سارة للبناتاحيائيرحاب سعدون عواد نعمه79892122422066026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية سارة للبناتاحيائيزبيده نجاح ناظم مزاحم79902122422066029

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية سارة للبناتاحيائيزهراء سعد هللا حسين وادي79912122422066030

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71ثانوية سارة للبناتاحيائيزهراء طه ابراهيم مطلك79922122422066031

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية644.0092.00ثانوية سارة للبناتاحيائيزينب ابراهيم سمين احمد79932122422066032

كلية التمريض/جامعة تكريت658.0094.00ثانوية سارة للبناتاحيائيساره سالم عباس صفر79942122422066036

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0095.43ثانوية سارة للبناتاحيائيساره عبد السالم رسول شبيب79952122422066037

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية سارة للبناتاحيائيساره محمد عوده خلف79962122422066039

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد624.0089.14ثانوية سارة للبناتاحيائيسندس مؤيد جليل ابراهيم79972122422066042

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد510.0072.86ثانوية سارة للبناتاحيائيسهير سالم شكر محمد79982122422066043

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00ثانوية سارة للبناتاحيائيعذراء وسام حميد عليوي79992122422066046

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى507.0072.43ثانوية سارة للبناتاحيائيغدير حامد محمود خلف80002122422066047
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قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى632.0090.29ثانوية سارة للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحمن فاضل جليل80012122422066049

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية سارة للبناتاحيائيفرح عمر محمد رحيم80022122422066050

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية596.0085.14ثانوية سارة للبناتاحيائيمروه روكان صالح محمد80032122422066051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية سارة للبناتاحيائيمريم سعد عبد العزيز عبد هللا80042122422066053

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى538.0076.86ثانوية سارة للبناتاحيائيمريم عبد الوهاب فالح حسن80052122422066055

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية سارة للبناتاحيائيمنى محمد نجم الدين محمد معصوم محمد عارف80062122422066057

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى433.0061.86ثانوية سارة للبناتاحيائينبأ جودت خليل محمد80072122422066060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت505.0072.14ثانوية سارة للبناتاحيائينبأ عباس مراد كاظم80082122422066062

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29ثانوية سارة للبناتاحيائيهند زكريا جالل غائب80092122422066065

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى625.0089.29اعدادية فدك للبناتاحيائياسراء اياد عباس جاسم80102122422067001

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0082.43اعدادية فدك للبناتاحيائياسراء غانم فهد عبود80112122422067002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى530.0075.71اعدادية فدك للبناتاحيائيانفال سعد محسن عبد الحسن80122122422067004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية فدك للبناتاحيائيايثار جاسم مهدي صالح80132122422067005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية فدك للبناتاحيائيايه احمد جاسم محمد80142122422067007

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية فدك للبناتاحيائيبتول سعدون عودة جواد80152122422067009

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية فدك للبناتاحيائيبنين حسن كامل عيسى80162122422067010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية فدك للبناتاحيائيبنين حسين عوده محمد80172122422067011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية فدك للبناتاحيائيتبارك صفاء حسين محمود80182122422067013

كلية الصيدلة/جامعة النهرين692.0098.86اعدادية فدك للبناتاحيائيتمارا علي عبد االمير خير هللا80192122422067016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية فدك للبناتاحيائيحوراء جبار علي بني80202122422067018

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية فدك للبناتاحيائيحوراء عامر مهدي جسام80212122422067019

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية فدك للبناتاحيائيحوراء عبد عباس حسين80222122422067020

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية فدك للبناتاحيائيدينا حيدر علي حسن80232122422067023

كلية العلوم/جامعة االنبار559.0079.86اعدادية فدك للبناتاحيائيرحمه محمد حمدي حسين80242122422067024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية فدك للبناتاحيائيرسل عباس جبار حسن80252122422067026

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية فدك للبناتاحيائيرقيه اياد محسن ابراهيم80262122422067027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية فدك للبناتاحيائيرقيه بهجت مهدي حسن80272122422067028

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية فدك للبناتاحيائيرقيه حيدر انور فاضل80282122422067029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى608.0086.86اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء احمد مجيد صالح80292122422067033

كلية العلوم/جامعة ديالى593.0084.71اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء صفاء ابراهيم عباس80302122422067034

كلية العلوم/جامعة ديالى581.0083.00اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء كريم حاتم ابراهيم80312122422067038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء محمد طعمة مهدي80322122422067039

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية692.0098.86اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء محمد عبد هللا علي80332122422067040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب حسين جسام جواد80342122422067042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب علي حسين عباس80352122422067044

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب محمد عبد هللا علي80362122422067045

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى655.0093.57اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب نصير حسن محمود80372122422067046

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى574.0082.00اعدادية فدك للبناتاحيائيسرى عباس عزاوي محمد80382122422067051

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية فدك للبناتاحيائيسماء رائد جواد كاظم80392122422067053

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00اعدادية فدك للبناتاحيائيشذى عباس فاضل سجاد80402122422067056
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كلية الطب البيطري/جامعة ديالى544.0077.71اعدادية فدك للبناتاحيائيصفا فاضل عباس جعفر80412122422067057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية فدك للبناتاحيائيضحى احمد عباس جاسم80422122422067058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية فدك للبناتاحيائيضحى حسين فهد عباس80432122422067059

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43اعدادية فدك للبناتاحيائيضحى علي ريسان عبد هللا80442122422067060

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية فدك للبناتاحيائيضحى علي عبد االمير كاظم80452122422067061

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى500.0071.43اعدادية فدك للبناتاحيائيطيبة عباس محمود محمد80462122422067062

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية فدك للبناتاحيائيطيبة عبد الرحمن تركي حطحوط80472122422067063

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية612.0087.43اعدادية فدك للبناتاحيائيعبير حيدر فاضل كاظم80482122422067064

كلية الطب/جامعة ديالى699.0099.86اعدادية فدك للبناتاحيائيغدير منتظر عادل علي80492122422067065

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى500.0071.43اعدادية فدك للبناتاحيائيفاطمة احمد سعدون عباس80502122422067067

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية فدك للبناتاحيائيفاطمة زهير محمد علي80512122422067070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية فدك للبناتاحيائيفاطمة عباس مهدي صالح80522122422067071

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية588.0084.00اعدادية فدك للبناتاحيائيفاطمة علي حسين جواد80532122422067072

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية فدك للبناتاحيائيفضيلة رباح محمود محمد80542122422067073

كلية التمريض/جامعة تكريت637.0091.00اعدادية فدك للبناتاحيائيالرا سالم حمد محمد80552122422067076

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية فدك للبناتاحيائيمريم علي حسن عيسى80562122422067077

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية فدك للبناتاحيائيمنار طالب محمود سعود80572122422067080

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية فدك للبناتاحيائينور ابراهيم فاضل عباس80582122422067087

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية فدك للبناتاحيائينور الزهراء كاظم جعفر هادي80592122422067088

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية فدك للبناتاحيائينور خضر حميد مجيد80602122422067091

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى460.0065.71اعدادية فدك للبناتاحيائينور عامر حاتم كاظم80612122422067092

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية فدك للبناتاحيائينور ليث صادق كاظم80622122422067094

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية فدك للبناتاحيائينور محمد عبد حسن80632122422067095

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية فدك للبناتاحيائينورا عبد محمد جواد80642122422067097

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57اعدادية فدك للبناتاحيائيهدى حسين عبد عباس80652122422067099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية فدك للبناتاحيائيهدى علي حسين محمد80662122422067101

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية السرمد للبناتاحيائياسماء محمد خلف زيدان80672122422068004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية السرمد للبناتاحيائياعراف خليل ابراهيم زيدان80682122422068005

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى438.0062.57ثانوية السرمد للبناتاحيائياعراف سعدون عواد حسين80692122422068006

كلية العلوم/جامعة ديالى650.0092.86ثانوية السرمد للبناتاحيائيامنه عبد محمد درويش80702122422068009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى555.0079.29ثانوية السرمد للبناتاحيائيايه عبد المنعم حميد عبد هللا80712122422068016

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى453.0064.71ثانوية السرمد للبناتاحيائيايه عمر بريسم هالل80722122422068017

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك539.0077.00ثانوية السرمد للبناتاحيائيايه وهيب سعيد علوان80732122422068018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى551.0078.71ثانوية السرمد للبناتاحيائيبراء عطا هللا صالح خلف80742122422068019

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية621.0088.71ثانوية السرمد للبناتاحيائيثناء ثامر خليل ابراهيم80752122422068023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى509.0072.71ثانوية السرمد للبناتاحيائيحمدية شاكر محمود علي80762122422068024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى501.0071.57ثانوية السرمد للبناتاحيائيخوله طه حسين صالح80772122422068028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14ثانوية السرمد للبناتاحيائيرقيه اسماعيل حميد لطيف80782122422068038

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71ثانوية السرمد للبناتاحيائيزينب محمد سلمان دايح80792122422068045

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية السرمد للبناتاحيائيساره رزاق حمود عبد80802122422068046
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية السرمد للبناتاحيائيساره رياض يوسف عواد80812122422068047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت534.0076.29ثانوية السرمد للبناتاحيائيسبأ بسام اسماعيل حاجم80822122422068048

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0082.00ثانوية السرمد للبناتاحيائيسهاد كاظم جواد منصور80832122422068049

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى624.0089.14ثانوية السرمد للبناتاحيائيشروق فاضل ابراهيم اسماعيل80842122422068050

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43ثانوية السرمد للبناتاحيائيشفاء جميل سلطان فاضل80852122422068051

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0060.14ثانوية السرمد للبناتاحيائيصفا ماجد علي حسن80862122422068053

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى532.0076.00ثانوية السرمد للبناتاحيائيضحى محمد راضي حسين80872122422068054

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0080.29ثانوية السرمد للبناتاحيائيطيبه منذر عمران عطيه80882122422068055

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك535.0076.43ثانوية السرمد للبناتاحيائيعائشة محمد اسماعيل حميد80892122422068056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية السرمد للبناتاحيائيفرقان مشتاق دوهان محمود80902122422068060

كلية العلوم/جامعة ديالى639.0091.29ثانوية السرمد للبناتاحيائيماريا ابراهيم حسين حمد80912122422068062

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية السرمد للبناتاحيائيماريا فراس خضير دانوك80922122422068063

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية592.0084.57ثانوية السرمد للبناتاحيائيماريا نوري عبد الرحمن نجم80932122422068064

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية السرمد للبناتاحيائيمدين خالد كريم يوسف80942122422068065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية السرمد للبناتاحيائيمريم رشيد جاسم صالح80952122422068067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية السرمد للبناتاحيائيمريم ياس فهمي محمد80962122422068069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى557.0079.57ثانوية السرمد للبناتاحيائينادية سعدون عواد حسين80972122422068071

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية السرمد للبناتاحيائينضال عمار خليل ابراهيم80982122422068073

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار462.0066.00ثانوية السرمد للبناتاحيائينهى عمار خضير دانوك80992122422068074

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى497.0071.00ثانوية السرمد للبناتاحيائينور صبحي مصطاف حجي81002122422068075

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43ثانوية السرمد للبناتاحيائينور عباس محمد حسين81012122422068076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى626.0089.43ثانوية السرمد للبناتاحيائينور علي حسين خلف81022122422068077

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0062.57ثانوية السرمد للبناتاحيائيهدى طه علي حسن81032122422068079

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57ثانوية السرمد للبناتاحيائيهدى قحطان ناصر حمادي81042122422068080

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86ثانوية السرمد للبناتاحيائيوزيره محمد جمعه زيدان81052122422068081

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى591.0084.43ثانوية السرمد للبناتاحيائييقين خالد جاسم محمد81062122422068082

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية المروة للبناتاحيائياستبرق ابراهيم مجيد محمد81072122422069002

كلية العلوم/جامعة ديالى593.0084.71ثانوية المروة للبناتاحيائياشجان فالح حسن عبد81082122422069003

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية540.0077.14ثانوية المروة للبناتاحيائياطياف فراس لطوفي شعالن81092122422069004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى505.0072.14ثانوية المروة للبناتاحيائيافنان معن عبد الهادي صالح81102122422069005

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71ثانوية المروة للبناتاحيائياقداس نعمة عبد العظيم عبد علي81112122422069006

كلية العلوم/جامعة ديالى602.0086.00ثانوية المروة للبناتاحيائيتبارك محمد ناظم جواد81122122422069010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0070.43ثانوية المروة للبناتاحيائيتقوى عامر ابراهيم نايف81132122422069012

كلية العلوم/جامعة ديالى625.0089.29ثانوية المروة للبناتاحيائيحوراء سمير جواد كاظم81142122422069014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0085.43ثانوية المروة للبناتاحيائيرحمة احمد مجيد سعيد81152122422069015

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0091.71ثانوية المروة للبناتاحيائيزهراء صدام جاسم محمود81162122422069017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى542.0077.43ثانوية المروة للبناتاحيائيزهراء هاشم درب كاظم81172122422069019

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية615.0087.86ثانوية المروة للبناتاحيائيسجى كاظم جواد معروف81182122422069025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية المروة للبناتاحيائيسرى عبد المنعم عبد الحميد عيدان81192122422069026

كلية التمريض/جامعة كركوك661.0094.43ثانوية المروة للبناتاحيائيصفا عبد المنعم عبد الحميد عيدان81202122422069029
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية المروة للبناتاحيائيطيبة علي خالد صالح81212122422069031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية المروة للبناتاحيائيعائشة سعدون راسم محي81222122422069032

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية المروة للبناتاحيائيعائشة عمار شعبان منديل81232122422069033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى552.0078.86ثانوية المروة للبناتاحيائيفاطمة حيدر جميل مهدي81242122422069034

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين577.0082.43ثانوية المروة للبناتاحيائيكوثر هيثم حربي تايه81252122422069036

كلية العلوم/جامعة ديالى605.0086.43ثانوية المروة للبناتاحيائينور خليل ابراهيم قدوري81262122422069039

كلية العلوم/جامعة ديالى608.0086.86ثانوية المروة للبناتاحيائينور صفاء عبد عنجل81272122422069040

كلية العلوم/جامعة ديالى579.0082.71ثانوية المروة للبناتاحيائينور علي رحيم محمود81282122422069042

كلية التمريض/جامعة تكريت653.0093.29ثانوية المروة للبناتاحيائينور لؤي وحيد حسين81292122422069044

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71ثانوية المروة للبناتاحيائينور وضاح صبري عبد هللا81302122422069045

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586.0083.71ثانوية المروة للبناتاحيائيهاجر دريد نافع حميد81312122422069049

كلية العلوم/جامعة ديالى584.0083.43ثانوية المروة للبناتاحيائيهدى جاسم محمد جميل81322122422069053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى499.0071.29ثانوية المروة للبناتاحيائيهدى عبد السالم طه مهدي81332122422069054

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية المروة للبناتاحيائيهيا منير احمد فاضل81342122422069055

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29ثانوية الطائف للبناتاحيائيازهار حكمت ابراهيم خزعل81352122422070001

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى577.0082.43ثانوية الطائف للبناتاحيائياسراء كريم حسن خلف81362122422070002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية الطائف للبناتاحيائياالء هادي لطيف عسكر81372122422070004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43ثانوية الطائف للبناتاحيائيبنت الهدى موفق ذهب حسن81382122422070006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0069.14ثانوية الطائف للبناتاحيائيحوراء عباس مطشر كاظم81392122422070009

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0094.00ثانوية الطائف للبناتاحيائيرقيه هيالن حميد حسين81402122422070011

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد527.0075.29ثانوية الطائف للبناتاحيائيريام احمد ادريس عطيه81412122422070012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71ثانوية الطائف للبناتاحيائيزهراء حسن هادي مهدي81422122422070013

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43ثانوية الطائف للبناتاحيائيزهراء مقداد سلمان خيون81432122422070020

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية الطائف للبناتاحيائيزينب ابراهيم محمود علي81442122422070021

كلية العلوم/جامعة ديالى593.0084.71ثانوية الطائف للبناتاحيائيزينب راسم ادريس عطيه81452122422070022

كلية الزراعة/جامعة ديالى520.0074.29ثانوية الطائف للبناتاحيائيزينب علي ناصر محمد81462122422070025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0067.43ثانوية الطائف للبناتاحيائيزينب محمد سعود عبود81472122422070026

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى585.0083.57ثانوية الطائف للبناتاحيائيزينب محمد عبد اللطيف خليفه81482122422070027

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى573.0081.86ثانوية الطائف للبناتاحيائيزينب مقداد ابراهيم ناصر81492122422070028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0068.86ثانوية الطائف للبناتاحيائيزينب مهند حاتم غضبان81502122422070029

كلية التمريض/جامعة تكريت653.0093.29ثانوية الطائف للبناتاحيائيسجى حليم خليفه محمد81512122422070031

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية الطائف للبناتاحيائيسجى عادل رشيد علوان81522122422070032

كلية التمريض/جامعة تكريت662.0094.57ثانوية الطائف للبناتاحيائيسعاد عماد عبود عزيز81532122422070034

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0082.00ثانوية الطائف للبناتاحيائيسيناء حاتم عبد الكريم حمود81542122422070035

كلية التمريض/جامعة تلعفر633.0090.43ثانوية الطائف للبناتاحيائيطيبه زياد لطيف عسكر81552122422070040

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية الطائف للبناتاحيائيعدن احمد حسن هادي81562122422070041

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى444.0063.43ثانوية الطائف للبناتاحيائيعال علي ناصر محمد81572122422070042

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86ثانوية الطائف للبناتاحيائيعال مقداد سلمان خيون81582122422070043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى523.0074.71ثانوية الطائف للبناتاحيائيفاتن ياس خضير عباس81592122422070044

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0065.57ثانوية الطائف للبناتاحيائيفاطمه اركان مجيد حسن81602122422070045
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00ثانوية الطائف للبناتاحيائيفاطمه حسن حاتم سلطان81612122422070046

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى606.0086.57ثانوية الطائف للبناتاحيائيكوثر علي ابراهيم حسين81622122422070050

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71ثانوية الطائف للبناتاحيائيمريم رعد خميس كاظم81632122422070051

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية الطائف للبناتاحيائيمريم مصطفى تايه علوان81642122422070052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية الطائف للبناتاحيائيمريم هشام حسين محمود81652122422070054

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية الطائف للبناتاحيائينرجس احمد حميد خلف81662122422070055

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0068.71ثانوية الطائف للبناتاحيائينرجس مشعان عكال اسماعيل81672122422070056

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى510.0072.86ثانوية الطائف للبناتاحيائيهبه عبد الكريم احمد ناصر81682122422070059

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00ثانوية الطائف للبناتاحيائيهدى ماهر جوامير نكه81692122422070062

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية641.0091.57ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيانوار عبد الهادي عطا سهيل81702122422071004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيبنين ضياء ابراهيم حسين81712122422071009

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد546.0078.00ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيتبارك علي كاظم حسن81722122422071010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى501.0071.57ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيحوراء علي عباس صادق81732122422071012

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0095.43ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيرسل صالح حسين علوان81742122422071015

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء652.0093.14ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيرقيه حيدر مهدي كاظم81752122422071016

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.0099.14ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء احمد فاضل يوسف81762122422071017

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد صادق81772122422071020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى485.0069.29ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء علي كاظم جواد81782122422071023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى502.0071.71ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء مهدي حسين احمد81792122422071025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى549.0078.43ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب حسين داود ناجي81802122422071027

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0082.00ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب ستار حسين مهدي81812122422071028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى535.0076.43ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب عالء حسين حبيب81822122422071029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0067.57ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب قاسم موسى احمد81832122422071030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد540.0077.14ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيساره حسين محجوب مهدي81842122422071031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى496.0070.86ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيسجى فايق حسين عباس81852122422071034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيصافيناز محمد عباس صادق81862122422071038

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.0098.86ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيقبس محمد محمود عبد81872122422071044

كلية العلوم/جامعة ديالى619.0088.43ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيكوثر عامر صادق اسماعيل81882122422071045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيلينا علي حسين محمد81892122422071046

كلية العلوم/جامعة ديالى661.0094.43ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيمريم سليم غني علي81902122422071047

كلية الزراعة/جامعة ديالى454.0064.86ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيمريم علي سعدي عبد الصاحب81912122422071048

كلية التمريض/جامعة بغداد677.0096.71ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيمسار احمد جاسم عباس81922122422071049

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0080.71ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيهالي محمد عبد  صالح81932122422071059

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0085.71ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيهبه عامر مطلب عباس81942122422071060

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0078.14ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيهبه هشام فيصل محمد81952122422071061

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد550.0078.57ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيهديل مؤيد لطفي موسى81962122422071062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى601.0085.86ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائييقين اسماعيل خليل حسين81972122422071064

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0068.86ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائياحالم ضيدان بردي محمود81982122422072003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائياريج رمضان علي طعمه81992122422072004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيالهام محمد غيدان خلف82002122422072006

245 من 205صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ديالى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى502.0071.71ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائياماني علي اسماعيل خلف82012122422072007

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية537.0076.71ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيبان عدنان اسماعيل خلف82022122422072009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى597.0085.29ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيجمانه جاسم محمد احمد82032122422072013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار508.0072.57ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيرجاء عبد الحميد مجيد عبد82042122422072016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى545.0077.86ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيريام ردام علي طعمه82052122422072019

كلية العلوم/جامعة ديالى585.0083.57ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيزهراء طه اسماعيل محمد82062122422072020

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة422.0060.29ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيزهراء واثق خلف ابراهيم82072122422072021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيسجى احمد عمران جابر82082122422072024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521.0074.43ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيسميه محمد عزيز محمد82092122422072025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0068.86ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيشهد منذر شهاب احمد82102122422072026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيضحى احمد اسماعيل صالح82112122422072027

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0069.00ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيطيبه حبيب كريم فهد82122122422072029

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيطيبه علي سلمان عبد هللا82132122422072031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى572.0081.71ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيعذراء عبد الحميد مجيد عبد82142122422072034

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية600.0085.71ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيفاطمه عثمان حاتم حسين82152122422072036

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيفاطمه علي حسن زبالة82162122422072037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيلمى وليد حميد فهد82172122422072039

كلية العلوم/جامعة تكريت584.0083.43ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيمريم بشير طالب عليوي82182122422072042

كلية التربية/جامعة سامراء534.0076.29ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيمريم عمار فاضل علي82192122422072043

كلية التربية/جامعة سامراء517.0073.86ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيمنى منذر شهاب احمد82202122422072045

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيميسم عبد الوهاب علي زوين82212122422072046

كلية العلوم/جامعة ديالى579.0082.71ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائينورس عمر محمود مرير82222122422072048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيياسمين صالح حسن علي82232122422072052

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء616.0088.00ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيازهار محي ثائر كريم82242122422074001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى487.0069.57ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائياستبرق محمد محمود ظاهر82252122422074003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائياسماء رائد قاسم محمد82262122422074005

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى538.0076.86ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائياسماء علي اسماعيل محمد82272122422074006

كلية العلوم/جامعة ديالى623.0089.00ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيأمنيه مصعب عبد الغفور عبد اللطيف82282122422074012

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى625.0089.29ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيايالف قحطان ناجي كاظم82292122422074013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى542.0077.43ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيايالف مشتاق محمد حسين82302122422074014

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيايه صباح صبري مهدي82312122422074020

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيايه صدام عناد حديد82322122422074021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيايه عيدان ياسين عباس82332122422074024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيتبارك عادل علي ياسين82342122422074032

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيتبارك نصره فارس طعان82352122422074037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيتقوى ثائر محمود محمد82362122422074038

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيتيسير سامي كاظم خضير82372122422074040

كلية العلوم/جامعة ديالى597.0085.29ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيحنان رياض علي لطيف82382122422074046

كلية العلوم/جامعة ديالى622.0088.86ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيداليا دريد طه كريم82392122422074052

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0081.00ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيدعاء ستار جدوع ابراهيم82402122422074053
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى502.0071.71ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيدعاء وليد مانع زيدان82412122422074054

كلية العلوم/جامعة ديالى606.0086.57ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيرغد احمد نعمان محمد82422122422074061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى501.0071.57ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيرقيه احمد علي حسين82432122422074063

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى432.0061.71ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيزهراء عزيز بديوي حسين82442122422074069

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0082.43ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيزهراء مجيد عبد هللا نجم82452122422074070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى546.0078.00ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيزهراء محمد فاضل نايف82462122422074071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى496.0070.86ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيزهراء ياسر فرحان منهل82472122422074073

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى625.0089.29ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيزينب باسم صالح هادي82482122422074076

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد521.0074.43ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيزينب عدنان علي خلف82492122422074082

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0067.86ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيساره احمد خضير وادي82502122422074086

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيساره جاسم محمد علي82512122422074088

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0081.71ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيسدير سامي كاظم خضير82522122422074099

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيشروق عبد الكريم عبد الرحمن منصور82532122422074103

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيشهد عايد هاشم قدوري82542122422074106

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0094.57ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيضحى احسان علي عيدان82552122422074113

كلية العلوم/جامعة ديالى590.0084.29ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيطيبه رياض عباس ابراهيم82562122422074117

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى510.0072.86ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيطيبة عثمان محمود خلف82572122422074119

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيعائشه علي سليمان رزيج82582122422074122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى515.0073.57ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيعلياء مجيد علوان محمد82592122422074127

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى616.0088.00ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيغسق عبد هللا ابراهيم محمود82602122422074128

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0067.71ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيغفران عمر ياسين فاضل82612122422074130

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0068.71ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيفاطمة عدي عادل صالح82622122422074132

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى464.0066.29ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيفاطمه احمد خضير وادي82632122422074133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0065.43ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيفاطمه صكبان ثامر عباس82642122422074137

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0081.14ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيفاطمه محمد نعمان خلف82652122422074142

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيكوثر كمال نجم حسين82662122422074147

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية470.0067.14ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيمريم احمد علي حسين82672122422074154

كلية الزراعة/جامعة ديالى458.0065.43ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيمريم حسن جحيل لفته82682122422074156

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى467.0066.71ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيمريم خالد جسام عواد82692122422074157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى493.0070.43ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيمريم غانم هادي ابراهيم82702122422074159

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيمالك فراس حسن خضير82712122422074161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى494.0070.57ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيميسم احمد حسين داود82722122422074166

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد604.0086.29ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيناديه جاسم محمد ارحيم82732122422074167

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى475.0067.86ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيناديه كنعان محمد خميس82742122422074169

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى531.0075.86ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائينبا طاهر محمد احمد82752122422074171

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى689.0098.43ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائينبا عيدان ياسين عباس82762122422074173

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى587.0083.86ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائينبا فائق مالك علوان82772122422074174

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائينبا نصر عبد هللا علوان82782122422074175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائينهى موفق احمد عبد هللا82792122422074182

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائينور الهدى عدي قاسم محمد82802122422074184
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كلية العلوم/جامعة ديالى589.0084.14ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائينور حسن عواد فرج82812122422074185

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى556.0079.43ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيهاجر حافظ شهاب حمد82822122422074188

كلية العلوم/جامعة ديالى608.0086.86ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيهبه ثاير عزيز خضير82832122422074192

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيهدى عاصي بشير حسن82842122422074194

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيهدى عزيز جاسم محمد82852122422074195

كلية العلوم/جامعة ديالى613.0087.57ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيهدى محمود هالل سلطان82862122422074196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيهديل محمد عبد شاكر82872122422074197

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى543.0077.57ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيهند كريم حمزه عبد هللا82882122422074198

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية العقيلة زينب للبناتاحيائيزهراء جمهور احمد دويج82892122422075008

كلية التربية/جامعة سامراء515.0073.57ثانوية العقيلة زينب للبناتاحيائيزهراء عماد اسماعيل ابراهيم82902122422075010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى539.0077.00ثانوية العقيلة زينب للبناتاحيائيزهراء كاظم عباس لفته82912122422075013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى614.0087.71ثانوية العقيلة زينب للبناتاحيائيزينب عدي فالح مهدي82922122422075016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43ثانوية العقيلة زينب للبناتاحيائيفاطمة حسين حسون حميد82932122422075019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية العقيلة زينب للبناتاحيائيمها مجيد ابراهيم عيسى82942122422075024

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0080.57ثانوية العقيلة زينب للبناتاحيائينبا هيثم احمد علي82952122422075025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0076.86ثانوية العقيلة زينب للبناتاحيائيهبه رشيد عسل علي82962122422075027

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية عتبة للبناتاحيائياسراء حبيب كاظم هالوش82972122422076001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى542.0077.43ثانوية عتبة للبناتاحيائيرغد حسين احمد منصور82982122422076009

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية عتبة للبناتاحيائيرفاه سامي حسن شهاب82992122422076011

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية عتبة للبناتاحيائيزهراء اياد ماضي حمود83002122422076012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية عتبة للبناتاحيائيزهراء حسن علي هنون83012122422076013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى519.0074.14ثانوية عتبة للبناتاحيائيزهراء حميد مال هللا محمد83022122422076015

كلية العلوم/جامعة ديالى584.0083.43ثانوية عتبة للبناتاحيائيزهراء عامر هاني شنتر83032122422076018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00ثانوية عتبة للبناتاحيائيزهراء عباس طه عباس83042122422076019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية عتبة للبناتاحيائيزينب احمد حميد حاتم83052122422076022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى557.0079.57ثانوية عتبة للبناتاحيائيزينب طارق ياسين علي83062122422076023

كلية التمريض/جامعة بغداد674.0096.29ثانوية عتبة للبناتاحيائيزينب عبد الحكيم عامر محمدعلي83072122422076025

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00ثانوية عتبة للبناتاحيائيسراب محمد تحسين رشيد83082122422076028

كلية العلوم/جامعة ديالى617.0088.14ثانوية عتبة للبناتاحيائيشيماء حسين بهجت شنتر83092122422076030

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0096.00ثانوية عتبة للبناتاحيائيفاطمه عبد الخالق صالح عبد83102122422076035

كلية العلوم/جامعة ديالى566.0080.86ثانوية عتبة للبناتاحيائيفاطمه كاظم جواد عبد83112122422076036

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية عتبة للبناتاحيائيمريم حميد تحسين رشيد83122122422076040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى494.0070.57ثانوية عتبة للبناتاحيائيمريم طارق ياسين علي83132122422076042

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية616.0088.00ثانوية عتبة للبناتاحيائيمريم عامر عدنان ياسين83142122422076043

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0067.29ثانوية عتبة للبناتاحيائينور الهدى كاظم جواد كاظم83152122422076046

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائياسراء حسن محمد خلف83162122422077002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى485.0069.29اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائياسيل نايف ذياب خلف83172122422077004

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائياسيل وميض سهيل نجم83182122422077005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى552.0078.86اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائياالء علي عواد محمد83192122422077007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى561.0080.14اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائياماني مجيد حميد محمود83202122422077009
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كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائيايه محمود عواد سلطان83212122422077011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى552.0078.86اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائيتبارك حاتم عبد مهيدي83222122422077013

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائيتبارك داود علي محمد83232122422077014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائيتبارك صدام محمد اسماعيل83242122422077016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت502.0071.71اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائيحوراء تحسين علي بالل83252122422077019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت476.0068.00اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائيحياة غافل عادي نصيف83262122422077020

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائيخولة ثامر علي عباس83272122422077021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى605.0086.43اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائيدعاء حسين علي سلمان83282122422077022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0067.71اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائيرواء مؤيد شكر محمود83292122422077031

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية505.0072.14اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائيرويده عدنان قحطان خضير83302122422077032

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى642.0091.71اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائيريمه ابراهيم محمد عليوي83312122422077033

كلية الزراعة/جامعة ديالى458.0065.43اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائيزينه حسين يوسف عبد هللا83322122422077037

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائيساره سعد عبود حبيب83332122422077039

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائيسميره علي خلف علي83342122422077044

كلية العلوم/جامعة ديالى626.0089.43اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائيشروق حسيب خميس صالح83352122422077046

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0070.57اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائيغفران خضير محمد حسن83362122422077051

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت512.0073.14اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائيفاطمه حويجه ضاري حويجه83372122422077053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائيفاطمه سالم لطيف مهدي83382122422077054

كلية العلوم/جامعة ديالى592.0084.57اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائيمريم يوسف محمود حسن83392122422077060

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0087.14اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائينبأ ليث عبد هللا علي83402122422077062

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى517.0073.86اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائينور الهدى سلمان خضير ابراهيم83412122422077067

كلية الزراعة/جامعة ديالى453.0064.71اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائيهبه ليث عبد هللا علي83422122422077070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى540.0077.14اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائيهند سعد ابراهيم خليل83432122422077073

كلية التربية/جامعة سامراء504.0072.00اعدادية الزهراء البتول للبناتاحيائيوسن حسين علي عواد83442122422077076

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى444.0063.43ثانوية الثمرات للبناتاحيائياسيل فاضل عباس علوان83452122422078003

كلية العلوم/جامعة ديالى609.0087.00ثانوية الثمرات للبناتاحيائيايات ستار مسرهد غانم83462122422078006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى516.0073.71ثانوية الثمرات للبناتاحيائيايات صادق علي محسن83472122422078007

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14ثانوية الثمرات للبناتاحيائيايه علي حميد خلف83482122422078009

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71ثانوية الثمرات للبناتاحيائيبتول يوسف نجم عبد احمد83492122422078010

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية567.0081.00ثانوية الثمرات للبناتاحيائيرسل اسماعيل كامل موسى83502122422078018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى667.0095.29ثانوية الثمرات للبناتاحيائيزينب وليد مجيد محمد83512122422078023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية الثمرات للبناتاحيائيساره مانع هادي محمد83522122422078024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0068.86ثانوية الثمرات للبناتاحيائيضحى حسن ابراهيم عنيز83532122422078028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى480.0068.57ثانوية الثمرات للبناتاحيائيطيبه ثابت سامي عارف83542122422078029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى557.0079.57ثانوية الثمرات للبناتاحيائينبا نبيل محمد احمد83552122422078035

كلية الزراعة/جامعة ديالى461.0065.86اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيأسيل عامر تركي ابراهيم83562122422079003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى542.0077.43اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيآالء اسعد فرج محي83572122422079004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى468.0066.86اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيآية حسن حميد ناصر83582122422079005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت493.0070.43اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيآية مهدي صالح حسن83592122422079006

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائياالء حازم احمد حسن83602122422079010
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيامنه شهاب احمد جاسم83612122422079013

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيايات عادل شهاب حميدي83622122422079016

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0095.43اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيايالف عمر عبد الحليم اسماعيل83632122422079017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت474.0067.71اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيايمان رحمان هادي حسن83642122422079018

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية512.0073.14اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيايه رحيم عبد هللا حسين83652122422079020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى526.0075.14اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيبراء حسين محمد مغير83662122422079025

كلية العلوم/جامعة ديالى597.0085.29اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيتبارك صدام مجيد طه83672122422079030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيتبارك ماجد محمود خلف83682122422079032

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية496.0070.86اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيحوراء جاسم محمد عباس83692122422079036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0068.14اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيدعاء نصير صادق عرابي83702122422079038

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0094.71اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيديار سعد سلمان غيدان83712122422079039

كلية الطب/جامعة ديالى703.00100.43اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرؤى فاهم عبد الستار محمد83722122422079040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0068.14اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرسل عباس خليل ابراهيم83732122422079042

كلية الطب/جامعة ديالى699.0099.86اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرسل محمد احمد نعمان83742122422079043

كلية العلوم/جامعة ديالى578.0082.57اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرسل مهدي علي خليل83752122422079044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرشا هادي ناصر يوسف83762122422079045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرغد صباح سعدون قاسم83772122422079046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرفل سعد ابراهيم رشيد83782122422079047

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى662.0094.57اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرفل هيثم حامد بندر83792122422079049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرونق عب الحسيب جعفر صادق83802122422079054

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار581.0083.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيريته هيثم احمد محمود83812122422079055

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0070.86اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء ابراهيم عبد اللطيف حميد83822122422079058

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء اياد خورشيد جلبي83832122422079060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى506.0072.29اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء حسين سليمان جمعه83842122422079062

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء سعد زكي خلف83852122422079064

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت480.0068.57اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء ظاهر فرمان خلف83862122422079066

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء عبد الستار عبد الرضا داود83872122422079067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى506.0072.29اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء عبد فرحان خلف83882122422079068

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى457.0065.29اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء عدنان ولي جواد83892122422079069

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى640.0091.43اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء قيس عثمان مصطفى83902122422079071

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء ماجد محمود خلف83912122422079072

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء مجيد خلف جواد83922122422079073

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى440.0062.86اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء محمد حامد عليوي83932122422079074

كلية العلوم/جامعة ديالى603.0086.14اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزينب ابراهيم عبد اللطيف حميد83942122422079076

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزينب باسم عبد هللا مهدي83952122422079077

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزينب عدنان سعدون محمود83962122422079080

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0070.86اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزينب قاسم عبد هللا حسين83972122422079082

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى540.0077.14اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيسجا عباس سليمان جمعه83982122422079088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى511.0073.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيشفاء حسين ابراهيم مراد83992122422079092

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى498.0071.14اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيشهد عبد الرضا عبد الهادي محمود84002122422079093
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى614.0087.71اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيشيالن عامر حومد محمد84012122422079095

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيصفاء عبد هللا عبد اللطيف حميد84022122422079096

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيصفيه محمد حمزه مساعد84032122422079097

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيضحى صكبان لطيف جاسم84042122422079098

كلية العلوم/جامعة واسط601.0085.86اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيضحى عدنان حميد قاركه84052122422079099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى515.0073.57اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيطيبه حسين نجم عبد84062122422079100

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيعال عبد المنعم قمر حيدر84072122422079102

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيفاطمة عدوان مجيد محمد84082122422079110

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين679.0097.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيفاطمة نجم عبد محمد84092122422079112

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى523.0074.71اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيفاطمه اسامه جسام فهد84102122422079113

كلية العلوم/جامعة ديالى579.0082.71اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيفاطمه ثعبان كمر رشيد84112122422079115

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار474.0067.71اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيفاطمه ذبالن حسين عبد84122122422079119

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0085.86اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيفاطمه سالم سعدون وكاع84132122422079121

كلية التربية/جامعة سامراء491.0070.14اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيفاطمه ياسين عيسى موسى84142122422079126

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت641.0091.57اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيفرح محمد حسن جاسم84152122422079128

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت569.0081.29اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيمريم بهاء احمد شهاب84162122422079129

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى596.0085.14اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيمريم محمد فالح حسن84172122422079134

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيمريم وصفي محمود اسد84182122422079136

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى582.0083.14اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائينبأ غسان قاسم حسين84192122422079141

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0069.57اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائينور كاظم عباس ولي84202122422079151

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائينور ماجد قمر حيدر84212122422079152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء444.0063.43اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائينوره بريسم كمر غدير84222122422079153

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيهاجر اسماعيل علي ياس84232122422079154

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.0098.71اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيهاجر ناطق خليل محمد84242122422079157

كلية العلوم/جامعة ديالى579.0082.71اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيهبة اركان محمد منصور84252122422079158

كلية العلوم/جامعة ديالى593.0084.71ثانوية ام ابيها للبناتاحيائياطياف محمد حميد رشيد84262122422080006

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية ام ابيها للبناتاحيائياالء سامي عادل احمد84272122422080008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيايات عدي ياسين خلف84282122422080010

كلية العلوم/جامعة ديالى582.0083.14ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيتبارك سعد فاضل محمد84292122422080016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى492.0070.29ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيحنين باسم محمد شهاب84302122422080017

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت568.0081.14ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيرسل طالل غازي عليان84312122422080022

كلية الزراعة/جامعة ديالى457.0065.29ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيروان فتيخان سلمان حسن84322122422080027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى603.0086.14ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزينة حقي اسماعيل ابراهيم84332122422080031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0069.43ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيسارة دهام تركي حسن84342122422080032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى523.0074.71ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيسارة عطا حميد سلمان84352122422080033

كلية العلوم/جامعة ديالى617.0088.14ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيسلوى توفيق احمد سلمان84362122422080034

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى513.0073.29ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيسما سالم جاسم حمادي84372122422080035

كلية العلوم/جامعة ديالى583.0083.29ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيصفا ستار جاسم رشيد84382122422080040

كلية الزراعة/جامعة ديالى449.0064.14ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيضحى حسام الدين صالح مخلف84392122422080041

كلية الزراعة/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيفاطمة عطا سعود سلمان84402122422080045
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيفاطمة ماجد عادل احمد84412122422080047

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيفاطمة وضاح احمد جواد84422122422080049

كلية العلوم/جامعة ديالى579.0082.71ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيمريم غازي محسن علي84432122422080052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57ثانوية ام ابيها للبناتاحيائينعمة شحاذة كاظم علوان84442122422080055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية ام ابيها للبناتاحيائينمرا عماد ادهام منديل84452122422080056

كلية العلوم/جامعة ديالى596.0085.14ثانوية ام ابيها للبناتاحيائينور حسين عبد هللا احمد84462122422080059

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى510.0072.86ثانوية ام ابيها للبناتاحيائينورس ياسين جبار رشيد84472122422080060

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0070.43ثانوية ام ابيها للبناتاحيائينوره عدنان علوان محمود84482122422080061

كلية التمريض/جامعة تكريت664.0094.86ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيهدى اسعد ياسين خلف84492122422080064

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيهدى محمد عبد الجبار عبد هللا84502122422080065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى495.0070.71ثانوية الريحانة للبناتاحيائياستبرق محمد حمود طلفاح84512122422081003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية الريحانة للبناتاحيائياطياف محمد رحيم حسين84522122422081005

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية الريحانة للبناتاحيائيامل احمد جبار مهدي84532122422081007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى513.0073.29ثانوية الريحانة للبناتاحيائيامنيات كريم عريبي عودة84542122422081009

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية555.0079.29ثانوية الريحانة للبناتاحيائيامواج حسين هليل خلف84552122422081010

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86ثانوية الريحانة للبناتاحيائيايه فراس محسن علوان84562122422081013

كلية العلوم/جامعة ديالى592.0084.57ثانوية الريحانة للبناتاحيائيبتول مشتاق مجيد حميد84572122422081015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية الريحانة للبناتاحيائيتبارك باسم حامد محيسن84582122422081017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0067.71ثانوية الريحانة للبناتاحيائيتبارك يحيى صالح محمود84592122422081022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86ثانوية الريحانة للبناتاحيائيتقى ليث مجيد حميد84602122422081023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى516.0073.71ثانوية الريحانة للبناتاحيائيدعاء ياسين مانع ابراهيم84612122422081029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى510.0072.86ثانوية الريحانة للبناتاحيائيرفل حسن ناجي اسماعيل84622122422081032

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى446.0063.71ثانوية الريحانة للبناتاحيائيرقيه هادي كريم عباس84632122422081033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0079.57ثانوية الريحانة للبناتاحيائيرنين رعد بدر محمد84642122422081035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86ثانوية الريحانة للبناتاحيائيزينب صالح كنوش عبود84652122422081037

كلية التمريض/جامعة تكريت648.0092.57ثانوية الريحانة للبناتاحيائيشهد صايل تركي طالك84662122422081043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى558.0079.71ثانوية الريحانة للبناتاحيائيضحى وسام تعبان سلمان84672122422081046

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0081.14ثانوية الريحانة للبناتاحيائيعذراء جاسم شاكر محمود84682122422081048

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الريحانة للبناتاحيائيقطر الندى عدنان ابراهيم جاسم84692122422081054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية الريحانة للبناتاحيائيمروه سليم يونس احمد84702122422081055

كلية العلوم/جامعة ديالى596.0085.14ثانوية الريحانة للبناتاحيائيمريم عالء الدين جبار حمودي84712122422081057

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية الريحانة للبناتاحيائيمنار محمد احمد جاسم84722122422081059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71ثانوية الريحانة للبناتاحيائينادية عماد ضاري سليمان84732122422081064

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى468.0066.86ثانوية الريحانة للبناتاحيائينهى غازي عبد هللا محمد84742122422081067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00ثانوية الريحانة للبناتاحيائينور عز الدين محسن عباس84752122422081068

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى449.0064.14ثانوية الريحانة للبناتاحيائينور فيصل كامل كاطع84762122422081069

كلية العلوم/جامعة ديالى596.0085.14ثانوية الريحانة للبناتاحيائينور لطيف عبعوب زيدان84772122422081070

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية الريحانة للبناتاحيائيهاجر عدنان مريوش مرز84782122422081074

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0092.00ثانوية الريحانة للبناتاحيائيورود زياد جواد كاظم84792122422081077

كلية الزراعة/جامعة البصرة431.0061.57ثانوية الريحانة للبناتاحيائيوسن محمد خلف حمود84802122422081078
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى524.0074.86ثانوية الريحانة للبناتاحيائيوفاء احمد سكران خلف84812122422081079

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية الفتاة للبناتاحيائياماني ضياء فائق عرموش84822122422082004

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0095.86ثانوية الفتاة للبناتاحيائيامنه غانم عبد هللا حسين84832122422082005

كلية الزراعة/جامعة ديالى458.0065.43ثانوية الفتاة للبناتاحيائيايمان علي عدوان محمد84842122422082009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0070.57ثانوية الفتاة للبناتاحيائيتقى علي حسين ماضي84852122422082015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء615.0087.86ثانوية الفتاة للبناتاحيائيدعاء ياسر يحيى خليل84862122422082017

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ثانوية الفتاة للبناتاحيائيرحيق خليل عبد هللا خليفه84872122422082019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى552.0078.86ثانوية الفتاة للبناتاحيائيزهراء خالد مالك علوان84882122422082021

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0082.43ثانوية الفتاة للبناتاحيائيزهراء فراس عباس ابراهيم84892122422082023

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل423.0060.43ثانوية الفتاة للبناتاحيائيزينب قحطان احمد ابراهيم84902122422082025

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية الفتاة للبناتاحيائيساره عدنان محمد صالح84912122422082027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14ثانوية الفتاة للبناتاحيائيساره عدنان ياسين طه84922122422082028

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية الفتاة للبناتاحيائيشهد فوزي احمد محمد84932122422082033

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى566.0080.86ثانوية الفتاة للبناتاحيائيمريم بشير علي عبد84942122422082038

كلية العلوم/جامعة ديالى594.0084.86ثانوية الفتاة للبناتاحيائينور ابراهيم جاسم شالل84952122422082042

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية الفتاة للبناتاحيائينور الهدى عادل ياسين علي84962122422082043

كلية الزراعة/جامعة ديالى495.0070.71ثانوية الفتاة للبناتاحيائينور محمد يوسف وهيب84972122422082045

كلية التربية/جامعة سامراء518.0074.00ثانوية فريشتة للبناتاحيائياسماء خليل ابراهيم احمد84982122422083004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية فريشتة للبناتاحيائياسماء روضان جاسم محمد84992122422083005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية فريشتة للبناتاحيائياسيا سعيد محمد مصطفى85002122422083006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت537.0076.71ثانوية فريشتة للبناتاحيائياالء بدران مصطفى ابراهيم85012122422083008

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29ثانوية فريشتة للبناتاحيائيامال حامد عبد هللا فرج85022122422083009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية فريشتة للبناتاحيائيبيداء عدنان محمود حسن85032122422083020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية فريشتة للبناتاحيائيحال طالب علي احمد85042122422083022

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت496.0070.86ثانوية فريشتة للبناتاحيائيدعاء جميل مخلف جاسم85052122422083024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية فريشتة للبناتاحيائيروناك جبار خضر ولي85062122422083031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية فريشتة للبناتاحيائيسرور حسن هادي ثامر85072122422083035

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29ثانوية فريشتة للبناتاحيائيسندس احمد رحيم حمد85082122422083036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية434.0062.00ثانوية فريشتة للبناتاحيائيطيبه اسماعيل خليل حسن85092122422083041

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية فريشتة للبناتاحيائيعامره سعيد محمد مصطفى85102122422083043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية439.0062.71ثانوية فريشتة للبناتاحيائيكوثر مزهر حسين احمد85112122422083047

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0063.86ثانوية فريشتة للبناتاحيائيمرال مهدي محمد عباس85122122422083050

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك600.0085.71ثانوية فريشتة للبناتاحيائيمنى غفور جابر مجيد85132122422083054

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت566.0080.86ثانوية فريشتة للبناتاحيائيهنادي عدنان ابراهيم محمد85142122422083058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت558.0079.71ثانوية فريشتة للبناتاحيائيهند ابراهيم محمود محمد85152122422083059

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت518.0074.00ثانوية فريشتة للبناتاحيائيهيفاء هادي جالل نريمان85162122422083060

كلية العلوم/جامعة ديالى570.0081.43ثانوية فريشتة للبناتاحيائيوئام محمود عباس فرحان85172122422083061

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية الرواسي للبناتاحيائيايه حسين حسن ابراهيم85182122422084006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى478.0068.29ثانوية الرواسي للبناتاحيائيايه خالد خيري شنيشل85192122422084007

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية الرواسي للبناتاحيائيبان عباس عزيز عباس85202122422084010
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كلية العلوم/جامعة ديالى613.0087.57ثانوية الرواسي للبناتاحيائيتبارك سعدي محمود كاظم85212122422084012

كلية العلوم/جامعة ديالى571.0081.57ثانوية الرواسي للبناتاحيائيتبارك شاكر محمود مهدي85222122422084013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43ثانوية الرواسي للبناتاحيائيرسل اسماعيل مراد نصيف85232122422084019

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية الرواسي للبناتاحيائيزهراء قصي عبد االمير شعالن85242122422084025

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية الرواسي للبناتاحيائيزينب سعد محمد خضير85252122422084027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية الرواسي للبناتاحيائيزينه جاسم عويد خضير85262122422084028

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى441.0063.00ثانوية الرواسي للبناتاحيائيساره عادل سعيد جميل85272122422084030

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية الرواسي للبناتاحيائيساره علي محمود علي85282122422084032

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية الرواسي للبناتاحيائيسفانه فارس عاصي عبيد85292122422084033

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.0099.43ثانوية الرواسي للبناتاحيائيسهاد ريسان خلف حمود85302122422084034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية الرواسي للبناتاحيائيسهى محمد سلمان ياسين85312122422084035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت587.0083.86ثانوية الرواسي للبناتاحيائيشيماء هيثم عباس حسون85322122422084041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0069.86ثانوية الرواسي للبناتاحيائيصفا سعد عبد الوهاب جسام85332122422084042

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية الرواسي للبناتاحيائيعال احسان طه محمود85342122422084047

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى480.0068.57ثانوية الرواسي للبناتاحيائيكوثر سعدي محمود كاظم85352122422084052

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00ثانوية الرواسي للبناتاحيائيليلى محمد خلف حمود85362122422084055

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى614.0087.71ثانوية الرواسي للبناتاحيائيمريم رياض مهدي جميل85372122422084056

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71ثانوية الرواسي للبناتاحيائيمريم ناصر ظاهر حسن85382122422084057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية الرواسي للبناتاحيائينبأ دهام خلف ياس85392122422084059

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43ثانوية الرواسي للبناتاحيائينبأ فراس ثابت محي85402122422084060

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71ثانوية الرواسي للبناتاحيائينور الهدى وليد زيد حسب هللا85412122422084062

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0068.86ثانوية الرواسي للبناتاحيائينور علي حالوب احمد85422122422084063

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57ثانوية الرواسي للبناتاحيائيهاجر سعد حسن عبد هللا85432122422084066

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى604.0086.29ثانوية الرواسي للبناتاحيائيهدير سحاب رشاد محمد85442122422084068

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0091.29اعدادية الطيبات للبناتاحيائيابتغاء جالل محمد صالح85452122422085001

كلية الصيدلة/جامعة كركوك692.0098.86اعدادية الطيبات للبناتاحيائيابرار غازي حميد جاسم85462122422085003

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية الطيبات للبناتاحيائيارياف لطيف علي هني85472122422085004

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية الطيبات للبناتاحيائيازل محمد هزبر ياسين85482122422085005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية الطيبات للبناتاحيائياستبرق قصي ضياء عزيز85492122422085007

كلية طب االسنان/جامعة كركوك691.0098.71اعدادية الطيبات للبناتاحيائياسيا فرج علي عبد هللا85502122422085013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية الطيبات للبناتاحيائيافين قاسم محمد صالح85512122422085015

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0082.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائياالء فرحان قاسم جاسم85522122422085016

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0094.57اعدادية الطيبات للبناتاحيائيامنه يوسف محمد عبد هللا85532122422085017

كلية العلوم/جامعة ديالى613.0087.57اعدادية الطيبات للبناتاحيائياية اياد رشيد علي85542122422085018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت480.0068.57اعدادية الطيبات للبناتاحيائيايفان اياد محمد ابراهيم85552122422085019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى510.0072.86اعدادية الطيبات للبناتاحيائيايناس فيصل محمد حسين85562122422085022

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية الطيبات للبناتاحيائيايه خليل فتحي مجيد85572122422085024

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية الطيبات للبناتاحيائيايه محمود علي محمد85582122422085025

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0080.29اعدادية الطيبات للبناتاحيائيبيمان صالح حسن فارس85592122422085029

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية الطيبات للبناتاحيائيتبارك خليل فتحي مجيد85602122422085031
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائيتبارك روكان عادل قادر85612122422085032

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية الطيبات للبناتاحيائيختام لطيف علي هني85622122422085035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0066.29اعدادية الطيبات للبناتاحيائيخديجه اسماعيل محي جاسم85632122422085037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت562.0080.29اعدادية الطيبات للبناتاحيائيدنيا صاحب سلمان احمد85642122422085043

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29اعدادية الطيبات للبناتاحيائيدنيا مهدي صالح جاسم85652122422085045

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك539.0077.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائيدينا اياد فاضل قاسم85662122422085047

كلية العلوم/جامعة ديالى598.0085.43اعدادية الطيبات للبناتاحيائيرحيل هادي عباس ناصر85672122422085048

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية الطيبات للبناتاحيائيرفاه رعد عبد الحسين علي85682122422085049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائيرقيه منتصر رشيد جاسم85692122422085054

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت526.0075.14اعدادية الطيبات للبناتاحيائيريام صالح ابراهيم اسماعيل85702122422085055

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزهراء خضير حسين ضايع85712122422085056

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزينب حسن علي سليم85722122422085059

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزينه روكان سعد هللا نجم85732122422085062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0074.86اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزينه عبد خليل ابراهيم85742122422085063

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية611.0087.29اعدادية الطيبات للبناتاحيائيساره احمد حميد كاكا85752122422085064

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت502.0071.71اعدادية الطيبات للبناتاحيائيساره حسين صبري نجم85762122422085067

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى544.0077.71اعدادية الطيبات للبناتاحيائيساره عباس فاضل مجيد85772122422085069

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسالي احمد شكور مغير85782122422085072

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسجى احمد خالد حسن85792122422085076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسجى رشيد سمين محمد85802122422085077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك544.0077.71اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسحر نصيف جاسم محمد85812122422085081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية الطيبات للبناتاحيائيشهد احمد نايل اسود85822122422085089

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية الطيبات للبناتاحيائيضحى سامي امين سمين85832122422085093

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية الطيبات للبناتاحيائيفاطمة عارف مانع هاشم85842122422085102

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك519.0074.14اعدادية الطيبات للبناتاحيائيفاطمه رعد ناظم قاسم85852122422085103

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية الطيبات للبناتاحيائيفاطمه سلمان حمود مديد85862122422085104

كلية العلوم/جامعة ديالى635.0090.71اعدادية الطيبات للبناتاحيائيفاطمه ضياء عبد ابراهيم85872122422085105

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية الطيبات للبناتاحيائيفاطمه علي حبيب احميد85882122422085106

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك506.0072.29اعدادية الطيبات للبناتاحيائيفخريه نزار خليل غسه85892122422085107

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك517.0073.86اعدادية الطيبات للبناتاحيائيكوثر سامان عبد هللا فرج85902122422085111

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائيكوثر كمال مجيد عظم85912122422085112

كلية الزراعة/جامعة تكريت425.0060.71اعدادية الطيبات للبناتاحيائيالرا محمد اسماعيل سلمان85922122422085113

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية الطيبات للبناتاحيائيلينه كهالن خليل سلمان85932122422085115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى547.0078.14اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمريم فؤاد احمد سبع85942122422085122

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك509.0072.71اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمريم كنعان احمد محمد85952122422085123

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمريم مؤيد عبد هللا احمد85962122422085125

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية521.0074.43اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمريم محمد قادر مبارك85972122422085127

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمالك حلمي حسن محمد علي85982122422085132

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمنار صالح ابراهيم اسماعيل85992122422085136

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمي ابراهيم رشيد فرج86002122422085138
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية الطيبات للبناتاحيائينبأ سعد عبد هللا احمد86012122422085141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى548.0078.29اعدادية الطيبات للبناتاحيائينبأ ضياء غدير ابراهيم86022122422085142

كلية العلوم/جامعة ديالى599.0085.57اعدادية الطيبات للبناتاحيائينبأ نعمان مزبان خلف86032122422085146

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0070.86اعدادية الطيبات للبناتاحيائينور صفاء محمد عبد86042122422085149

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائينورس محمد صالح محمود86052122422085152

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0084.71اعدادية الطيبات للبناتاحيائيهند مؤيد عبد هللا احمد86062122422085161

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43اعدادية الطيبات للبناتاحيائييقين روكان خضر محمد86072122422085164

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى498.0071.14ثانوية الذاريات للبناتاحيائياسراء محمد خلف فاضل86082122422087001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية الذاريات للبناتاحيائيايمان محمد جاسم مهدي86092122422087002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00ثانوية الذاريات للبناتاحيائيايه حسين عيسى هادي86102122422087003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00ثانوية الذاريات للبناتاحيائيآيه كريم خضير محمد86112122422087005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية الذاريات للبناتاحيائيزهراء برهان حسين علي86122122422087007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى503.0071.86ثانوية الذاريات للبناتاحيائيشيماء مهند حسين ذياب86132122422087015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية الذاريات للبناتاحيائيفاطمه جاسم علي حسين86142122422087017

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0082.43ثانوية الصديقة للبناتاحيائياريج خالد عبد الخالق يعكوب86152122422088004

كلية العلوم/جامعة ديالى593.0084.71ثانوية الصديقة للبناتاحيائيتبارك جمال جليل حسين86162122422088010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57ثانوية الصديقة للبناتاحيائيجواهر ليث فهد حميد86172122422088014

كلية العلوم/جامعة ديالى582.0083.14ثانوية الصديقة للبناتاحيائيحنين مصطفى سامي دحام86182122422088017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء627.0089.57ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزهراء ليث فاضل عبود86192122422088025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى555.0079.29ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزينب مصطفى شكر محمود86202122422088026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء623.0089.00ثانوية الصديقة للبناتاحيائيشهد ثامر زيدان خلف86212122422088028

كلية العلوم/جامعة ديالى616.0088.00ثانوية الصديقة للبناتاحيائيضحى وسام متعب محمد86222122422088030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى556.0079.43ثانوية الصديقة للبناتاحيائيطيبه فارس عبود شاكر86232122422088033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00ثانوية الصديقة للبناتاحيائيفاطمه علي حسن نعمه86242122422088038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى542.0077.43ثانوية الصديقة للبناتاحيائيفرح صباح جاسم محمد86252122422088039

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى467.0066.71ثانوية الصديقة للبناتاحيائيمرسلين سامي اكرم أسعد86262122422088040

كلية التمريض/جامعة تلعفر632.0090.29ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيابتهال يوسف محمد عواد86272122422090002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيايالف حامد حسن علي86282122422090007

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك546.0078.00ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيايالف قاسم علي محمد86292122422090008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد598.0085.43ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيتبارك احمد عبد الرحمن احمد86302122422090012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيتقى هيثم عبد الجبار علي86312122422090015

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيحنان صالح جاسم حمود86322122422090016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء566.0080.86ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيرغده محمود خزعل محمد86332122422090026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت499.0071.29ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيزينه مثنى طه احمد86342122422090034

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيشفاء هاشم محمد حسن86352122422090039

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيغصون لطيف عبد الغني صالح86362122422090044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى507.0072.43ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيفاطمة عبد الحكيم عبد هللا محمد86372122422090047

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0080.71ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيمروه احمد حسن عبد هللا86382122422090052

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0068.14ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيمالك احمد سليمان حميد86392122422090054

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء570.0081.43ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيمها علي محمد غافل86402122422090055
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائينور احمد حسن عبد هللا86412122422090060

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت499.0071.29ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائينور سعد شفيق محمد86422122422090061

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيهديل نواف حسين علي86432122422090066

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0065.14ثانوية االنامل للبناتاحيائياخالص سامي عليوي سليمان86442122422091001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية االنامل للبناتاحيائياسراء غسان خلف ابراهيم86452122422091003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43ثانوية االنامل للبناتاحيائياالء سلمان خلف ابراهيم86462122422091005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت541.0077.29ثانوية االنامل للبناتاحيائيبلقيس احمد بهلول محمد86472122422091006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى570.0081.43ثانوية االنامل للبناتاحيائيتبارك مظهر حسن علي86482122422091008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية االنامل للبناتاحيائيهبه سمير بهلول محمد86492122422091016

كلية العلوم/جامعة ديالى588.0084.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيأميره معن منعم شياع86502122422092001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى507.0072.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيآيه رامي حميد كاظم86512122422092003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0067.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياخالص مهدي عبد الحسين حسين86522122422092005

كلية الزراعة/جامعة ديالى460.0065.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياساور ماجد حميد سلمان86532122422092006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياشراق عباس داوي يوسف86542122422092008

كلية العلوم/جامعة ديالى626.0089.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايات قيس مال هللا قدوري86552122422092013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيبتول عبد الوهاب حميد رشيد86562122422092017

كلية العلوم/جامعة ديالى678.0096.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيبراءة محمد عبد الرزاق علي86572122422092018

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0091.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيبشائر قيس ابراهيم محسن86582122422092019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى553.0079.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيتبارك قصي ابراهيم محسن86592122422092024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى530.0075.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرسل محمود محمد احمد86602122422092035

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى498.0071.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرندة عدنان مسرهد جاسم86612122422092040

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0082.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيروال حسن جعفر مهدي86622122422092042

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0068.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرونق حامد عيسى عباس86632122422092043

كلية العلوم/جامعة ديالى592.0084.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزبيده خالد ابراهيم خليل86642122422092046

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء حسين ثامر نعوم86652122422092050

كلية العلوم/جامعة ديالى579.0082.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب علي ابراهيم محمود86662122422092056

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيساره سعيد عزاوي رشيد86672122422092061

كلية العلوم/جامعة ديالى619.0088.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسبأ داود سليمان بريسم86682122422092062

كلية العلوم/جامعة ديالى579.0082.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسبا علي سبع عبد86692122422092064

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى468.0066.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسرى ابراهيم كريم صالح86702122422092067

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسرى وسام سامي جليل86712122422092068

كلية الزراعة/جامعة ديالى501.0071.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسهى عماد خلف عزيز86722122422092070

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسوالف ابراهيم ليلو عباس86732122422092071

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيشهد عبد الحميد حميد حسن86742122422092072

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيشهد نهاد خلف عبد هللا86752122422092075

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيطيبه محمود سلمان حسين86762122422092080

كلية الزراعة/جامعة ديالى463.0066.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيعبير محمد عاشور حسوني86772122422092082

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيغدير عمر فخري مجيد86782122422092084

كلية الزراعة/جامعة ديالى447.0063.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه الزهراء وديع سعدون صالح86792122422092085

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى515.0073.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه مشتاق عبد الهادي حسن86802122422092088
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم رائد محمد ذياب86812122422092093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى513.0073.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم محمد علي نصيف86822122422092097

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينبا سمير حسن حسين86832122422092103

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينغم علي حميد فرحان86842122422092108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى487.0069.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينورس قاسم تركي جميل86852122422092110

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0067.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهاجر علي لطيف محمد86862122422092114

كلية التمريض/جامعة تكريت665.0095.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهدى ابراهيم جواد كاظم86872122422092116

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيوسن طه يحيى عبد هللا86882122422092119

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525.0075.00ثانوية االغراس للبناتاحيائياسراء عبد هللا جدعان عبد86892122422094001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525.0075.00ثانوية االغراس للبناتاحيائياسراء يوسف خضير عباس86902122422094002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00ثانوية االغراس للبناتاحيائياسيا مسعود نادر عبد هللا86912122422094004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى541.0077.29ثانوية االغراس للبناتاحيائيامنيه سلمان غازي سالمه86922122422094008

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.0098.71ثانوية االغراس للبناتاحيائياية علي احمد اليح86932122422094010

كلية الزراعة/جامعة تكريت429.0061.29ثانوية االغراس للبناتاحيائياية مثنى عبد االله عزيز86942122422094011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00ثانوية االغراس للبناتاحيائياية ياسين جامتير جوامير86952122422094012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى537.0076.71ثانوية االغراس للبناتاحيائيايمان فالح حسن كاظم86962122422094013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى500.0071.43ثانوية االغراس للبناتاحيائيايمان محمد فهمي عيسى عليوي86972122422094014

كلية العلوم/جامعة ديالى573.0081.86ثانوية االغراس للبناتاحيائيايناس مصطفى عدنان حسين86982122422094015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29ثانوية االغراس للبناتاحيائيايه اياد مرعي جار هللا86992122422094016

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى525.0075.00ثانوية االغراس للبناتاحيائيايه عبد الرزاق ياسين محمود87002122422094018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى596.0085.14ثانوية االغراس للبناتاحيائيايه محمد عاصي مهنا87012122422094019

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00ثانوية االغراس للبناتاحيائيتمارا صالح ثاير غزاي87022122422094020

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية االغراس للبناتاحيائيجيهان عقيل محسن دليان87032122422094022

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية االغراس للبناتاحيائيدعاء عدنان عبد الرزاق توفيق87042122422094024

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة642.0091.71ثانوية االغراس للبناتاحيائيرباب محمد رضا مجيد87052122422094025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى535.0076.43ثانوية االغراس للبناتاحيائيرفل خميس حسون زغير87062122422094027

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء619.0088.43ثانوية االغراس للبناتاحيائيرفل عبد الستار جبار احمد87072122422094028

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57ثانوية االغراس للبناتاحيائيرقيه موسى محمود حسين87082122422094029

كلية العلوم/جامعة ديالى602.0086.00ثانوية االغراس للبناتاحيائيريهام اركان حميد صفوك87092122422094031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29ثانوية االغراس للبناتاحيائيزهراء عبد السالم تعبان فارس87102122422094032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية االغراس للبناتاحيائيزهراء علي عبد هللا سلمان87112122422094034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525.0075.00ثانوية االغراس للبناتاحيائيزهراء علي مجيد ياسين87122122422094035

كلية الزراعة/جامعة ديالى459.0065.57ثانوية االغراس للبناتاحيائيزينب ابراهيم خليل خضر87132122422094038

كلية التمريض/جامعة تكريت653.0093.29ثانوية االغراس للبناتاحيائيزينب جاسم غني ابراهيم87142122422094039

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0095.43ثانوية االغراس للبناتاحيائيزينب علوان ماي خان محمد87152122422094041

كلية العلوم/جامعة ديالى584.0083.43ثانوية االغراس للبناتاحيائيزينب مؤيد هادي حسين87162122422094042

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية االغراس للبناتاحيائيزينب هادي عبد الرحمن بحر87172122422094043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى377.0053.86ثانوية االغراس للبناتاحيائيساره عبد الوهاب منصور سعيد87182122422094045

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى533.0076.14ثانوية االغراس للبناتاحيائيسجى ادهم نجم عبود87192122422094047

كلية العلوم/جامعة ديالى583.0083.29ثانوية االغراس للبناتاحيائيسجى حسن مزهر عبد87202122422094048
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كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29ثانوية االغراس للبناتاحيائيسكينه علي محمد وحيد87212122422094050

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية االغراس للبناتاحيائيشرين فاضل ابراهيم محمود87222122422094053

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية545.0077.86ثانوية االغراس للبناتاحيائيعال مهند عباس محمد87232122422094060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى559.0079.86ثانوية االغراس للبناتاحيائيفاطمه سلمان علي هاشم87242122422094063

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00ثانوية االغراس للبناتاحيائيفاطمه غالم بابير حسن87252122422094064

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية االغراس للبناتاحيائيكوثر محمد عبد الرضا موسى87262122422094067

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء626.0089.43ثانوية االغراس للبناتاحيائيمالك قاسم بريس احمد87272122422094069

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى515.0073.57ثانوية االغراس للبناتاحيائيمنتهى ماهود وفر حالوب87282122422094070

كلية العلوم/جامعة ديالى603.0086.14ثانوية االغراس للبناتاحيائينرمين نزار تحسين محمود87292122422094073

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0080.29ثانوية االغراس للبناتاحيائينور سالم حامد شاكر87302122422094079

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى449.0064.14ثانوية االغراس للبناتاحيائينوره انور فرمان فتاح87312122422094082

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية االغراس للبناتاحيائيهبه محمد ابراهيم مهنا87322122422094083

كلية العلوم/جامعة ديالى614.0087.71ثانوية االالء للبناتاحيائيازهار حيدر حاتم يحيى87332122422095001

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى557.0079.57ثانوية االالء للبناتاحيائياالء محمود بوري جاسم87342122422095003

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0078.71ثانوية االالء للبناتاحيائيبراق عباس ابراهيم سعود87352122422095004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى501.0071.57ثانوية االالء للبناتاحيائيرقية هيثم مجيد محمد87362122422095007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0067.29ثانوية االالء للبناتاحيائيزهراء خالد ابراهيم فيحان87372122422095008

كلية الزراعة/جامعة ديالى484.0069.14ثانوية االالء للبناتاحيائيزهراء عدنان حاتم يحيى87382122422095009

كلية الزراعة/جامعة ديالى467.0066.71ثانوية االالء للبناتاحيائيزهراء محمد علي موسى87392122422095010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى518.0074.00ثانوية االالء للبناتاحيائيمروة هادي أسكندر حسن87402122422095014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط539.0077.00ثانوية االالء للبناتاحيائيمريم صاحب خليفة عبد هللا87412122422095015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية الصادقات للبناتاحيائياسراء محمد جاسم علو87422122422096001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد604.0086.29ثانوية الصادقات للبناتاحيائيبنين ياسر عمار كاظم87432122422096008

كلية العلوم/جامعة ديالى601.0085.86ثانوية الصادقات للبناتاحيائيرقية حمزة عباس عبد87442122422096009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى561.0080.14ثانوية الصادقات للبناتاحيائيزهراء عمار مطشر خليفة87452122422096010

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0089.43ثانوية الصادقات للبناتاحيائيسارة احمد ياس خضير87462122422096011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0073.00ثانوية الصادقات للبناتاحيائيوالء محجوب محمد عبد87472122422096022

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية الزخرف للبناتاحيائياريج نجم عبد سرحان87482122422097001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية الزخرف للبناتاحيائياسراء عالء سامي توفيق87492122422097002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية الزخرف للبناتاحيائيزينب وائل عضيد محمد87502122422097008

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية الزخرف للبناتاحيائيسارة وليد حيدر حسين87512122422097009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى565.0080.71ثانوية الزخرف للبناتاحيائيسرى شاكر محمود ابراهيم87522122422097010

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى564.0080.57ثانوية الزخرف للبناتاحيائيشهد حافظ ياسين وهيب87532122422097011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار550.0078.57ثانوية الزخرف للبناتاحيائيصفا اياد حميد يوسف87542122422097012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية الزخرف للبناتاحيائيمنتهى عبد الرحمن جاسم احمد87552122422097015

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيآيه عباس كريم كامل87562122422098002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0068.71اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيافراح ناصر علوان حسين87572122422098006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى559.0079.86اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيام البنين عادل حسين بريسم87582122422098009

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيبراءة سعد هللا عواد عباس87592122422098016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى544.0077.71اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيتبارك اثير حسين زيدان87602122422098018
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيتبارك مهند كاظم علوان87612122422098023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى561.0080.14اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيتسنيم ثاير محمود حسين87622122422098025

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى448.0064.00اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيتقى ابراهيم خليل ابراهيم87632122422098026

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيجنات نزار هادي كامل87642122422098027

كلية العلوم/جامعة ديالى618.0088.29اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيدعاء اياد رشيد خميس87652122422098029

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيرسل محمد قاسم ياس87662122422098033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيرقيه حسين محمود داود87672122422098035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486.0069.43اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيروان زياد كامل رحيم87682122422098037

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد604.0086.29اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيزمن باسم مالك توفيق87692122422098039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى554.0079.14اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيزينب مصطفى محمد احمد87702122422098044

كلية الطب/جامعة تكريت698.0099.71اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيسبأ محمد شوكت احمد87712122422098048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى517.0073.86اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيسجى احمد عبد هللا عطية87722122422098049

كلية الطب/جامعة ديالى703.00100.43اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيشهد ضرغام صبحي حسن87732122422098054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيطيبه حامد عباس صادق87742122422098057

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى643.0091.86اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيطيبه فهد رشيد حسن87752122422098058

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى514.0073.43اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيطيف شهاب احمد خلف87762122422098059

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0067.43اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيعائشه احمد فليح حسن87772122422098060

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيعذراء صدام حسين محمد87782122422098062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيعلياء محمود عبد الرحمن محمد87792122422098064

كلية العلوم/جامعة ديالى608.0086.86اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيغدير قاسم محمد خميس87802122422098065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيفاطمه علي نصر هللا حسين87812122422098070

كلية العلوم/جامعة ديالى591.0084.43اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيفاطمه هادي عبد الحسين اسماعيل87822122422098072

كلية الزراعة/جامعة ديالى460.0065.71اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيفتيان حقي اسماعيل أرحيم87832122422098073

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت617.0088.14اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيفرح عبد المنعم عبد الكريم عليوي87842122422098074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار480.0068.57اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيلبنى عمر جمعه محمد87852122422098076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى522.0074.57اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيمريم اسماعيل عبد االمير جواد87862122422098078

كلية الصيدلة/جامعة تكريت690.0098.57اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيمريم مصطفى عزيز مراد87872122422098080

كلية العلوم/جامعة ديالى586.0083.71اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيمريم هيثم شحاده علي87882122422098081

كلية العلوم/جامعة ديالى582.0083.14اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيميس مظهر خليل اسماعيل87892122422098084

كلية الزراعة/جامعة ديالى447.0063.86اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائينانسي كريم فاضل عبد االمير87902122422098085

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائينبأ جبار خميس ابراهيم87912122422098087

كلية العلوم/جامعة ديالى563.0080.43اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائينبأ عامر عبد الستار عباس87922122422098089

كلية العلوم/جامعة ديالى622.0088.86اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائينبراس عدنان هاشم مجيد87932122422098092

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى468.0066.86اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائينهى نجم عبد الحسين اسماعيل87942122422098094

كلية العلوم/جامعة ديالى613.0087.57اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائينور عماد خليل مجيد87952122422098096

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى518.0074.00اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائينور قاسم سلمان جاسم87962122422098097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى525.0075.00اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائينور محمد عباس محمود87972122422098098

كلية العلوم/جامعة ديالى611.0087.29اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيهديل مهدي ماهر منصور87982122422098101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى516.0073.71اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائييقين هارون رشيد حسن87992122422098103

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86ثانوية والدة للبناتاحيائياستبرق داود نجم عبد هللا88002122422099001
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كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14ثانوية والدة للبناتاحيائيايه مؤيد صباح رشيد88012122422099005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية والدة للبناتاحيائيتقى صدام حسين حمو88022122422099007

كلية العلوم/جامعة ديالى618.0088.29ثانوية والدة للبناتاحيائيجنان سعدون عبد القادر سليمان88032122422099008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار525.0075.00ثانوية والدة للبناتاحيائيرحمة احمد داود سلمان88042122422099012

كلية الزراعة/جامعة ديالى453.0064.71ثانوية والدة للبناتاحيائيرنا شالل ياسين علي88052122422099013

كلية العلوم/جامعة ديالى614.0087.71ثانوية والدة للبناتاحيائيرنده محمد مدحت محمد88062122422099014

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت560.0080.00ثانوية والدة للبناتاحيائيرواسي طه حسيب سلمان88072122422099015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية والدة للبناتاحيائيزهراء ابراهيم عادل احمد88082122422099018

كلية التمريض/جامعة تكريت656.0093.71ثانوية والدة للبناتاحيائيزهراء راشد شكر حميد88092122422099020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى543.0077.57ثانوية والدة للبناتاحيائيزينه عبد الحميد نجم عبود88102122422099024

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية547.0078.14ثانوية والدة للبناتاحيائيساره محمد اسماعيل ابراهيم88112122422099025

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية والدة للبناتاحيائيسجى تمام قاسم محمد88122122422099026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى552.0078.86ثانوية والدة للبناتاحيائيشهد حسين عبد القادر سليمان88132122422099029

كلية العلوم/جامعة ديالى589.0084.14ثانوية والدة للبناتاحيائيشهد طلعت فائق نوري88142122422099030

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية والدة للبناتاحيائيفاطمه شكر محمود ولي88152122422099035

كلية الزراعة/جامعة ديالى459.0065.57ثانوية والدة للبناتاحيائيمروه صبري حمد جاسم88162122422099039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57ثانوية والدة للبناتاحيائيمنى ياسر محمد شهاب88172122422099042

كلية الزراعة/جامعة ديالى455.0065.00ثانوية والدة للبناتاحيائينور غسان كريم علي88182122422099047

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0068.14ثانوية والدة للبناتاحيائينور محمد يعقوب خليل88192122422099048

كلية التمريض/جامعة تكريت649.0092.71ثانوية الرفعة للبناتاحيائيايه احمد عبد هللا عبد علي88202122422100001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى503.0071.86ثانوية الرفعة للبناتاحيائيبراق بشار حميد خضير88212122422100002

كلية العلوم/جامعة ديالى623.0089.00ثانوية الرفعة للبناتاحيائيحوراء بشار حسن هادي88222122422100004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية الرفعة للبناتاحيائيحوراء لطيف عبد الغني حسن88232122422100006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00ثانوية الرفعة للبناتاحيائيختام ابراهيم اسماعيل عواد88242122422100008

كلية الطب/جامعة ديالى700.00100.00ثانوية الرفعة للبناتاحيائيدعاء محمد صباح حسن88252122422100009

كلية التمريض/جامعة تكريت660.0094.29ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزهراء عباس عبد الهادي نائل88262122422100012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0074.57ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزهراء هدير احمد محمود88272122422100013

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية686.0098.00ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزينب صابر سرحان خضير88282122422100015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0075.57ثانوية الرفعة للبناتاحيائيساره نوفل حافظ محمد88292122422100017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية الرفعة للبناتاحيائيسبأ ياسر جواد فرحان88302122422100018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43ثانوية الرفعة للبناتاحيائيشهد سرمد جعفر محمد88312122422100020

كلية التمريض/جامعة تكريت658.0094.00ثانوية الرفعة للبناتاحيائيفاطمة علي حكيم موسى88322122422100024

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى542.0077.43ثانوية الرفعة للبناتاحيائيفاطمه عباس عبد الهادي نائل88332122422100026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43ثانوية الرفعة للبناتاحيائينبأ علي عبود خزعل88342122422100029

كلية الطب/جامعة ديالى705.00100.71ثانوية الرفعة للبناتاحيائينبأ ميثاق شكر محمود88352122422100032

كلية العلوم/جامعة ديالى605.0086.43ثانوية الرفعة للبناتاحيائينمارق ياسر يحيى محمود88362122422100034

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية الرفعة للبناتاحيائينور الهدى حسين عبد الهادي نائل88372122422100035

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57ثانوية الرفعة للبناتاحيائينور جواد كاظم خضير88382122422100037

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71ثانوية الرفعة للبناتاحيائييقين خليل ابراهيم محسن88392122422100041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيأيه ابراهيم خزعل احمد88402122422102005
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيأيه محمد سلمان حمودي88412122422102006

كلية العلوم/جامعة ديالى603.0086.14اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائياخالص محمود جواد فارس88422122422102011

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائياستبرق غسان عبد اسماعيل88432122422102015

كلية العلوم/جامعة ديالى619.0088.43اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائياستيره سالم خليل ابراهيم88442122422102016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائياسراء اسماعيل جبار حسين88452122422102018

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائياسراء حسن علي هادي88462122422102019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائياسراء رميض احمد محمود88472122422102021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائياسراء زيد خلف احمد88482122422102022

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.0099.00اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائياسماء حميد احمد ياسين88492122422102023

كلية التمريض/جامعة تكريت661.0094.43اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيافراح علي ابراهيم يوسف88502122422102025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيانوار هادي رشيد زيدان88512122422102028

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيايمان سعدون منصور مجيد88522122422102031

كلية طب االسنان/جامعة كركوك692.0098.86اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيايمان علي محمود محمد علي88532122422102032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت499.0071.29اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيايه صباح خليل ابراهيم88542122422102037

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيايه عبد هللا هادي جمعه88552122422102038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى559.0079.86اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيتبارك ابراهيم صالح خلف88562122422102040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى563.0080.43اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيتبارك خالد جداع جاسم88572122422102042

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيتبارك سعد عكله ناصر88582122422102045

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت484.0069.14اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيتبارك عبد الواحد حسن خالد88592122422102047

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت498.0071.14اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيتبارك محمد صالح محمد88602122422102052

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيحنان عبد هللا صالح هناو88612122422102055

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيحنين احمد عريان سمين88622122422102056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيحنين نعمان طهران بكتاش88632122422102058

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيدعاء باسم وهاب حسين88642122422102060

كلية الزراعة/جامعة كركوك422.0060.29اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيرانيه هادي صالح محمد88652122422102063

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيرسل سعد عزيز حمد88662122422102067

كلية التمريض/جامعة تكريت658.0094.00اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيرسل علي حسين ذياب88672122422102070

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت497.0071.00اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيرغد حسن صالح حمد88682122422102071

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيرفل سعدون طه ياسين88692122422102075

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيرواء جاسم مطلك نصيف88702122422102077

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيرواء رحيم عثمان هادي88712122422102078

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيزبيده مثنى ناجي احمد88722122422102085

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء590.0084.29اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيزهراء شاكر احمد علوان88732122422102088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى384.0054.86اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيزينه منذر امين احمد88742122422102091

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيساره احمد ليلو محمد88752122422102092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى551.0078.71اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيسجى تركي ثامر حسين88762122422102095

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيسجى حافظ عبد هللا صالح88772122422102096

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت491.0070.14اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيسجى رعد عبد ابراهيم88782122422102098

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0095.57اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيسجى سعد نافع زيدان88792122422102099

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيسجى علي حسن رشيد88802122422102100
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كلية التمريض/جامعة تكريت645.0092.14اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيسحر عبد الوهاب احمد حسين88812122422102102

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيسفانه كريم ابراهيم سلمان88822122422102103

كلية العلوم/جامعة كركوك622.0088.86اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيسمر تركي ثامر حسين88832122422102104

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيسندس ثائر هادي صالح88842122422102106

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيشهد عبد قادر هني88852122422102112

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك534.0076.29اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيشهد عواد عمر محمود88862122422102113

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيشهد قيس شجاع مهدي88872122422102114

كلية التمريض/جامعة تكريت655.0093.57اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيشهين احمد عريان سمين88882122422102117

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت511.0073.00اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيشيماء عدنان حسين عبد88892122422102118

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيضحى فؤاد خالد حميد88902122422102119

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك538.0076.86اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيضحى لطيف محمد شكر88912122422102120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0063.14اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيعائشه رعد عبد ابراهيم88922122422102125

كلية الطب/جامعة االنبار697.0099.57اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيعائشه فالح قادر علي88932122422102126

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت495.0070.71اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيعذراء شعالن محمد حياوي88942122422102128

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت475.0067.86اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيعذراء ياسر محمد عامود88952122422102130

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيغسق فؤاد خالد حميد88962122422102133

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيغسق محمود مهدي يحيى88972122422102134

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيغفران زياد قاسم محمد88982122422102135

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى608.0086.86اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيغفران قصي عصمت محمود88992122422102138

كلية العلوم/جامعة ديالى593.0084.71اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيفاطمه احمد ابراهيم رحيم89002122422102139

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيفاطمه رحيم فرحان خميس89012122422102140

كلية العلوم/جامعة ديالى600.0085.71اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيفاطمه عماد منصور خلف89022122422102142

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيفاطمه كاظم محمد دبشي89032122422102144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528.0075.43اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيفيحاء ثاير حسين جسام89042122422102145

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيكوثر عاشج حبش مرعي89052122422102146

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء569.0081.29اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيلينا عدنان خليل ابراهيم89062122422102148

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيمروه رباح كامل حسين89072122422102149

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى670.0095.71اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيمروه لؤي طائف محمود89082122422102150

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت534.0076.29اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيمريم جاسم محمد ناصر89092122422102151

كلية الطب/جامعة تكريت697.0099.57اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيمريم حمد حسن يوسف89102122422102152

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيمريم عبد الستار فاضل سمين89112122422102154

كلية التمريض/جامعة تكريت666.0095.14اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيمريم يوسف حنتاو علوان89122122422102155

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0091.71اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيميعاد محمد تايه صالح89132122422102163

كلية التمريض/جامعة تكريت664.0094.86اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيميالد محمد تايه صالح89142122422102165

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت480.0068.57اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائينبأ زياد خلف حبيب89152122422102168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.0064.71اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيهاجر علي عبد العزيز شكر89162122422102173

كلية العلوم/جامعة ديالى614.0087.71اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيهاجر مصطفى مزهر عواد89172122422102175

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيهبة جاسم محمد شكر89182122422102176

كلية الزراعة/جامعة تكريت428.0061.14اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيهبه هادي علي برغش89192122422102177

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيهناء حمد عبد هللا محمود89202122422102178
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كلية العلوم/جامعة ديالى614.0087.71اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيهند احمد ابراهيم زيدان89212122422102179

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيهند زياد ياسين احمد89222122422102181

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى640.0091.43اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائيهيفاء عبد اللطيف مهدي صالح89232122422102184

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية434.0062.00اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائييسر قيس شهاب احمد89242122422102195

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية االرتقاء العلمي للبناتاحيائييمامه خالد جاسم محمد89252122422102196

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيايمان لقمان غائب جوامير89262122424001002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيرنده عمار ابراهيم جواد89272122424001007

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى506.0072.29ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيساره اسماعيل خليل حلبوص89282122424001014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى508.0072.57ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيسمراء ظاهر عبد المطلب صالح89292122424001016

كلية العلوم/جامعة ديالى598.0085.43ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيشهد احمد شاكر محمود89302122424001017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0075.57ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيهدى رسول عباس حتروش89312122424001023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية سرى االهلية للبناتاحيائياسيل عبد جاسم محمد89322122424002001

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى530.0075.71ثانوية سرى االهلية للبناتاحيائيدينا سلمان حمادي عبد هللا89332122424002004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية442.0063.14ثانوية سرى االهلية للبناتاحيائيرفيده باسم محمد عيدان89342122424002005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى541.0077.29ثانوية سرى االهلية للبناتاحيائيفاطمة قاسم احمد كريم89352122424002011

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى618.0088.29ثانوية سرى االهلية للبناتاحيائيفاطمة مرتضى جاسم حمود89362122424002012

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى467.0066.71ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيتبارك صدام حسين علي89372122424003002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيزينب ضاري ابراهيم غني89382122424003005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيضحى محمود فتاح محمود89392122424003012

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.0098.71ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيغسق حسين مهدي احمد89402122424003014

كلية الزراعة/جامعة ديالى530.0075.71ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيكوثر مؤيد طاهر ادريس89412122424003016

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى624.0089.14ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيمريم وليد خالد محمود89422122424003018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائينور هان صفاء الدين لطيف عبد89432122424003022

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة561.0080.14اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائياسراء حسين خميس شالل89442122424004001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيايه محمد جبر جاسم89452122424004006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيتبارك حسين كاظم كون89462122424004007

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى628.0089.71اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيتبارك مهند ناظم فرحان89472122424004009

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيسارة احمد والي مسعود89482122424004017

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيسجى دريد عدنان تبان89492122424004019

كلية الزراعة/جامعة ديالى449.0064.14اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيصبا زهير عبد علوان89502122424004020

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء647.0092.43اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيغدير خضر الياس مهدي صالح89512122424004022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيفاطمه سلمان فاضل محمد89522122424004024

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيندى باسم نواف مزهر89532122424004031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيابرار احمد ناصر حسين89542122424006001

كلية التمريض/جامعة تكريت652.0093.14ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائياسراء محمد عبد هللا عبد الجبار89552122424006003

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى554.0079.14ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيبان اياد منصور علي89562122424006004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية463.0066.14ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيتبارك عيسى ياسين عيسى89572122424006006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيحوراء حازم حسون محمود89582122424006007

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم ولي علي89592122424006011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيزينب ابراهيم محمود عواد89602122424006013
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيساره عامر ظاهر داخل89612122424006016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيسرى ماجد محمد عاصي89622122424006018

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيفاطمه تحسين حسين جواد89632122424006021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيمريم كريم حسين محمود89642122424006026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0067.71ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائينور محمد حميد دوشان89652122424006028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0064.14ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائينور محمد هادي ناصر89662122424006029

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى572.0081.71ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيهبه عادل رشيد مجيد89672122424006030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86ثانوية الفجر الجديد االهلية للبناتاحيائيسجى كاظم مهدي محمد89682122424007004

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد553.0079.00ثانوية الفجر الجديد االهلية للبناتاحيائينور بشار داود مصطفى89692122424007009

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائياستبرق احمد ابراهيم محمد89702122426001001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيدانيه كامران محمد هادي89712122426001003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيسميه احمد محمد جاسم89722122426003009

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى548.0078.29ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيشذى لؤي شكر دحام89732122426003010

كلية الزراعة/جامعة ديالى447.0063.86ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيفاطمه فاضل عبد الجبار خلف89742122426003016

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى454.0064.86ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيمنار حافظ بريسم صالح89752122426003017

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0077.00ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيريم سعيد نوري عزيز89762122426004009

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى463.0066.14ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيزهراء صباح نوري عزيز89772122426004010

كلية اآلداب/جامعة االنبار445.0063.57ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيزهراء يوسف عباس علي89782122426004013

كلية الزراعة/جامعة ديالى496.0070.86ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيفاطمة سعد عباس عاصي89792122426004018

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيفاطمة عدنان عيدان مصطفى89802122426004019

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى446.0063.71ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيرحاب ضرغام محمود احمد89812122426005015

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيرويدة قيس مجيد حميد89822122426005019

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيصفا طارق علي حسين89832122426005029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0070.43ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيعبير يوسف جبار شعالن89842122426005031

كلية العلوم/جامعة ديالى622.0088.86ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيياسمين فارس نوفل عيسى89852122426005042

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0062.57ثانوية النرجس المسائية للبناتاحيائيايالف عبد الستار خضير درباس89862122426006002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيسارة حاتم توفيق ابراهيم89872122426007012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيشهد ماجد حامد جبار89882122426007019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر491.0070.14اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد صبحي محمود89892122426007022

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيمروه زهير ثابت نعمان89902122426007023

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيهيا خالد ابراهيم صالح89912122426007028

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية601.0085.86ثانوية الجنان المسائية للبناتاحيائيجهينه ابراهيم خلف قادر89922122426008006

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية الجنان المسائية للبناتاحيائيشهد حازم شاكر محمود89932122426008011

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت619.0088.43ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائياماني علي مريس جواد89942122427001002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0068.71ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائيرقيه علي يوسف حسين89952122427001006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى549.0078.43ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائيزينب عباس حسين علي89962122427001011

كلية العلوم/جامعة ديالى607.0086.71ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائيزينب ياسر علي حسن89972122427001013

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0095.29ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائيسجى جعفر صبار عباس89982122427001015

كلية التمريض/جامعة بغداد687.0098.14ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائيفاطمه حسن جاسم عبد89992122427001020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائيفاطمه عزيز قاسم محمد90002122427001021
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كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائينبأ جعفر صبار عباس90012122427001024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائينور مزهر ابراهيم علي90022122427001025

كلية الطب/جامعة ديالى704.00100.57ثانوية الراية المختلطةاحيائياسماء ضرار مهدي ياسين90032122427002002

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29ثانوية الراية المختلطةاحيائياميمه عبد الستار مصطفى علي90042122427002004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29ثانوية الراية المختلطةاحيائيايالف تحسين عبد هللا فتاح90052122427002005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى469.0067.00ثانوية الراية المختلطةاحيائيتبارك اديب شكر محمود90062122427002006

كلية العلوم/جامعة ديالى578.0082.57ثانوية الراية المختلطةاحيائيرويده راغب محمد صالح ابراهيم90072122427002007

كلية التمريض/جامعة تكريت661.0094.43ثانوية الراية المختلطةاحيائيزينب حسام علي ناصر90082122427002008

كلية العلوم/جامعة ديالى584.0083.43ثانوية الراية المختلطةاحيائيسمية صباح حميد جاسم90092122427002009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى631.0090.14ثانوية الراية المختلطةاحيائيشكريه وليد عباس ابراهيم90102122427002010

كلية التمريض/جامعة تكريت651.0093.00ثانوية الراية المختلطةاحيائيمنى حسام علي ناصر90112122427002013

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية سومر المختلطةاحيائيبتول عبد الرحمن احمد شنتر90122122427005002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525.0075.00ثانوية سومر المختلطةاحيائيتبارك حامد ماهود عبد الغفور90132122427005003

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائياعتماد باسم محمد زيدان90142122427007001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيافراح ظاهر حسين خلف90152122427007002

كلية اآلداب/جامعة سامراء463.0066.14ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيانس جاسم محمد خلف90162122427007003

كلية العلوم/جامعة ديالى593.0084.71ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيايات ستار جاسم عبد90172122427007004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية473.0067.57ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيدعاء راشد عطيه خلف90182122427007006

كلية التمريض/جامعة تكريت656.0093.71ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيرحمة رافع حمدان عبد90192122427007007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيرسل عزت سحاب احمد90202122427007009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيرقيه ياسين عواد احمد90212122427007010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت500.0071.43ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيريام فالح غافل حجي90222122427007012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى582.0083.14ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيشهد طه عجاج حسين90232122427007014

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0082.14ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيشهالء جبار سحاب مطر90242122427007015

كلية التربية/جامعة سامراء488.0069.71ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيفاطمة صباح عبود حسين90252122427007016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى543.0077.57ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيفاطمه نصيف جاسم عبد90262122427007017

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيمريم سحاب حسين نايل90272122427007018

كلية العلوم/جامعة ديالى570.0081.43ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائينبأ حميد عطيه مطر90282122427007019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائينبراس صدام مهدي عبد90292122427007020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة455.0065.00ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائينور فاضل كاظم زيدان90302122427007021

كلية العلوم/جامعة ديالى600.0085.71ثانوية العالمة االلوسي المختلطةاحيائيأيه اياد محمد احمد90312122427008001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00ثانوية العالمة االلوسي المختلطةاحيائيحلى جاسم محمد ابراهيم90322122427008005

كلية الزراعة/جامعة ديالى457.0065.29ثانوية العالمة االلوسي المختلطةاحيائيرسل محمود قاسم احمد90332122427008008

كلية الزراعة/جامعة ديالى463.0066.14ثانوية العالمة االلوسي المختلطةاحيائيزينبيه داود اسماعيل داود90342122427008009

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية العالمة االلوسي المختلطةاحيائيطيبه محمود جمعه محمود90352122427008012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0070.71ثانوية العالمة االلوسي المختلطةاحيائيعال طارق ياسين محمد90362122427008013

كلية الزراعة/جامعة ديالى465.0066.43ثانوية العالمة االلوسي المختلطةاحيائينور سعد عمران علوان90372122427008014

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية العالمة االلوسي المختلطةاحيائينورس ثامر محمد حسن90382122427008015

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى431.0061.57ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيبدور هاشم صالح حسين90392122427013001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيديار مزهر نعمان قدوري90402122427013005
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى556.0079.43ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيرانيه عبد الرزاق عبد هللا حسين90412122427013006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيزهراء علي سعيد حسن90422122427013010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0068.71ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيزينب احمد شاكر فرج90432122427013011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى559.0079.86ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيشيماء عبد الرزاق عبد هللا حسين90442122427013019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيشيماء مزهر رحيم احمد90452122427013020

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين673.0096.14ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيغفران ثائر عبد الستار محمد90462122427013023

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيغفران ناظم علوان حسن90472122427013024

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0080.29ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائينور الهدى ضياء فتاح عبد90482122427013026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71ثانوية السهول المختلطةاحيائياخالص علي محمد خليفة90492122427014001

كلية العلوم/جامعة ديالى576.0082.29ثانوية السهول المختلطةاحيائيبراء مفيد احمد زيدان90502122427014002

كلية العلوم/جامعة تكريت580.0082.86ثانوية السهول المختلطةاحيائيرسل عبود ظاهر عبد الوهاب90512122427014005

كلية العلوم/جامعة ديالى620.0088.57ثانوية السهول المختلطةاحيائيرفل محمود رزيج نجم90522122427014006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0069.14ثانوية السهول المختلطةاحيائيزينب حسن كامل هادي90532122427014007

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء449.0064.14ثانوية السهول المختلطةاحيائيسرى عدي محمود نجم90542122427014008

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية السهول المختلطةاحيائيغفران طه ياسين عيفان90552122427014009

كلية التمريض/جامعة تكريت666.0095.14ثانوية السهول المختلطةاحيائيلمى عباس فاضل عباس90562122427014010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية السهول المختلطةاحيائيمريم فالح يونس محيميد90572122427014011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية السهول المختلطةاحيائيمنال شالل ظاهر عبد الوهاب90582122427014012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00ثانوية السهول المختلطةاحيائيميس عبد الستار مزهر ابراهيم90592122427014014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0070.86ثانوية اور المختلطةاحيائيامل شمس محسن احمد90602122427016002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى490.0070.00ثانوية اور المختلطةاحيائيبنين احمد عباس حسين90612122427016003

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية اور المختلطةاحيائيتقى محمود حسن صادق90622122427016005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0062.14ثانوية اور المختلطةاحيائيرابحه خالص عباس مغير90632122427016009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية465.0066.43ثانوية اور المختلطةاحيائيرقية عبد الجبار عبد العباس متعب90642122427016010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0067.71ثانوية اور المختلطةاحيائيزينب فادي داود جعفر90652122427016013

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0080.29ثانوية اور المختلطةاحيائيساره حسين خليفة عبد90662122427016016

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية اور المختلطةاحيائيفردوس عباس رزام ابراهيم90672122427016021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت535.0076.43ثانوية اور المختلطةاحيائيفريال مؤيد مهدي عباس90682122427016022

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى595.0085.00ثانوية اور المختلطةاحيائينور الهدى حيدر حميد صادق90692122427016026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية اور المختلطةاحيائينورهان سلمان صالح مهدي90702122427016029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00ثانوية اور المختلطةاحيائيهاله صباح فرحان مهدي90712122427016030

كلية العلوم/جامعة ديالى590.0084.29ثانوية اور المختلطةاحيائيهدى قاسم احمد حسين90722122427016031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى497.0071.00ثانوية النهروان المختلطةاحيائيايات عباس حسن سلمان90732122427018002

كلية العلوم/جامعة ديالى573.0081.86ثانوية النهروان المختلطةاحيائيايه قحطان محمد خلف90742122427018004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0067.43ثانوية النهروان المختلطةاحيائيتونس هزاع رشيد يعكوب90752122427018005

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43ثانوية النهروان المختلطةاحيائيرشا ظافر صبار فليح90762122427018007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد592.0084.57ثانوية النهروان المختلطةاحيائيرقيه خالد ابراهيم حسن90772122427018008

كلية التمريض/جامعة تكريت651.0093.00ثانوية النهروان المختلطةاحيائيرقيه فالح اسماعيل حسن90782122427018009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية النهروان المختلطةاحيائيغفران رائد محمد مصطفى90792122427018010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى537.0076.71ثانوية النهروان المختلطةاحيائيلمى سعيد شاكر علي90802122427018011
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0069.14ثانوية النهروان المختلطةاحيائينادين ليث محمد مصطفى90812122427018012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0062.43ثانوية الواحة المختلطةاحيائيحنين ناطق علوان حسن90822122427020002

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية الواحة المختلطةاحيائيزهراء سليم علي حسين90832122427020005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية الواحة المختلطةاحيائيزهراء ماجد عباس خلف90842122427020007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى517.0073.86ثانوية الواحة المختلطةاحيائيزينة عيسى طه كاظم90852122427020009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية الواحة المختلطةاحيائيساره حسين محمد بريسم90862122427020010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية509.0072.71ثانوية الواحة المختلطةاحيائيورود نجم عبد هللا علي90872122427020014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائيايه جعفر صادق سليم90882122427021003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى547.0078.14ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائيبنين عقيل علي ابراهيم90892122427021005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى557.0079.57ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائيدعاء عدنان سلمان كاظم90902122427021007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى480.0068.57ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائيزهراء عباس شاكر سويدان90912122427021010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى516.0073.71ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائيساره نجم عبد هللا لفته90922122427021012

كلية العلوم/جامعة ديالى617.0088.14ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائيسجى قادر احمد لفته90932122427021013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى550.0078.57ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائيسلسبيل علي مهدي صالح90942122427021014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائينور عدنان سعود عباس90952122427021019

كلية العلوم/جامعة ديالى628.0089.71ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائيهاله محمد قادر محمود90962122427021020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائيهيام وسام عبد الجليل ابراهيم90972122427021022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى483.0069.00ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائيولدان رافد مسعود غايب90982122427021023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86ثانوية عمار بن ياسر المختلطةاحيائيحوراء جواد كاظم علوان90992122427024001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية عمار بن ياسر المختلطةاحيائيزهراء اثير دانوك عداي91002122427024002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0068.71ثانوية عمار بن ياسر المختلطةاحيائيزهراء خالد حمود ابراهيم91012122427024003

كلية العلوم/جامعة ديالى604.0086.29ثانوية عمار بن ياسر المختلطةاحيائيسجى عقيل خليل ابراهيم91022122427024005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية عمار بن ياسر المختلطةاحيائيضحى مسلم خليل ابراهيم91032122427024006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى547.0078.14ثانوية الزمخشري المختلطةاحيائيسرى بهجت داود ابراهيم91042122427025004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0067.43ثانوية الزمخشري المختلطةاحيائيشهد احمد ناظم ظفير91052122427025005

كلية العلوم/جامعة ديالى576.0082.29ثانوية الزمخشري المختلطةاحيائينضال عامر ثامر عامر91062122427025008

كلية الزراعة/جامعة ديالى457.0065.29ثانوية البوادي المختلطةاحيائيآيات رؤوف ثاير جاسم91072122427026001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29ثانوية البوادي المختلطةاحيائياماني سمير مزهر رشيد91082122427026003

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية البوادي المختلطةاحيائياية جاسم عبد هللا محمد91092122427026006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية البوادي المختلطةاحيائيتبارك عدنان مهدي عباس91102122427026007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى505.0072.14ثانوية البوادي المختلطةاحيائيحنين عماد حميد سلمان91112122427026008

كلية العلوم/جامعة ديالى602.0086.00ثانوية البوادي المختلطةاحيائيروض علي محمد علوان91122122427026014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية البوادي المختلطةاحيائيضحى محمود حسون جاسم91132122427026023

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء539.0077.00ثانوية البوادي المختلطةاحيائيطيبة محمد كاظم حسين91142122427026025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية البوادي المختلطةاحيائيفاطمه محمد اسعد اسماعيل91152122427026028

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى447.0063.86ثانوية البوادي المختلطةاحيائينور اياد عبد هللا حسن91162122427026032

كلية العلوم/جامعة ديالى591.0084.43ثانوية البوادي المختلطةاحيائييقين سنان اسعد اسماعيل91172122427026034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى552.0078.86ثانوية بحر الجود المختلطةاحيائيبتول يحيى محمد جرمط91182122427027001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى512.0073.14ثانوية بحر الجود المختلطةاحيائيتبارك اياد عزيز عبد91192122427027002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0069.14ثانوية بحر الجود المختلطةاحيائيجهينه باسم احمد جواد91202122427027004
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كلية الطب البيطري/جامعة ديالى531.0075.86ثانوية بحر الجود المختلطةاحيائيدعاء سلمان داود علي91212122427027005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى548.0078.29ثانوية بحر الجود المختلطةاحيائيرقيه طالب عبد هللا حسين91222122427027007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0070.00ثانوية بحر الجود المختلطةاحيائيزهراء عبد الحسين حبيب مشكور91232122427027009

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0095.86ثانوية بحر الجود المختلطةاحيائيفاطمه حسين عليوي صهيبي91242122427027012

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29ثانوية بحر الجود المختلطةاحيائيندى ثائر خضير عباس91252122427027016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية بحر الجود المختلطةاحيائيهاجر مهدي صالح حسن91262122427027018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى521.0074.43ثانوية بني شيبان المختلطةاحيائيتبارك ضياء صباح عبد الستار91272122427029002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى516.0073.71ثانوية بني شيبان المختلطةاحيائيزينب حسن عبد الحسن ضاحي91282122427029007

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14ثانوية بني شيبان المختلطةاحيائيفاطمة رياض عبد الرزاق حميد91292122427029011

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية بني شيبان المختلطةاحيائيفاطمة محمد عبد الواحد عبد هللا91302122427029012

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية بني شيبان المختلطةاحيائيفاطمة ناظم محمد صالح عبد هللا91312122427029013

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية بني شيبان المختلطةاحيائيفرح رحيم ابراهيم جامل91322122427029014

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية المتنبي المختلطةاحيائياسماء سالم هادي عبد91332122427030002

كلية العلوم/جامعة ديالى580.0082.86اعدادية المتنبي المختلطةاحيائياالء قحطان جرمط عبد هللا91342122427030003

كلية العلوم/جامعة ديالى598.0085.43اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيامنه دحام لطيف شويش91352122427030004

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى592.0084.57اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيايالف جمال ابراهيم كيطان91362122427030006

كلية العلوم/جامعة ديالى583.0083.29اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيايمان حسن فائق كاظم91372122427030007

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيبان محمد مصطفى غيدان91382122427030009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى527.0075.29اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيتبارك جاسم محمد فرج91392122427030011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيتبارك عبد الرسول هراطه جاسم91402122427030013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيجيهان محي عبد محمد91412122427030016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيخديجه محمد اسماعيل عبد91422122427030017

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى445.0063.57اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيرانيا عبدالوهاب عبد محمود91432122427030021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيرانيه لقمان عبيد محمد91442122427030022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى528.0075.43اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيرقيه عدنان حميد علوان91452122427030026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيريم طالب عبد هللا حمد91462122427030028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى519.0074.14اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيزهراء ماجد محمد فرج91472122427030032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى538.0076.86اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيزهراء واثق حسين عبود91482122427030033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0069.57اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيزينه محمد عبد هللا خليل91492122427030035

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيسرى عمار ستار مجيد91502122427030040

كلية العلوم/جامعة ديالى595.0085.00اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيسهاد عدي مهدي هالل91512122427030041

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء443.0063.29اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيشفاء رعد سعد ثامر91522122427030042

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيطيبه عبد عبد الرزاق محمد91532122427030045

كلية التمريض/جامعة كركوك663.0094.71اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيكوثر محمد صالح حسن91542122427030047

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيمريم مؤيد هالل عطيه91552122427030052

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيميس ميثم سطوان صبار91562122427030053

كلية طب االسنان/جامعة تكريت693.0099.00اعدادية المتنبي المختلطةاحيائينبأ معن حميد محمد91572122427030056

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت439.0062.71اعدادية المتنبي المختلطةاحيائينمارق سلمان لطيف محمد91582122427030057

كلية العلوم/جامعة ديالى598.0085.43اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيهاجر خالد ستار محمد91592122427030058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525.0075.00اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيهبه مثنى ستار محمد91602122427030060
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى567.0081.00اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيهدى ثامر حسين خلف91612122427030061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى555.0079.29اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيهديل رعد عبد فرحان91622122427030062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0075.29اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيوسن لؤي مهدي هالل91632122427030063

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية ابن يونس المختلطةاحيائيسراء ياس علي لطيف91642122427032005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية ابن يونس المختلطةاحيائيغادة ياسر صالح نصيف91652122427032007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية446.0063.71ثانوية ابن يونس المختلطةاحيائيغفران عبد العزيز كريم صالح91662122427032008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية ابن يونس المختلطةاحيائينور اسماعيل جواد ناصر91672122427032013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية ابن يونس المختلطةاحيائيهدى صالح مهدي جدوع91682122427032016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية العمرانية المختلطةاحيائياالء اسماعيل ابراهيم كاظم91692122427033002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0068.86ثانوية العمرانية المختلطةاحيائيرفل ياسين خضير كواد91702122427033007

كلية التمريض/جامعة بغداد677.0096.71ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيامنه عالء كريم شياع91712122427038005

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى545.0077.86ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيزينب حازم محمد عبد91722122427038014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى506.0072.29ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيسيناء اكرم حمزه ابراهيم91732122427038016

كلية الزراعة/جامعة ديالى450.0064.29ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيمكارم ضاري عباس عبد العزيز91742122427038018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى535.0076.43ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيامنه محمد عواد علوان91752122427047003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى614.0087.71ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيايناس غازي فيصل حمد91762122427047004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى543.0077.57ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيجوالن رياض عدنان جواد91772122427047006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت554.0079.14ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيرقيه ثاير عواد سلطان91782122427047008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى551.0078.71ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيرقيه كمال حمد عواد91792122427047009

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى632.0090.29ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيسوريه طالب جواد منصور91802122427047014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0070.71ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيفاطمه سعيد عبد محمد91812122427047017

كلية العلوم/جامعة ديالى581.0083.00ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيفاطمه محمد ناجي شالل91822122427047018

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى607.0086.71ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيماريا جمال حمد عواد91832122427047019

كلية العلوم/جامعة ديالى633.0090.43ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيوسن محمد عبد هللا محمد91842122427047023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيايناس عبد القادر عطيه ابراهيم91852122427048002

كلية الزراعة/جامعة ديالى462.0066.00ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيبتول ابراهيم عباس ادعين91862122427048003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيختام موفق سعيد ناصر91872122427048006

كلية العلوم/جامعة ديالى589.0084.14ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيساره مازن صالح خميس91882122427048007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيسبأ احسان عبد االمير احمد91892122427048008

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيسجى جبار مجلي اليج91902122427048009

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيضحى عبد الخالق محمود محمد91912122427048010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى382.0054.57ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيمينا محمد عبود محمد91922122427048012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيهبه حيدر محمد حمود91932122427048015

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57ثانوية الغيث المختلطةاحيائيأيه حميد رشيد عبود91942122427050002

كلية العلوم/جامعة ديالى578.0082.57ثانوية الغيث المختلطةاحيائيتقى كنعان رشيد خميس91952122427050005

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0081.00ثانوية الغيث المختلطةاحيائيخولة كامل ابراهيم جاسم91962122427050006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى557.0079.57ثانوية الغيث المختلطةاحيائيزمن رشيد حميد محمد91972122427050008

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى628.0089.71ثانوية الغيث المختلطةاحيائيزهراء عدنان عبد هللا جاسم91982122427050010

كلية العلوم/جامعة ديالى588.0084.00ثانوية الغيث المختلطةاحيائيزينب ثامر حسن مهدي91992122427050011

كلية العلوم/جامعة ديالى584.0083.43ثانوية الغيث المختلطةاحيائيسارة عمار رحمان بكر92002122427050013
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية سراجق المختلطةاحيائياية سهيل اسماعيل حسن92012122427051003

كلية العلوم/جامعة ديالى597.0085.29اعدادية سراجق المختلطةاحيائياية محمد مزاحم علي92022122427051004

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية سراجق المختلطةاحيائيحنان واثق كامل خليفة92032122427051005

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت437.0062.43اعدادية سراجق المختلطةاحيائيحوراء محمد صالح محمد92042122427051006

كلية العلوم/جامعة ديالى644.0092.00اعدادية سراجق المختلطةاحيائيرسل فرحان مهدي احمد92052122427051007

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية سراجق المختلطةاحيائيزهراء علي مشعان حسن92062122427051012

كلية العلوم/جامعة ديالى625.0089.29اعدادية سراجق المختلطةاحيائيزهراء محمد مزاحم علي92072122427051013

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية سراجق المختلطةاحيائيزينب دهش داود سلمان92082122427051014

كلية الزراعة/جامعة ديالى515.0073.57اعدادية سراجق المختلطةاحيائيزينب علي مطلك حمود92092122427051015

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية سراجق المختلطةاحيائيسرى قحطان مظلوم حسين92102122427051017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى543.0077.57اعدادية سراجق المختلطةاحيائيشروق فراس سالم علوان92112122427051019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0069.71اعدادية سراجق المختلطةاحيائيصفا جميل برهان محمد92122122427051020

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية سراجق المختلطةاحيائيضحى بالل محمد احمد92132122427051021

كلية الزراعة/جامعة ديالى521.0074.43اعدادية سراجق المختلطةاحيائيقمر قاسم شهاب احمد92142122427051026

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية سراجق المختلطةاحيائيمريم دهش داود سلمان92152122427051028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى509.0072.71اعدادية سراجق المختلطةاحيائيمريم علي لطيف حسين92162122427051030

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية سراجق المختلطةاحيائيمالك نعمه هادي حسين92172122427051031

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00اعدادية سراجق المختلطةاحيائيمنار خالد نصرت حسن92182122427051032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى557.0079.57اعدادية سراجق المختلطةاحيائينور الهدى رائد مطلك حمود92192122427051034

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0082.00اعدادية سراجق المختلطةاحيائينور الهدى عدنان عبد الحسن كايم92202122427051035

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية سراجق المختلطةاحيائينورة حسين كاظم عبد92212122427051036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى488.0069.71ثانوية المعال المختلطةاحيائيمروه تحسين سعود حمد92222122427065004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائياحالم مزهر صالح حسين92232122427067003

كلية العلوم/جامعة ديالى614.0087.71اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائياطياف علي حسين نصيف92242122427067004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى542.0077.43اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائياالء محمود حسين اسماعيل92252122427067005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيانغام علي حسين احمد92262122427067006

كلية التمريض/جامعة كركوك665.0095.00اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيرقية محمد يوسف عزيز92272122427067011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية498.0071.14اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيسجى عماد ابراهيم احمد92282122427067016

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيغفران ابراهيم هذال جاسم92292122427067019

كلية التمريض/جامعة تكريت649.0092.71اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيلينا رياض هادي احمد92302122427067020

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية االحسان المختلطةاحيائيزمن حسن جاسم جساس92312122427068004

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية رواد السالم المختلطةاحيائيغدير معاذ عامر حميد92322122427069003

كلية الزراعة/جامعة كركوك428.0061.14ثانوية ابي الخصيب المختلطةاحيائيتبارك اليق محمود مهدي92332122427070004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية ابي الخصيب المختلطةاحيائيختام قاسم ردام محمود92342122427070006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية ابي الخصيب المختلطةاحيائيزينب ثاير عبد حسن92352122427070012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى535.0076.43ثانوية ابي الخصيب المختلطةاحيائيزينب وفيق شاكر احمد92362122427070013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71ثانوية ابي الخصيب المختلطةاحيائيسجى حظر محمد حسن92372122427070014

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائياسماء غسان احمد زيارة92382122427071001

كلية التمريض/جامعة تلعفر635.0090.71ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيدعاء صالح حميد محمد92392122427071003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيشهد محمد خضير عباس92402122427071006
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت596.0085.14ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيعذراء محمود حسين حمد92412122427071008

كلية العلوم/جامعة ديالى587.0083.86ثانوية البو صعب المختلطةاحيائيأسراء مهدي صالح حسين92422122427072001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0070.86ثانوية البو صعب المختلطةاحيائيحوراء أحمد صاحب صعب92432122427072002

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك519.0074.14ثانوية العرفان المختلطةاحيائيايمان عبد هللا محمد رشيد92442122427075001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية العرفان المختلطةاحيائيخديجه اسماعيل خليل محمد92452122427075004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية العرفان المختلطةاحيائيمنى مجبل ابراهيم محمد92462122427075010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى591.0084.43ثانوية كعب بن زهير المختلطةاحيائيفاطمة جعفر ذعذاع سلمان92472122427076003

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00ثانوية مدينة العلم المختلطةاحيائيتهاني رعد محمود ذعذاع92482122427078003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى513.0073.29ثانوية مدينة العلم المختلطةاحيائيرانيا صالح علي محمود92492122427078004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14ثانوية مدينة العلم المختلطةاحيائيفاطمة نعمان محمود شبيب92502122427078006

كلية العلوم/جامعة ديالى570.0081.43ثانوية حبر االمة المختلطةاحيائيسراب بشير كريم سلمان92512122427079008

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء433.0061.86ثانوية بني زيد المختلطةاحيائياسراء كاظم جواد كاظم92522122427082001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية بني زيد المختلطةاحيائيدالل نصير حسين علي92532122427082005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية بني زيد المختلطةاحيائيرسل نصير حسين علي92542122427082008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية بني زيد المختلطةاحيائيرفل هاني جواد كاظم92552122427082009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00ثانوية بني زيد المختلطةاحيائيسلوى عبد هللا كريم محمد92562122427082012

كلية الزراعة/جامعة ديالى564.0080.57ثانوية بني زيد المختلطةاحيائيشيماء مثنى فارس رشيد92572122427082013

كلية العلوم/جامعة ديالى601.0085.86ثانوية بني زيد المختلطةاحيائيفاطمه احمد رشيد جمعة92582122427082015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية بني زيد المختلطةاحيائيفاطمه قيصر علي حسون92592122427082017

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار435.0062.14ثانوية بني زيد المختلطةاحيائيمنار مطشر ضاري خضير92602122427082019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية بني زيد المختلطةاحيائينور بشار صالح مهدي92612122427082020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد464.0066.29ثانوية بني زيد المختلطةاحيائيوضحه خالد صالح رحيم92622122427082023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية501.0071.57ثانوية دار الحكمة المختلطةاحيائيايه صادق ضاحي رحيم92632122427084003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية دار الحكمة المختلطةاحيائيايه علي حسين خميس92642122427084004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى554.0079.14ثانوية دار الحكمة المختلطةاحيائيجنات علي حسين علي92652122427084008

كلية العلوم/جامعة ديالى566.0080.86ثانوية دار الحكمة المختلطةاحيائيخالدة حميد حسين بكر92662122427084011

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت541.0077.29ثانوية دار الحكمة المختلطةاحيائيرسمية ماجد محمد ياس92672122427084014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية دار الحكمة المختلطةاحيائيسبا جاسم احمد حسين92682122427084019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية دار الحكمة المختلطةاحيائيسعاد سعدي عبد حسين92692122427084020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0062.43ثانوية دار الحكمة المختلطةاحيائيشيماء خالد صالح لفته92702122427084022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0069.86ثانوية دار الحكمة المختلطةاحيائيضفاف صالح هاشم احمد92712122427084024

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14ثانوية دار الحكمة المختلطةاحيائيالرا وليد محمود احمد92722122427084029

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00الخارجياتاحيائياستبرق محمد قاسم عباس92732122428050007

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى436.0062.29الخارجياتاحيائياسراء حواس شوكت حسن92742122428050010

كلية العلوم/جامعة ديالى594.0084.86الخارجياتاحيائياالء احمد محمد خميس92752122428050028

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم633.0090.43الخارجياتاحيائيايات محمد كامل ابراهيم92762122428050049

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى505.0072.14الخارجياتاحيائيايمان ماجد غازي حسين92772122428050055

كلية الزراعة/جامعة ديالى512.0073.14الخارجياتاحيائيايه باسم صكبان عواد92782122428050062

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية599.0085.57الخارجياتاحيائيايه سلمان احمد زيارة92792122428050066

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43الخارجياتاحيائيايه ليث مصطفى رحيم92802122428050069
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14الخارجياتاحيائيتبارك جواد كاظم يحيى92812122428050080

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00الخارجياتاحيائيتسواهن مولود خليل ابراهيم92822122428050084

كلية التمريض/جامعة تكريت655.0093.57الخارجياتاحيائيحنين اركان منعم رشيد92832122428050099

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد545.0077.86الخارجياتاحيائيحوراء طارق داود سلمان92842122428050110

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية506.0072.29الخارجياتاحيائيرشا رشيد سلمان عيدان92852122428050131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى492.0070.29الخارجياتاحيائيرفل ماهر مسلم علي92862122428050135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى554.0079.14الخارجياتاحيائيرقيه عيدان عباس علوان92872122428050139

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء579.0082.71الخارجياتاحيائيزهراء جليل داود بكه92882122428050149

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار549.0078.43الخارجياتاحيائيساره هادي عبدهللا جاسم92892122428050187

كلية العلوم/جامعة ديالى618.0088.29الخارجياتاحيائيسجى رجاء طه محمد92902122428050191

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى467.0066.71الخارجياتاحيائيشيماء سمير نصيف مصطفى92912122428050230

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43الخارجياتاحيائيصفا عبدالكريم علي حسين92922122428050236

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى485.0069.29الخارجياتاحيائيضحى رابح عبدهللا حمادي92932122428050240

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية570.0081.43الخارجياتاحيائيعائشه محمد فليح حميد92942122428050250

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14الخارجياتاحيائيفاطمه حسام علي ناصر92952122428050262

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.14الخارجياتاحيائيفاطمه صالح نجم عبدهللا92962122428050267

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار429.0061.29الخارجياتاحيائيفرح طلب احمد حسن92972122428050279

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57الخارجياتاحيائيفرح علي صادق مهدي92982122428050280

كلية العلوم/جامعة ديالى573.0081.86الخارجياتاحيائينبا ماهر يوسف غفوري92992122428050324

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى514.0073.43الخارجياتاحيائيهاجر عدنان وهيب عبد93002122428050350

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0066.57الخارجياتاحيائيهبه رشيد عليوي حميد93012122428050353

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57الخارجياتاحيائيهبه ضياء رحمان كريم93022122428050354

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14الخارجياتاحيائيهجران منعم سبتي حسين93032122428050356

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية532.0076.00الخارجياتاحيائيهديل محمد عبدالستار كاظم93042122428050360

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى502.0071.71الخارجياتاحيائيهويده احمد علي حمد93052122428050363

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43الخارجياتاحيائيوالء ضياء رحمان كريم93062122428050373

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية الخالص للبنينتطبيقيابراهيم سمير ابراهيم جابر93072122511002001

كلية العلوم/جامعة ديالى458.0065.43اعدادية الخالص للبنينتطبيقيابراهيم محمد منجي حسون93082122511002002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى511.0073.00اعدادية الخالص للبنينتطبيقياحمد فالح حسن علي93092122511002003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية525.0075.00اعدادية الخالص للبنينتطبيقيحارث عبد هللا عبود جسام93102122511002009

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت592.0084.57اعدادية الخالص للبنينتطبيقيحسن شاكر عباس حسين93112122511002013

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء431.0061.57اعدادية الخالص للبنينتطبيقيحسين حسام عصام مالك93122122511002018

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى502.0071.71اعدادية الخالص للبنينتطبيقيحسين علي حسين محمد93132122511002019

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت595.0085.00اعدادية الخالص للبنينتطبيقيحيدر رشيد حميد حاتم93142122511002028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى445.0063.57اعدادية الخالص للبنينتطبيقيحيدر عباس كريم طه93152122511002029

كلية العلوم/جامعة النهرين558.0079.71اعدادية الخالص للبنينتطبيقيسجاد عبد الرحيم احمد محسن93162122511002033

كلية الزراعة/جامعة ديالى435.0062.14اعدادية الخالص للبنينتطبيقيشعبان ماهر شعبان مبارك93172122511002037

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم494.0070.57اعدادية الخالص للبنينتطبيقيصالح قاسم عبد هللا فاضل93182122511002038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى503.0071.86اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعباس خضير محيسن خلف93192122511002039

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعبد هللا ضياء عبد هللا جاسم93202122511002043
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قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعلي حسين علي محمود93212122511002051

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعلي حسين علي موسى93222122511002052

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعلي هاشم محمد حسين93232122511002058

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى567.0081.00اعدادية الخالص للبنينتطبيقيليث هيثم هادي جاسم93242122511002062

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى459.0065.57اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمحمد ثائر محمد شياع93252122511002065

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمحمد سعد نجم عبود93262122511002069

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية505.0072.14اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمحمد عامر فيصل توفيق93272122511002071

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى486.0069.43اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمحمد قتيبه علي حسين93282122511002074

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى535.0076.43اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمحمود ضرغام علي محمود93292122511002076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى442.0063.14اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمصطفى حسن علي عبد93302122511002077

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية652.0093.14اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمصطفى ليث جعفر مجيد93312122511002080

كلية العلوم/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمفيد عدي جبار حسين93322122511002081

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى571.0081.57اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمهيب قحطان سلمان عبد93332122511002083

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية الخالص للبنينتطبيقيموسى قائد سعيد عباس93342122511002084

كلية العلوم/جامعة ديالى457.0065.29اعدادية الخالص للبنينتطبيقينمير قيصر فاضل مهدي93352122511002085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى444.0063.43اعدادية الخالص للبنينتطبيقيياسين سعد مهدي محجوب93362122511002087

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى513.0073.29اعدادية الخالص للبنينتطبيقييوسف باسم محمد محمود93372122511002088

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى604.0086.29اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيابراهيم نعمه خليل ابراهيم93382122511003001

كلية الزراعة/جامعة ديالى423.0060.43اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقياحمد عامر عبد علي احمد93392122511003003

كلية العلوم/جامعة ديالى454.0064.86اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيانس عبد هللا احمد حميد93402122511003005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى442.0063.14اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيحسين علي حسين جاسم93412122511003008

كلية العلوم/جامعة ديالى541.0077.29اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيحمزة حسن علوان سلمان93422122511003011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى420.0060.00اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيسجاد علي حسين هادي93432122511003013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى453.0064.71اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيسنان محمد جامل حسين93442122511003015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيصبيح حيدر صبيح ابراهيم93452122511003016

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى466.0066.57اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيطه سالم عدنان منصور93462122511003017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعبد العظيم طارق خضير عباس93472122511003021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى589.0084.14اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعبد هللا موفق مهدي عبد93482122511003023

كلية العلوم/جامعة ديالى455.0065.00اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعبد المهيمن زياد سلمان ناصر93492122511003024

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعبد المهيمن عصام حسين عبد الرزاق93502122511003025

كلية العلوم/جامعة ديالى445.0063.57اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعصام سمير قاسم كريم93512122511003027

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى534.0076.29اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعلي عبد اللطيف صباح كاظم93522122511003033

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى526.0075.14اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيقاسم ثاير قاسم محمد93532122511003036

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء589.0084.14اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيكرار ماهر حافظ قدوري93542122511003037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمحمد سعد خليل محيميد93552122511003040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى431.0061.57اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمحمد هيثم ابراهيم حميد93562122511003048

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية504.0072.00اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمحمد وسام سلمان كريم93572122511003049

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى510.0072.86اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمصطفى رحيم عبد الستار حمد93582122511003052

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى619.0088.43اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقييوسف محمد جاسم عباس93592122511003057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى456.0065.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيابراهيم حسن اغا محمد93602122511004001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى435.0062.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيابراهيم عبد الجبار علي ابراهيم93612122511004002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.4469.49االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد محمد عبد احمد93622122511004006

كلية العلوم/جامعة ديالى452.0064.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقياسامة شهاب احمد علي93632122511004008

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى608.0086.86االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر جاسم شاكر محمود93642122511004013

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى565.0080.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيخالد وسيم ياسين شريف93652122511004016

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى484.0069.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيخضر عبد الصمد محمد كاظم93662122511004017

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية634.0090.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسيف ليث اسماعيل عبد الواحد93672122511004022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية447.0063.86االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعمار سعدون سليمان خالد93682122511004031

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى560.0080.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعمر طالب عبد الواحد ابراهيم93692122511004032

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى530.0075.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد جاسم شاكر محمود93702122511004035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى492.0070.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى احمد ابراهيم حسين93712122511004039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى446.0063.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى محمد سالم شمخي93722122511004040

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى486.0069.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى محمد علي حسين93732122511004042

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى562.0080.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقييوسف احمد حسن عبد93742122511004046

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية خانقين للبنينتطبيقيئاالن ياسين حسن مجيد93752122511011001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى442.0063.14اعدادية خانقين للبنينتطبيقيابراهيم حسن حميد صالح93762122511011002

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية633.0090.43اعدادية خانقين للبنينتطبيقياراس محمد رشيد رحيم93772122511011007

كلية العلوم/جامعة ديالى454.0064.86اعدادية خانقين للبنينتطبيقيانس صديق حميد مجيد93782122511011008

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0091.57اعدادية خانقين للبنينتطبيقيحسين محمد حسن مجيد93792122511011015

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم593.0084.71اعدادية خانقين للبنينتطبيقيحيدر احمد حسن درويش93802122511011017

كلية اآلداب/جامعة االنبار445.0063.57اعدادية خانقين للبنينتطبيقيسيف عدنان محمد درويش93812122511011021

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى497.0071.00اعدادية خانقين للبنينتطبيقيعبد الرحمن ستار سلمان صالح93822122511011025

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت515.0073.57اعدادية خانقين للبنينتطبيقيعلي احمد محمد حسن93832122511011028

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى461.0065.86اعدادية خانقين للبنينتطبيقيعلي باسم محمد راضي93842122511011029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى436.0062.29اعدادية خانقين للبنينتطبيقيعلي عاضي عبد كاوه93852122511011033

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية خانقين للبنينتطبيقيعلي يوسف حيدر علي93862122511011036

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية605.0086.43اعدادية خانقين للبنينتطبيقيليث مؤيد محمد احمد93872122511011039

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك528.0075.43اعدادية خانقين للبنينتطبيقيمحمد داخل حميد صالح93882122511011044

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى603.0086.14اعدادية خانقين للبنينتطبيقيمحمد يوسف داراخان عبدي93892122511011051

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى613.0087.57اعدادية خانقين للبنينتطبيقيمصطفى ضياء صباح مصطفى93902122511011055

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين639.0091.29اعدادية خانقين للبنينتطبيقيمصطفى عالء محمد حسن93912122511011056

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية خانقين للبنينتطبيقيمصطفى هاشم ادهم صفر93922122511011058

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية582.0083.14اعدادية خانقين للبنينتطبيقيوسام علي عطوان جهاد93932122511011060

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى570.0081.43اعدادية خانقين للبنينتطبيقييوسف سامان محمود عبد علي93942122511011061

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى647.0092.43اعدادية ديالى للبنينتطبيقيثامر احمد محمود خميس93952122511012006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى585.0083.57اعدادية ديالى للبنينتطبيقيحسين تحسين محسن يحيى93962122511012010

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى496.0070.86اعدادية ديالى للبنينتطبيقيرافد رائد جعفر ابراهيم93972122511012012

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29اعدادية ديالى للبنينتطبيقيسجاد غسان سعيد زغين93982122511012013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية ديالى للبنينتطبيقيسفيان عدنان ناصر حمد93992122511012015

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم609.0087.00اعدادية ديالى للبنينتطبيقيسيف الدين عدنان ناصر حمد94002122511012016
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كلية العلوم/جامعة ديالى445.0063.57اعدادية ديالى للبنينتطبيقيضياء محمود ابراهيم نجم94012122511012018

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى458.0065.43اعدادية ديالى للبنينتطبيقيعباس احمد عباس صالح94022122511012020

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى625.0089.29اعدادية ديالى للبنينتطبيقيعبد هللا سعد احمد رشيد94032122511012022

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية ديالى للبنينتطبيقيمحمد الشريف بليغ حامد فاضل94042122511012027

كلية العلوم/جامعة ديالى453.0064.71اعدادية ديالى للبنينتطبيقيمحمد باقر عادل محمود احمد94052122511012028

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية ديالى للبنينتطبيقيمحمد بكر عبد المجيد عبد الحميد94062122511012029

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى498.0071.14اعدادية ديالى للبنينتطبيقيمحمد وليد محمود فيصل94072122511012035

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى585.0083.57اعدادية ديالى للبنينتطبيقيمصطفى ماجد حميد غيدان94082122511012043

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى576.0082.29اعدادية ديالى للبنينتطبيقيوليد خالد عباس حمود94092122511012048

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى619.0088.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياشرف حازم عبد ابراهيم94102122511014009

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى481.0068.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحسين احمد حسين علي94112122511014020

كلية العلوم/جامعة كركوك520.0074.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيسيف سلمان طه حمد94122122511014032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى443.0063.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد الرحمن كريم تركي عمير94132122511014038

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى543.0077.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد الرحيم احمد سعدون كريم94142122511014039

كلية العلوم/جامعة ديالى452.0064.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد الكريم محمد عبد الكريم سلطان94152122511014041

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى475.0067.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد هللا بالل محمود حسين94162122511014043

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى467.0066.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد هللا صالح محمود عبد94172122511014044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى457.0065.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد المهيمن شمال مجيد خلف94182122511014047

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية480.0068.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعز الدين عبد الرضا خليفه كاظم94192122511014048

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى496.0070.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي حسين علي احمد94202122511014051

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم482.0068.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي خليل ابراهيم سهيل94212122511014053

كلية العلوم/جامعة ديالى468.0066.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي هيثم ياسين مطلك94222122511014059

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعمار ياسر جوامير علي94232122511014060

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى592.0084.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمحمد اياد ناصر محمد94242122511014063

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية563.0080.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمصطفى حقي اسماعيل كريم94252122511014074

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى594.0084.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمصطفى رياض ياسين علوان94262122511014075

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقينور الدين محمد كريم زيدان94272122511014079

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى470.0067.14ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيحسين علي جواد حميد94282122511015002

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0086.57ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيحسين علي مهدي عباس94292122511015003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى460.0065.71ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيعلي عبد الرحيم صبار عبود94302122511015010

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى502.0071.71ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيمحمد حسين كاظم حسين94312122511015011

كلية العلوم/جامعة ديالى551.0078.71ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيمحمد رستم عبد ذياب94322122511015013

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى471.0067.29اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيامير علي اسماعيل سلمان94332122511016001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيحبيب ظاهر اسماعيل مهدي94342122511016002

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيحسين سلمان علي سلمان94352122511016004

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية631.0090.14اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعباس علي فاضل عزيز94362122511016006

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية552.0078.86اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعلي احمد حسن صالح94372122511016010

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى491.0070.14اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيقاسم محمد فاضل عزيز94382122511016013

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0096.43اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيياسر عامر فارس الماس94392122511016018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى623.0089.00اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيابراهيم طلعت صائب ابراهيم94402122511017001
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التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقياحمد زهير هادي صالح94412122511017003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيجعفر موسى جعفر صادق94422122511017004

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى491.0070.14اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيسيف الدين مهند ضياء محمود94432122511017010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى548.0078.29اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيعبد هللا حكمت حميد جاسم94442122511017012

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى542.0077.43اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينتطبيقيحيدر حسن علي حميد94452122511018002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية518.0074.00اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقيايمن عثمان سعد سليمان94462122511021003

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية652.0093.14اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقيحسام شامل عدنان صالح94472122511021005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الفلق للبنينتطبيقيبكر راشد عبد الستار محمود94482122511022007

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى580.0082.86اعدادية الفلق للبنينتطبيقيبهاء حميد جميل حمد94492122511022008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى571.0081.57اعدادية الفلق للبنينتطبيقيعبد العزيز محمد احمد حسين94502122511022011

كلية العلوم/جامعة ديالى447.0063.86اعدادية الفلق للبنينتطبيقيعمر خيري لطيف حمادة94512122511022017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى433.0061.86اعدادية الفلق للبنينتطبيقيمحمد محسن خضير عباس94522122511022018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى552.0078.86اعدادية الفلق للبنينتطبيقيهادي حسين مهدي حسين94532122511022023

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى537.0076.71اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسين عادل عبد االمبر ياسين94542122511024003

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى467.0066.71اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي مهدي جهاد خزعل94552122511024005

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية542.0077.43ثانوية الفارابي للبنينتطبيقياحمد هادي كاظم حبيب94562122511025005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى554.0079.14ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيجاسم كاظم علي مجيد94572122511025007

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك649.0092.71ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيحسن عامر عبود حسين94582122511025010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية607.0086.71ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيحسن علي عبد الرزاق محسن94592122511025011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى434.0062.00ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيحسين عالء الدين خليل الفي94602122511025014

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى498.0071.14ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيحسين علي نهاد محسن94612122511025015

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى616.0088.00ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيحسين فرج فاضل حسين94622122511025016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيحسين نصر محمد كاظم94632122511025017

كلية العلوم/جامعة ديالى448.0064.00ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيحسين ياسر حمادي ناصر94642122511025018

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية599.0085.57ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيسجاد فارس مالك عبد94652122511025022

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى504.0072.00ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيعبد الكريم قاسم حسين مهدي94662122511025025

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى466.0066.57ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيعلي حسين جاسم جواد94672122511025027

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم615.0087.86ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيعلي حسين ساجر حسون94682122511025028

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية525.0075.00ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيعلي حسين عباس مهدي94692122511025029

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيعلي ضياء محمود حسن94702122511025030

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى464.0066.29ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد الهادي فاضل94712122511025038

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية658.0094.00ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيمحمد علي ستار علي94722122511025040

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى512.0073.14ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيمحمد علي عباس قاسم94732122511025041

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى551.0078.71ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيمحمد مشتاق حسين عبد94742122511025042

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى457.0065.29ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيمرتضى حسن مهدي هادي94752122511025044

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى529.0075.57ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيمصطفى حسين ارحيم جاسم94762122511025045

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيمصطفى صالح فهد حسين94772122511025047

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى521.0074.43ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيمقتدى علي نهاد محسن94782122511025050

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيهادي محمد هادي محمد94792122511025051

كلية العلوم/جامعة ديالى559.0079.86اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيرضا احمد عبد الرحمن اينة94802122511030004
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية523.0074.71اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيصادق جعفر حسون جواد94812122511030008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0060.14اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيأوس علي تايه ثامر94822122511032001

كلية العلوم/جامعة كركوك512.0073.14اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيحاتم عباس فاضل محمود94832122511032004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى421.0060.14اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيحسين علي عباس حسن94842122511032005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيحسين قاسم عباس اسماعيل94852122511032006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك489.0069.86اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيسعد شمال كريم خلف94862122511032009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيصادق جعفر مهدي صالح94872122511032011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى438.0062.57اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيعالء خالد احمد رشيد94882122511032014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيلؤي سراج حسين خليل94892122511032019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى432.0061.71اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيمحمد رحمان امين محمود94902122511032021

كلية الزراعة/جامعة ديالى441.0063.00اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقيظافر رحمن خلف داود94912122511036006

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى533.0076.14اعدادية المقدادية للبنينتطبيقيبالل رشيد عبد الحميد تقي94922122511038002

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية المقدادية للبنينتطبيقيحارث شكر محمود فرج94932122511038003

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى520.0074.29اعدادية المقدادية للبنينتطبيقيحسين قاسم نصيف رضا94942122511038005

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى463.0066.14اعدادية المقدادية للبنينتطبيقيحمزة رياض عبدالرزاق علي94952122511038006

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى488.0069.71اعدادية المقدادية للبنينتطبيقيمحمد حازم محمد عبد94962122511038013

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى577.0082.43ثانوية العدالة للبنينتطبيقيعبد الرحمن بهجت عبد الواحد مسعود94972122511042004

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز627.0089.57ثانوية العدالة للبنينتطبيقيمحمد فوزي جاسم محمد94982122511042008

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين614.0087.71ثانوية العدالة للبنينتطبيقيمحمد مجيد خشان علوان94992122511042009

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية517.0073.86ثانوية العدالة للبنينتطبيقييوسف طي غازي طعان95002122511042013

كلية العلوم/جامعة ديالى479.0068.43ثانوية الشهيد عون للبنينتطبيقيجعفر محمد علي حسين95012122511047001

كلية العلوم/جامعة ديالى503.0071.86ثانوية الشهيد عون للبنينتطبيقيعلي روكان صالح مهدي95022122511047005

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى543.0077.57ثانوية الشهيد عون للبنينتطبيقيمصطفى علي زيدان زويد95032122511047006

كلية العلوم/جامعة ديالى470.0067.14اعدادية االمام الزهري للبنينتطبيقيامجد شهيد رشيد مجيد95042122511049001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى455.0065.00اعدادية االمام الزهري للبنينتطبيقيحسن خميس محمد شكير95052122511049004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى514.0073.43اعدادية حلوان للبنينتطبيقياحمد علي داود حميد95062122511052001

كلية العلوم/جامعة ديالى510.0072.86اعدادية حلوان للبنينتطبيقيادهم فتاح خليل ابراهيم95072122511052003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى484.0069.14اعدادية حلوان للبنينتطبيقيعلي محمد علي محمد95082122511052015

كلية العلوم/جامعة ديالى469.0067.00اعدادية حلوان للبنينتطبيقيعمر عبد الجبار خماس وحيد95092122511052017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية499.0071.29اعدادية حلوان للبنينتطبيقيعمر فاضل شوقي صالح95102122511052018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى583.0083.29اعدادية حلوان للبنينتطبيقيمحمد نصار صبحي رعد95112122511052024

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى511.0073.00اعدادية حلوان للبنينتطبيقيمحمد هاني ناجي فرحان95122122511052025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى500.0071.43اعدادية المستقبل الزاهر للبنينتطبيقياحمد جميل اسماعيل ابراهيم95132122511058001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00اعدادية المستقبل الزاهر للبنينتطبيقياحمد علي حسين ناصر95142122511058003

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية المستقبل الزاهر للبنينتطبيقيانس حميد محمود مجيد95152122511058006

كلية العلوم/جامعة ديالى447.0063.86اعدادية المستقبل الزاهر للبنينتطبيقيحسين محمد محمي محمد95162122511058009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى443.0063.29اعدادية المستقبل الزاهر للبنينتطبيقيحمزه حاتم خليل اسماعيل95172122511058010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى586.0083.71اعدادية المستقبل الزاهر للبنينتطبيقيحيدر رعد عبد الكريم احمد95182122511058011

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى469.0067.00اعدادية المستقبل الزاهر للبنينتطبيقيعبد هللا محمد لطيف ابراهيم95192122511058016

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية المستقبل الزاهر للبنينتطبيقيعلي ثامر علوان خماس95202122511058017
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى557.0079.57ثانوية البطولة للبنينتطبيقيابراهيم نصر مسير جواد95212122511061002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية611.0087.29ثانوية البطولة للبنينتطبيقياحمد طالب احمد جعفر95222122511061003

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك647.0092.43ثانوية البطولة للبنينتطبيقيامير عبد هللا مسلم عقيل95232122511061006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى553.0079.00ثانوية البطولة للبنينتطبيقيحسين ماجد عبد الخالق عيسى95242122511061010

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية486.0069.43ثانوية البطولة للبنينتطبيقيحميد برهان حميد هادي95252122511061012

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية602.0086.00ثانوية البطولة للبنينتطبيقيرضا طالب ذيبان علي95262122511061014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء504.0072.00ثانوية البطولة للبنينتطبيقيسالم علي حسين محمود95272122511061015

كلية العلوم/جامعة ديالى579.0082.71ثانوية البطولة للبنينتطبيقيصادق مثنى عبد االمير قاسم95282122511061017

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد627.0089.57ثانوية البطولة للبنينتطبيقيطالب عباس حمود عبد هللا95292122511061018

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار664.0094.86ثانوية البطولة للبنينتطبيقيعباس جاسم ناجي حسين95302122511061019

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى553.0079.00ثانوية البطولة للبنينتطبيقيعباس علي محسن امين95312122511061020

كلية العلوم/جامعة ديالى521.0074.43ثانوية البطولة للبنينتطبيقيعباس علي مطلب عباس95322122511061021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية البطولة للبنينتطبيقيعبد هللا جاسم محمد لفتة95332122511061022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد618.0088.29ثانوية البطولة للبنينتطبيقيعبد هللا حسين علي يوسف95342122511061023

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية البطولة للبنينتطبيقيعلي احمد حسن علي95352122511061025

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى615.0087.86ثانوية البطولة للبنينتطبيقيعلي حسن علي كمر95362122511061026

كلية العلوم/جامعة ديالى451.0064.43ثانوية البطولة للبنينتطبيقيعلي رافد حسن عبد الرزاق95372122511061027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى555.0079.29ثانوية البطولة للبنينتطبيقيعلي محمد محجوب مهدي95382122511061028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى427.0061.00ثانوية البطولة للبنينتطبيقيعمر هيثم خالد كاظم95392122511061030

كلية العلوم/جامعة ديالى449.0064.14ثانوية البطولة للبنينتطبيقيكرار حيدر صادق حسين95402122511061031

كلية العلوم/جامعة ديالى461.0065.86ثانوية البطولة للبنينتطبيقيمحمد رعد محمد حسين95412122511061037

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية546.0078.00ثانوية البطولة للبنينتطبيقيمصطفى احمد حبيب عباس95422122511061038

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى492.0070.29ثانوية البطولة للبنينتطبيقيمنتظر لميع حسب هللا علوان95432122511061041

كلية العلوم/جامعة ديالى451.0064.43ثانوية البطولة للبنينتطبيقيمهدي بشار حسن جواد95442122511061042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0077.00ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيابو بكر منعم كاظم جعفر95452122511062001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء500.0071.43ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيادم داود سالم داود95462122511062002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى440.0062.86ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيانس خالد محمد عيسى95472122511062004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى435.0062.14ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيعبد الرحمن كيالن عبد المجيد حميد95482122511062009

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيعلي كامل غيدان زيدان95492122511062015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى525.0075.00ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيموسى لطيف محمد عواد95502122511062018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى449.0064.14ثانوية الفاروق للبنينتطبيقييوسف سلمان داود مهدي95512122511062020

كلية العلوم/جامعة ديالى490.0070.00ثانوية الوطن للبنينتطبيقيمحمد عقيل جبار عداي95522122511070001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى432.0061.71ثانوية االنصاري للبنينتطبيقيامين احمد جاسم علوان95532122511071004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى477.0068.14ثانوية االنصاري للبنينتطبيقيحسين علي حسين عليوي95542122511071007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية559.0079.86ثانوية االنصاري للبنينتطبيقيسجاد عالء عدنان زاين95552122511071011

كلية العلوم/جامعة ديالى466.0066.57ثانوية االنصاري للبنينتطبيقيمحمد نجم عبد هللا سالم95562122511071026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى475.0067.86ثانوية االنصاري للبنينتطبيقييوسف صدام حسين عليوي95572122511071031

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية ضرار بن االزور للبنينتطبيقيادم باسم ناموس كاظم95582122511072003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية ضرار بن االزور للبنينتطبيقيسراج الدين صاحب عيدان غربي95592122511072006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى570.0081.43اعدادية ضرار بن االزور للبنينتطبيقيياسر هادي احمد كشاش95602122511072011
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439.0062.71ثانوية األمامة للبنينتطبيقيحسين سامي حسين كاظم95612122511073002

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك655.0093.57ثانوية األمامة للبنينتطبيقيصادق عدي علي عسل95622122511073007

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى499.0071.29ثانوية األمامة للبنينتطبيقيطه علي عبد هللا حيدر95632122511073009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0064.71ثانوية األمامة للبنينتطبيقيعقيل علي إسماعيل خليفة95642122511073010

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية األمامة للبنينتطبيقيعلي محمد حسن جمعة95652122511073013

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى517.0073.86ثانوية األمامة للبنينتطبيقيمصطفى محمد خليل إبراهيم95662122511073016

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43ثانوية األمامة للبنينتطبيقيمقداد حسين جواد كاظم95672122511073017

كلية العلوم/جامعة ديالى447.0063.86ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيبالل مصطفى طه محمد95682122511074003

كلية العلوم/جامعة ديالى602.0086.00ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيحذيفه ناجي محسن مطلق95692122511074005

كلية العلوم/جامعة ديالى464.0066.29ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيصدام حسين صالح كنو95702122511074007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية440.0062.86ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيعبد الرحمن اسماعيل خليل ابراهيم95712122511074008

كلية العلوم/جامعة ديالى558.0079.71ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيعبد هللا محمد احمد صالح95722122511074011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى461.0065.86ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقياليذ علي حسين علي95732122511074014

كلية العلوم/جامعة ديالى484.0069.14ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقينمير سعدون رحيم عليوي95742122511074017

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى531.0075.86اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقياحمد ابراهيم عبد حسين95752122511075001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى448.0064.00اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقياحمد جاسم نجم عبد هللا95762122511075002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى455.0065.00اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقياحمد عصام قاسم محمد95772122511075004

كلية العلوم/جامعة ديالى548.0078.29اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقياحمد ليث حبيب لفته95782122511075005

كلية العلوم/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيادهم محمد ثاير كريم95792122511075006

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية499.0071.29اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيخطاب عامر خزعل مغير95802122511075013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى433.0061.86اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيعبد هللا عماد علي حسين95812122511075018

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء539.0077.00اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيعبد المهيمن جاسم احمد نايل95822122511075020

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى459.0065.57اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيعبد الوهاب احمد عبد الوهاب خليل95832122511075021

كلية العلوم/جامعة ديالى449.0064.14اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيفاضل عطا ابراهيم حسين95842122511075026

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى576.0082.29اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيمحمد خميس جاسم محمد95852122511075029

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى456.0065.14اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيمحمد محمود سامي محمود95862122511075032

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية514.0073.43اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيمحمود هيثم محمود خليل95872122511075034

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى582.0083.14اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقييوسف جمعة محمود حمادي95882122511075041

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية طوبى للبنينتطبيقيامير مازن صالح حسن95892122511076003

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى511.0073.00اعدادية طوبى للبنينتطبيقيحمزة وهاب عبد هللا مطرود95902122511076009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى488.0069.71اعدادية طوبى للبنينتطبيقيزياد رحيم حسن مطر95912122511076011

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى506.0072.29اعدادية طوبى للبنينتطبيقيعبد الرحمن ماهر رحيم خليل95922122511076015

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى483.0069.00اعدادية طوبى للبنينتطبيقيعبد الغني قاسم ذياب وسمي95932122511076017

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى488.0069.71اعدادية طوبى للبنينتطبيقيعبد هللا زياد احمد اسمر95942122511076019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى464.0066.29اعدادية طوبى للبنينتطبيقيعبد هللا كريم حسن مطر95952122511076022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى435.0062.14اعدادية طوبى للبنينتطبيقيعثمان رعد سعد محمد95962122511076024

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى542.0077.43اعدادية طوبى للبنينتطبيقيليث حسين فاضل حمرين95972122511076033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى431.0061.57اعدادية طوبى للبنينتطبيقيمصطفى اياد ويسي حسوني95982122511076041

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية483.0069.00اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينتطبيقيحسن داود سليمان علي خان95992122511077003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى553.0079.00اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينتطبيقيمحمد سردار عبد الكريم فارس96002122511077011
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قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينتطبيقيمصطفى قحطان مجيد سمير96012122511077012

كلية العلوم/جامعة ديالى462.0066.00ثانوية حمرين للبنينتطبيقيفهد علي زيدان خلف96022122511079017

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى509.0072.71ثانوية حمرين للبنينتطبيقيلقمان شاكر محمود علوان96032122511079019

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى586.0083.71ثانوية حمرين للبنينتطبيقيليث سعدي ذياب احمد96042122511079020

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية466.0066.57ثانوية حمرين للبنينتطبيقيمحمد طه صالح خلف96052122511079021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0060.71ثانوية حمرين للبنينتطبيقيمعاذ جاسم محمد جاسم96062122511079024

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية501.0071.57ثانوية المحسن للبنينتطبيقياحمد مهدي حسن علوان96072122511080001

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية549.0078.43ثانوية المحسن للبنينتطبيقياحمد ياسر عبد المجيد توفيق96082122511080002

كلية العلوم/جامعة ديالى478.0068.29ثانوية المحسن للبنينتطبيقيارشد حسام عبد هللا محمد96092122511080004

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت624.0089.14ثانوية المحسن للبنينتطبيقيالوليد خالد حميد جاسم96102122511080005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية المحسن للبنينتطبيقيبشير عمر كريم احمد96112122511080006

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت601.0085.86ثانوية المحسن للبنينتطبيقيحسين ليث محمد عباس96122122511080007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية596.0085.14ثانوية المحسن للبنينتطبيقيخطاب يعرب ياسين خضير96132122511080009

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية المحسن للبنينتطبيقيعبد العزيز عبد الكريم هاشم محمود96142122511080012

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية644.0092.00ثانوية المحسن للبنينتطبيقيعمر عز الدين مزهر عبد هللا96152122511080016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى578.0082.57ثانوية المحسن للبنينتطبيقيمحمد االمير فؤاد محمود عطيه96162122511080017

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى645.0092.14ثانوية المحسن للبنينتطبيقيمحمد رشيد ياس عادي96172122511080019

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى596.0085.14ثانوية المحسن للبنينتطبيقييحيى حاتم كريم سالم96182122511080023

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى492.0070.29اعدادية يوسف الصديق للبنينتطبيقيعبد الرزاق جليل حميد مراد96192122511082004

كلية العلوم/جامعة ديالى451.0064.43ثانوية الهداية للبنينتطبيقيحمادي رائد محمد عليوي96202122511085006

كلية العلوم/جامعة ديالى453.0064.71ثانوية الهداية للبنينتطبيقيحيدر حامد زيدان خلف96212122511085008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى442.0063.14ثانوية الهداية للبنينتطبيقيعلي وسام محمد جاسم96222122511085013

كلية العلوم/جامعة ديالى591.0084.43ثانوية الهداية للبنينتطبيقيمصطفى طالب حسن عبد96232122511085017

كلية العلوم/جامعة ديالى521.0074.43ثانوية الهداية للبنينتطبيقيمقتدى سعود حسن عبد96242122511085019

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية الهداية للبنينتطبيقيوسام احمد حسب هللا ناصر96252122511085020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد هللا بريسم96262122515004017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيامير علي نوري حسن96272122515005001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقياحمد حسن علي نجم96282122515009001

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى580.0082.86اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيعلي جليل ابراهيم كواد96292122515009009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية459.0065.57ثانوية اغادير المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا شفيق محمد خميس96302122515013003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية الدؤلي المختلطةتطبيقيخالد مصطفى جواد كاظم96312122517001003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى440.0062.86ثانوية الدؤلي المختلطةتطبيقيسجاد حسين عبد سليمان96322122517001005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية الدؤلي المختلطةتطبيقيمنير علي جبار انعيم96332122517001016

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد689.0098.43ثانوية مأرب المختلطةتطبيقيعبد الملك قاسم رحمان حميد96342122517003001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية السهول المختلطةتطبيقيابراهيم لفته محمود فرحان96352122517014001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية السهول المختلطةتطبيقيابراهيم هيثم احمد شاهر96362122517014002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71ثانوية السهول المختلطةتطبيقياحمد جاسم ادهام حايف96372122517014003

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى505.0072.14ثانوية السهول المختلطةتطبيقيسيف عبد اللطيف محسن غزي96382122517014005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة539.0077.00ثانوية السهول المختلطةتطبيقيقتيبة رياض ضامن شيحان96392122517014008

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى461.0065.86ثانوية اور المختلطةتطبيقيعبد الرحمن حاتم رشيد حسين96402122517016002
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية564.0080.57ثانوية اور المختلطةتطبيقيعلي حميد ذياب احمد96412122517016005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية515.0073.57ثانوية بني شيبان المختلطةتطبيقيمحمد رحيم ابراهيم جامل96422122517029003

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى476.0068.00ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقياحمد جاسم زيدان خلف96432122517032001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيصادق مجبل سلمان يعقوب96442122517032005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيعبد الرحمن لطيف خلف حمد96452122517032006

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى536.0076.57ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيعبد هللا خلف صقر زيدان96462122517032007

كلية العلوم/جامعة ديالى495.0070.71ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيعبد هللا فالح عبد الحسن عبد هللا96472122517032008

كلية العلوم/جامعة ديالى483.0069.00ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيعدنان حسن محمود محمد سعيد96482122517032010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى507.0072.43ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيعالء فالح عبد الحسن عبد هللا96492122517032012

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك651.0093.00ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقييحيى عبد الواحد حسن حرب96502122517032020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى430.0061.43ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقييوسف حسين علي مصحب96512122517032021

كلية العلوم/جامعة ديالى479.0068.43ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيصدام فالح حنش علوان96522122517043001

كلية العلوم/جامعة تكريت571.0081.57ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقياحمد عز الدين ابراهيم عبد العزيز96532122517046001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك457.0065.29ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقياسماعيل عباس فاضل امين96542122517046003

كلية العلوم/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقيايمن برهان محمود حميد96552122517046004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقيزيد طارق عبد الرحمن مرعي96562122517046005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0061.14ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقيعبد الكريم حاتم جالل نريمان96572122517046006

كلية العلوم/جامعة ديالى552.0078.86ثانوية قنديل المختلطةتطبيقيعمار صباح محمود محمد96582122517059009

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى526.0075.14ثانوية المقام االمين المختلطةتطبيقيحسين ابراهيم علي كاظم96592122517081002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى432.0061.71ثانوية المقام االمين المختلطةتطبيقيوائل محمد علي كاظم96602122517081007

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية571.0081.57الخارجيونتطبيقياحمد قحطان جاسم محمد96612122518001011

كلية العلوم/جامعة ديالى501.0071.57الخارجيونتطبيقيبراق حازم مالك علوان96622122518001022

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت512.0073.14الخارجيونتطبيقيعبدهللا جوامير سلمان عبد96632122518001065

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى483.0069.00الخارجيونتطبيقيعبدهللا مثنى خضر عباس96642122518001066

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى484.0069.14الخارجيونتطبيقيعلي نوزاد حكمت علي96652122518001087

كلية العلوم/جامعة ديالى472.0067.43ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقياسراء اياد صباح جواد96662122521015001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى488.0069.71ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيزهراء رياض حسين هادي96672122521015002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى437.0062.43ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيشيماء احمد حكيم خضير96682122521015003

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0067.71اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيزينب رزاق حسن كاظم96692122521016005

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى473.0067.57اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيمروه صباح داود سلمان96702122521016008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيصابرين صالح طه عطيه96712122521074009

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين690.0098.57اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيآيه رحمان الفت مراد96722122522001001

كلية العلوم/جامعة ديالى513.0073.29اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقياخالص داود سلمان حسين96732122522001002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى622.0088.86اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقياريج محمد يوسف حمزه96742122522001003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى471.0067.29اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيتبارك هيثم قاسم عبد الرحمن96752122522001006

كلية العلوم/جامعة ديالى484.0069.14اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيدعاء عصام محمد حمود96762122522001007

كلية العلوم/جامعة ديالى467.0066.71اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيضحى قيس سرهيد يحيى96772122522001012

كلية العلوم/جامعة ديالى465.0066.43اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيطيبة طالب هارف حمزه96782122522001013

كلية العلوم/جامعة ديالى491.0070.14اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيفاطمة لطيف سلمان حسين96792122522001014

كلية العلوم/جامعة ديالى489.0069.86اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيايه سامي شوكت شاكر96802122522003003
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قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى500.0071.43اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيزينه احمد ستار شكر96812122522003007

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى465.0066.43اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيسرى حسين محمد بديع محمد نجيب96822122522003008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى622.0088.86اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقياروى ياسر قحطان مظلوم96832122522010001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى547.0078.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيازهار ثامر نعمان سالم96842122522010002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى436.0062.29اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيازهار محمد ابراهيم جوير96852122522010003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى590.0084.29اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيانوار حافظ علي جاسم96862122522010005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى558.0079.71اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيايات بشار فتح هللا عسكر96872122522010006

كلية العلوم/جامعة ديالى484.0069.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيايات سالم محمود عبد96882122522010007

كلية العلوم/جامعة ديالى484.0069.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيحنان صالح عبد هللا احمد96892122522010011

كلية العلوم/جامعة ديالى464.0066.29اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيحنين ابراهيم عبد غني96902122522010012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى601.0085.86اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيرسل علي محمد جواد96912122522010014

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيرهف بكر عصمت مجيد96922122522010015

كلية العلوم/جامعة ديالى494.0070.57اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيريمه سعيد عباس محمد96932122522010016

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى465.0066.43اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيسما ياسين احمد يونس96942122522010017

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى468.0066.86اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيطيبة سعد علي زيدان96952122522010019

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى554.0079.14اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيميس علي عبد الكريم فارس96962122522010021

كلية العلوم/جامعة ديالى515.0073.57اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيمينا احمد صباح صبري96972122522010022

كلية العلوم/جامعة ديالى551.0078.71اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقينبأ محمود صبار صالح96982122522010025

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية503.0071.86اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقينور ليث عطا نافع96992122522010026

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى499.0071.29اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقينور محمود علي صالح97002122522010027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك508.0072.57اعدادية الحجرات للبناتتطبيقيتقوى ربيع علي رشيد97012122522020003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية498.0071.14اعدادية الحجرات للبناتتطبيقيزينب سجاد بشار شكور97022122522020006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل438.0062.57اعدادية الحجرات للبناتتطبيقينورتان متين اكرام علي97032122522020007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية555.0079.29ثانوية الزهور للبناتتطبيقيآيات باسم سالم كاظم97042122522024001

كلية العلوم/جامعة ديالى463.0066.14ثانوية الزهور للبناتتطبيقيام البنين قاسم علي حسين97052122522024002

كلية العلوم/جامعة ديالى466.0066.57ثانوية الزهور للبناتتطبيقيايالف عدنان كريم رضا97062122522024003

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى463.0066.14ثانوية الزهور للبناتتطبيقيحوراء محمد عايد عبود97072122522024004

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى505.0072.14ثانوية الزهور للبناتتطبيقيرفل رياض غضبان ابراهيم97082122522024006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية463.0066.14ثانوية الزهور للبناتتطبيقيضحى نشوان جعفر عباس97092122522024009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى544.0077.71ثانوية الزهور للبناتتطبيقيطيبه محمد عدنان طه97102122522024010

كلية العلوم/جامعة ديالى563.0080.43اعدادية االنام للبناتتطبيقيلمى نصيف جاسم هذال97112122522045008

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى642.0091.71اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيازل محمد عبد عليوي97122122522048002

كلية العلوم/جامعة ديالى512.0073.14اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيايات جالل حبيب عبد علي97132122522048003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية الزهراء للبناتتطبيقياية شهاب احمد خميس97142122522048004

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى521.0074.43اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيربى طارق مجيد حميد97152122522048008

كلية العلوم/جامعة ديالى456.0065.14اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيرسل حسين علي اسماعيل97162122522048009

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى498.0071.14اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيريام طارق مجيد حميد97172122522048012

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0067.71اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيريم دريد منصور صالح97182122522048013

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى504.0072.00اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء احمد عبد الجواد عبد الرزاق97192122522048014

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0077.43اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزينب عدي حكمت عبد الستار97202122522048015
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قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى618.0088.29اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمه سعد فالح محمد97212122522048020

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمه محمد ابراهيم جاسم97222122522048021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى471.0067.29اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيمروه مهدي فاضل عباس97232122522048024

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيمريم نبراس طه صالح97242122522048025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى555.0079.29اعدادية الزهراء للبناتتطبيقينبأ قصي ابراهيم فرمان97252122522048026

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى496.0070.86اعدادية الزهراء للبناتتطبيقينرجس محمد خضير عباس97262122522048027

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى473.0067.57اعدادية الزهراء للبناتتطبيقينهال راقم محمد نهاد97272122522048028

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيهبه حمزه ابراهيم محمد97282122522048030

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية640.0091.43اعدادية العراقية للبناتتطبيقياساور محمد عبد هللا درويش97292122522049003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى573.0081.86اعدادية العراقية للبناتتطبيقيبنين سعد مهدي جاسم97302122522049010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى481.0068.71اعدادية العراقية للبناتتطبيقيرغد محمد خالص راضي97312122522049018

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية العراقية للبناتتطبيقيزهراء عدي جبار حسين97322122522049022

كلية العلوم/جامعة ديالى602.0086.00اعدادية العراقية للبناتتطبيقيزهراء عمار محمود عباس97332122522049023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى458.0065.43اعدادية العراقية للبناتتطبيقيزهراء قاسم حسن رشيد97342122522049024

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى465.0066.43اعدادية العراقية للبناتتطبيقيزهرة علي نوري حسن97352122522049025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى435.0062.14اعدادية العراقية للبناتتطبيقيسجى قيس عزيز عبد هللا97362122522049028

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى592.0084.57اعدادية العراقية للبناتتطبيقيصفا سعد عيسى عارف97372122522049034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية العراقية للبناتتطبيقيعاتكه عبد االمير يوسف خلف97382122522049037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية العراقية للبناتتطبيقيعبير اسماعيل محمود حمزه97392122522049038

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى528.0075.43اعدادية العراقية للبناتتطبيقيغدير ستار محمود حسن97402122522049039

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية العراقية للبناتتطبيقيمها صالح مهدي حسين97412122522049042

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى639.0091.29اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيام سلمه شكر محمود حسن97422122522050005

كلية العلوم/جامعة ديالى558.0079.71اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيتبارك محمد مصطاف حسين97432122522050010

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى606.0086.57اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيرانية عمر صبحي حسن97442122522050015

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية594.0084.86اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيزهراء علي ناجي حميد97452122522050017

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد648.0092.57اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيماريا سالم حسون مهدي97462122522050026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى422.0060.29اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيمريم اوس صكبان خضير97472122522050027

كلية العلوم/جامعة ديالى525.0075.00اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيمعراج عباس علوان محمد97482122522050029

كلية العلوم/جامعة ديالى538.0076.86اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيميادة اسماعيل ابراهيم علي97492122522050032

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى613.0087.57اعدادية المقدادية للبناتتطبيقينبأ عمر عبد احمد97502122522050033

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيهدير رائد محمد احمد97512122522050037

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى562.0080.29اعدادية النبوة للبناتتطبيقيتبارك ضياء قدوري جواد97522122522055002

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية633.0090.43اعدادية النبوة للبناتتطبيقيحوراء سلمان ياس خضير97532122522055003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية468.0066.86اعدادية فدك للبناتتطبيقيايه طياب فاضل عيسى97542122522067002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى576.0082.29اعدادية فدك للبناتتطبيقيزهراء عباس جواد علي97552122522067003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى546.0078.00اعدادية فدك للبناتتطبيقيضحى غانم فهد عبود97562122522067006

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى569.0081.29اعدادية فدك للبناتتطبيقيغدير مصطفى سليم حسن97572122522067007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية فدك للبناتتطبيقيغدير وائل حسين جاسم97582122522067008

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية فدك للبناتتطبيقيمالك فاضل محمد عبد97592122522067010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى491.0070.14اعدادية فدك للبناتتطبيقينور الهدى حيدر عبد كاظم97602122522067011
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية فدك للبناتتطبيقيهدى قصي علي عبد هللا97612122522067012

كلية العلوم/جامعة ديالى514.0073.43ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيحنين عادل حسين فاضل97622122522071003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى633.0090.43ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيحواء عباس كاظم علي97632122522071004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى449.0064.14ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزهراء قاسم مسلم كاظم97642122522071007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى443.0063.29ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزهراء كاظم عبد االمير قاسم97652122522071008

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى607.0086.71ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيفاطمة عادل محمد عبد الرزاق97662122522071009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى464.0066.29ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيفاطمة عباس محمد موسى97672122522071010

كلية العلوم/جامعة ديالى461.0065.86ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقينبأ جواد كاظم طه97682122522071012

كلية العلوم/جامعة ديالى592.0084.57ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيتبارك شريف محمد راشد97692122522075002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيزهراء قاسم محمود عاصي97702122522075005

كلية العلوم/جامعة ديالى520.0074.29ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيزينب محمد عباس حسين97712122522075006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيعبير عباس محمود حسين97722122522075007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0071.43ثانوية الصادقات للبناتتطبيقيتبارك علي حامد احمد97732122522096001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533.0076.14ثانوية الصادقات للبناتتطبيقيزمزم وسام نهاد كاظم97742122522096002

كلية العلوم/جامعة ديالى476.0068.00ثانوية الصادقات للبناتتطبيقيطيبة جاسم محمد احمد97752122522096004

كلية العلوم/جامعة ديالى559.0079.86ثانوية الصادقات للبناتتطبيقيعالهن طالب جاسم محمد97762122522096005

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية662.0094.57ثانوية الصادقات للبناتتطبيقيهدى نوري حسين عبد97772122522096008

كلية العلوم/جامعة ديالى447.0063.86ثانوية االماني المسائية للبناتتطبيقيزهراء صارم علوان موسى97782122526003002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى554.0079.14ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيدنيا رشيد ساجت كيطان97792122526005002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى565.0080.71ثانوية السهول المختلطةتطبيقيرنا سعد نومان عصفور97802122527014001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية السهول المختلطةتطبيقينبأ حميد رشيد حمادي97812122527014002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى469.0067.00ثانوية السهول المختلطةتطبيقينور عبود ظاهر عبد الوهاب97822122527014003

كلية الزراعة/جامعة ديالى424.0060.57ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقينبأ طارق صالح مهدي97832122527032006

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك420.0060.00ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقيبتول ثاير عثمان محمد97842122527046001

كلية الزراعة/جامعة ديالى427.0061.00الخارجياتتطبيقيرنده محمد راضي عبدهللا97852122528050016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى586.0083.71الخارجياتتطبيقيضحى اياد سلمان صالح97862122528050029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى524.0074.86الخارجياتتطبيقيغفران مهدي فاضل عباس97872122528050036

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى579.0082.71الخارجياتتطبيقيفرح بشير راضي سعيد97882122528050041
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