
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

صالح الدين 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية االبراهيمية للبنينادبياحمد ظافر كنوش ارميض11822211001003

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين517.0073.86اعدادية االبراهيمية للبنينادبيمحمد حسن عالء حميد محمود21822211001009

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71اعدادية االبراهيمية للبنينادبيحسن قاسم حسن عبد االمير31822211001010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية االبراهيمية للبنينادبيحسين احمد عبود جدوع41822211001012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86اعدادية االبراهيمية للبنينادبيحسين سعد ثامر حسن51822211001013

كلية اآلداب/جامعة تكريت432.0061.71اعدادية االبراهيمية للبنينادبيسالم كاظم متعب داود61822211001019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0067.71اعدادية االبراهيمية للبنينادبيسجاد رائد وادي جاسم71822211001021

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية االبراهيمية للبنينادبيسجاد رباح يوسف احمد81822211001022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية االبراهيمية للبنينادبيعباس سعدون زيدان نصيف91822211001023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية االبراهيمية للبنينادبيعباس قصي حسن علي101822211001024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434.0062.00اعدادية االبراهيمية للبنينادبيعبد الجبار أنور يونس احمد111822211001025

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية382.0054.57اعدادية االبراهيمية للبنينادبيعبد الرحمن علي كريم مهدي121822211001027

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية االبراهيمية للبنينادبيعبد العزيز عامر جاسم مجيد131822211001028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية االبراهيمية للبنينادبيعبد هللا حسين جاسم عبد الحسين141822211001030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0065.43اعدادية االبراهيمية للبنينادبيعبد هللا رحيم محمد حسين151822211001033

كلية اآلداب/جامعة تكريت428.0061.14اعدادية االبراهيمية للبنينادبيعلي حسين عباس حسين161822211001036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت432.0061.71اعدادية االبراهيمية للبنينادبيقتيبة اسماعيل يوسف احمد171822211001040

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00اعدادية االبراهيمية للبنينادبيكرار حيدر فاضل كريم181822211001042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0067.71اعدادية االبراهيمية للبنينادبيكرار فؤاد عبد هللا فرحان191822211001043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية االبراهيمية للبنينادبيليث رائد رحيم نايف201822211001045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية االبراهيمية للبنينادبيمحمد ستار عويد حسن211822211001049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت541.0077.29اعدادية الدور للبنينادبيابراهيم ليث ابراهيم حسين221822211003001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية الدور للبنينادبياحمد شهاب عباس فاضل231822211003002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0064.86اعدادية الدور للبنينادبياحمد عبيد صالح حميد241822211003003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت491.0070.14اعدادية الدور للبنينادبيعبد الرحمن عباس علي رجب251822211003006

كلية اآلداب/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية الدور للبنينادبيعبد هللا مثنى ابراهيم حسن261822211003009

كلية الحقوق/جامعة تكريت549.0078.43اعدادية الدور للبنينادبيعلي زياد احمد عبد الحميد271822211003011

كلية اآلداب/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية الدور للبنينادبيقسور ياسر اسماعيل علي281822211003012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0066.29اعدادية الدور للبنينادبيمحمد سعد كاظم رحيم291822211003013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية الدور للبنينادبيمحمد عثمان عبد الكريم حسين301822211003014

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية الدور للبنينادبيمصطفى باسم محمد جابر311822211003016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية الدور للبنينادبيمكرم ياسين طه ياسين321822211003017

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية الدور للبنينادبييوسف علي صباح ابراهيم331822211003018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية الشرقاط للبنينادبياحمد بطيخ عشوي دلوم341822211004001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية الشرقاط للبنينادبياحمد عبد المجيد محمد عبد هللا351822211004002

كلية الحقوق/جامعة تكريت492.0070.29اعدادية الشرقاط للبنينادبيبشار عامر جاسم محمد361822211004003

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14اعدادية الشرقاط للبنينادبيخلف محمد خلف دعيجان371822211004008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية الشرقاط للبنينادبيسامي خلف علي جاسم381822211004011

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية الشرقاط للبنينادبيسمير عامر جاسم محمد391822211004013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية الشرقاط للبنينادبيعبد السالم محمد عطيه صالح401822211004015
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كلية اآلداب/جامعة الموصل431.0061.57اعدادية الشرقاط للبنينادبيعبد الكريم عبد هللا مرعي حسن411822211004017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية الشرقاط للبنينادبيعبد الوهاب عبد الرزاق محمد خلف421822211004021

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية الشرقاط للبنينادبيعلي احمد فرج لفته431822211004023

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت500.0071.43اعدادية الشرقاط للبنينادبيعلي خالد علي حمد441822211004024

كلية اللغات/جامعة بغداد594.0084.86اعدادية الشرقاط للبنينادبيعلي محمد عبد العزيز ظاهر451822211004026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية الشرقاط للبنينادبيعمر بشير محمد مطر461822211004027

كلية اآلداب/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية الشرقاط للبنينادبيعمر كامل خليل عشم471822211004032

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية الشرقاط للبنينادبيفاضل علي رمضان ماجد481822211004033

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29اعدادية الشرقاط للبنينادبيمؤمن جمعه عبيد عيسى491822211004036

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية الشرقاط للبنينادبيمجاهد احمد ابو اليقضان عطيه501822211004037

كلية اآلداب/جامعة تكريت457.0065.29اعدادية الشرقاط للبنينادبيمحمد احمد عيسى جمعه511822211004038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية الشرقاط للبنينادبيمحمد كريم فراس هاشم ادريس521822211004039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470.0067.14اعدادية الشرقاط للبنينادبيمزاحم ضياء عبد عيسى531822211004041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية الشرقاط للبنينادبيمصطفى صالح محمد حديد541822211004042

كلية الحقوق/جامعة تكريت515.0073.57اعدادية الشرقاط للبنينادبيمهند بسام خضر حماده551822211004045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية الشرقاط للبنينادبينهيان حمود حديب نزال561822211004046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت528.0075.43اعدادية الشرقاط للبنينادبينواف حمد شطي عران571822211004047

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية الشرقاط للبنينادبيهشام عيسى احمد عيسى581822211004048

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية الشرقاط للبنينادبيوسام شفيق احمد عبد الرزاق591822211004050

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0062.57اعدادية الشرقاط للبنينادبييوسف احمد علي احمد601822211004054

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل597.0085.29اعدادية الشرقاط للبنينادبييوسف حسين علي خلوف611822211004055

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0060.00اعدادية الضلوعية للبنينادبيابراهيم خليل ابراهيم عبد هللا621822211005001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت531.0075.86اعدادية الضلوعية للبنينادبياحمد عدنان ابراهيم صالح631822211005002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت487.0069.57اعدادية الضلوعية للبنينادبياحمد مناور ذياب حسين641822211005003

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت512.0073.14اعدادية الضلوعية للبنينادبيامين ضيدان حسين علي651822211005004

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الضلوعية للبنينادبيايسر حسن عبد الرحمن عناك661822211005005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0063.14اعدادية الضلوعية للبنينادبيحسن نصير حازم نصيف671822211005007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية الضلوعية للبنينادبيرعد اياد ذياب خلف681822211005008

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت420.0060.00اعدادية الضلوعية للبنينادبيزيد عكاب صالح عزيز691822211005009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية الضلوعية للبنينادبيعبد العزيز باسم علي حسن701822211005010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457.0065.29اعدادية الضلوعية للبنينادبيعمر طلفاح موحان صايل711822211005011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية الضلوعية للبنينادبيعيسى ثائر ظاهر عبد الوهاب721822211005012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0065.29اعدادية الضلوعية للبنينادبيغسان عدنان حميد احمد731822211005013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470.0067.14اعدادية الضلوعية للبنينادبيلبيد مهند محجوب محمد741822211005014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت507.0072.43اعدادية الضلوعية للبنينادبيمحمد اياد محمد علي751822211005015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت485.0069.29اعدادية الضلوعية للبنينادبيمحمد صباح خلف يوسف761822211005016

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية الضلوعية للبنينادبيمحمد عماد يوسف حمود771822211005017

كلية الحقوق/جامعة تكريت495.0070.71اعدادية الضلوعية للبنينادبيمشرق بهجت فاضل محمد781822211005018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية الضلوعية للبنينادبيمصطفى عماد تلفان خليفه791822211005019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0064.29اعدادية الضلوعية للبنينادبيمهيمن عباس جاسم حسان801822211005020
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قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0073.00اعدادية الضلوعية للبنينادبيميمون معيوف رشيد حسين811822211005021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية الضلوعية للبنينادبييوسف حسن صالح فلفل821822211005023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت501.0071.57اعدادية الضلوعية للبنينادبييونس قحطان داود سالم831822211005024

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية بلد للبنينادبيغيث ميثم علوش حسن841822211006006

كلية الحقوق/جامعة تكريت498.0071.14اعدادية بيجي للبنينادبيابراهيم رافل صبري ابراهيم851822211007001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية بيجي للبنينادبيابي ضياء الدين احمد داود861822211007002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت592.0084.57اعدادية بيجي للبنينادبيامجد ثائر رشيد محمد871822211007003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت508.0072.57اعدادية بيجي للبنينادبيانيس شاكر جاسم محمد881822211007004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية بيجي للبنينادبيرشيد اياد احمد رشيد891822211007010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية بيجي للبنينادبيعبد الغفور معين ابراهيم عباس901822211007014

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى390.0055.71اعدادية بيجي للبنينادبيعبد هللا عالء محمد خلف911822211007017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية بيجي للبنينادبيمحمد صالح شحاذه سلطان921822211007022

كلية الحقوق/جامعة تكريت526.0075.14اعدادية بيجي للبنينادبيمحمد مهند خضر احمد931822211007026

كلية الحقوق/جامعة تكريت490.0070.00اعدادية بيجي للبنينادبيمصطفى محمود جاسم عبار941822211007027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0064.29اعدادية بيجي للبنينادبيمعاوية مشتاق علي حميد951822211007028

كلية اآلداب/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية بيجي للبنينادبييونس سعد ناجي دحام961822211007033

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية ابن االثير للبنينادبيابراهيم حسن محمد لطيف971822211008001

كلية اآلداب/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية ابن االثير للبنينادبياحمد مثنى حمد عباس981822211008002

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية ابن االثير للبنينادبياحمد مضر محمود عبد991822211008003

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت529.0075.57ثانوية ابن االثير للبنينادبيامجد احمد حسين محمد1001822211008004

كلية اآلداب/جامعة تكريت551.0078.71ثانوية ابن االثير للبنينادبيعبد السالم عبد الرحمن حواس محمد1011822211008006

كلية الحقوق/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية ابن االثير للبنينادبيعبد هللا ابراهيم عبد هللا خطاب1021822211008007

كلية الحقوق/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية ابن االثير للبنينادبيعبد هللا عبد الرحمن حواس محمد1031822211008008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية ابن االثير للبنينادبيعمار لؤي سالم عبد هللا1041822211008009

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية ابن االثير للبنينادبيماهر صالح حسين محمد1051822211008011

كلية اآلداب/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية ابن االثير للبنينادبيمحمد حردان مشحن عباس1061822211008014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت513.0073.29ثانوية ابن االثير للبنينادبيمحمود خالد عواد محمود1071822211008015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية ابن كثير للبنينادبياحمد محمد ذياب صطام1081822211010002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0062.57اعدادية ابن كثير للبنينادبيالحمزة حبيب جعاطه ياسين1091822211010006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية ابن كثير للبنينادبيحسين عبد احمد حسن1101822211010011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية ابن كثير للبنينادبيصالح جاسم محمد حسين1111822211010014

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت485.0069.29اعدادية ابن كثير للبنينادبيصدام احمد صالح جاسم1121822211010015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0068.43اعدادية ابن كثير للبنينادبيصدام خلف محمد موسى1131822211010016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية ابن كثير للبنينادبيعلي هاشم محمد رمضان1141822211010022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية ابن كثير للبنينادبيفرحان ادريس ظاهر حمد1151822211010024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية ابن كثير للبنينادبينعيم دلف مطلك طه1161822211010033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86اعدادية ابن كثير للبنينادبيوسام دحام حسين علي1171822211010034

كلية الحقوق/جامعة تكريت575.0082.14اعدادية ابن كثير للبنينادبيوسام مهيب سالم عبد هللا1181822211010035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينادبيعبد هللا ناظر عيدان مرموص1191822211011002

كلية الحقوق/جامعة تكريت521.0074.43اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينادبيمحمد صالح هيالن حمدان1201822211011003
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية االمين للبنينادبيابراهيم صبار خالص حسين1211822211014001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية االمين للبنينادبيابراهيم قتيبه ابراهيم خليل1221822211014002

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية االمين للبنينادبيابو بكر حسام حمد صالح1231822211014003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت485.0069.29اعدادية االمين للبنينادبيحمزة اورنس علي حواس1241822211014005

كلية الحقوق/جامعة تكريت529.0075.57اعدادية االمين للبنينادبيسرمد عبد عياش حمد1251822211014006

كلية اآلداب/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية االمين للبنينادبيعبد الرحمن خلف احمد عطيه1261822211014008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية االمين للبنينادبيعياش شهاب حمادي سلطان1271822211014012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت503.0071.86اعدادية االمين للبنينادبيقتيبه اسماعيل حمود نجم1281822211014013

كلية الحقوق/جامعة تكريت509.0072.71اعدادية االمين للبنينادبيقدامه قحطان خلف سليمان1291822211014014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت527.0075.29اعدادية االمين للبنينادبيمصطفى رعد عساف اعويد1301822211014016

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت469.0067.00اعدادية االمين للبنينادبيمعاذ عبد لفته محمد1311822211014018

كلية الحقوق/جامعة تكريت518.0074.00اعدادية االمين للبنينادبينسيم محمد علي خلف1321822211014019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية االمين للبنينادبيهيثم يوسف عمر حسن1331822211014020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0068.00اعدادية االمين للبنينادبييوسف ايوب حماده حميد1341822211014021

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية الزوية للبنينادبيعمر حجاب محمد جاسم1351822211016006

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الفرقان للبنينادبيابراهيم احمد جالل رجب1361822211020001

كلية اآلداب/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية الفرقان للبنينادبيابراهيم حمودي حسين علي1371822211020002

كلية اآلداب/جامعة تكريت425.0060.71اعدادية الفرقان للبنينادبياحمد عز الدين سعد كريم1381822211020003

كلية الحقوق/جامعة تكريت494.0070.57اعدادية الفرقان للبنينادبياحمد عالء عواد علي1391822211020004

كلية الحقوق/جامعة تكريت519.0074.14اعدادية الفرقان للبنينادبياحمد وعد رحيم موسى1401822211020006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية الفرقان للبنينادبياسماعيل محمود مصطفى ضاحي1411822211020007

كلية اآلداب/جامعة تكريت477.0068.14اعدادية الفرقان للبنينادبيعبد القادر عماد طارق رحيم1421822211020014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية الفرقان للبنينادبيعبد هللا سعد سليمان ابراهيم1431822211020015

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت438.0062.57اعدادية الفرقان للبنينادبيعبد هللا عماد فرحان حسين1441822211020016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية الفرقان للبنينادبيعبد هللا وعد نجم عبد هللا1451822211020017

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية الفرقان للبنينادبيعبد المؤمن محمد جايد زيدان1461822211020018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية الفرقان للبنينادبيعدنان هادي نامس انصيف1471822211020020

كلية الحقوق/جامعة تكريت613.0087.57اعدادية الفرقان للبنينادبيعلي مظهر علي عبد هللا1481822211020021

كلية الحقوق/جامعة تكريت589.0084.14اعدادية الفرقان للبنينادبيمحمد سموئل نزهان هادي1491822211020025

كلية الحقوق/جامعة تكريت510.0072.86اعدادية الفرقان للبنينادبيمحمد مجيد عبد جاعد1501822211020026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت516.0073.71اعدادية الفرقان للبنينادبيمحمود محمد فوزي محمود1511822211020027

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43اعدادية الفرقان للبنينادبييوسف شهاب احمد محمود1521822211020029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية الكفاح للبنينادبياحمد محمد حسن عطا هللا1531822211021001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية الكفاح للبنينادبياحمد مزهر حماده نامس1541822211021002

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية الكفاح للبنينادبياسالم صالح ردام خلف1551822211021003

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29ثانوية الكفاح للبنينادبيجهاد جاسم تركي محمد1561822211021004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ثانوية الكفاح للبنينادبيحمزه ضاري عبد داحور1571822211021006

كلية الحقوق/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية الكفاح للبنينادبيسعد احمد محمد خلف1581822211021007

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية الكفاح للبنينادبيعبد الجليل جمال جميل شلش1591822211021008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت561.0080.14ثانوية الكفاح للبنينادبيعبد الرحمن عامر عبد الباقر لطيف1601822211021009
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء570.0081.43ثانوية الكفاح للبنينادبيعبد هللا ناظم علوان احمد1611822211021010

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية الكفاح للبنينادبيعقبه نافع سكندر خلف1621822211021011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية الكفاح للبنينادبيعمر زيدان خلف حمد1631822211021012

كلية اآلداب/جامعة تكريت558.0079.71ثانوية الكفاح للبنينادبيعيسى ليث جاسم حميد1641822211021013

كلية الحقوق/جامعة تكريت499.0071.29ثانوية الكفاح للبنينادبيمؤتمن سراب مطر سلوم1651822211021014

كلية اآلداب/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية الكفاح للبنينادبيمحمد شالش حسين عبود1661822211021015

كلية الحقوق/جامعة تكريت519.0074.14ثانوية الكفاح للبنينادبيمصطفى نجم عبد هللا داحور1671822211021017

كلية اآلداب/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية الجماهير للبنينادبيامير بشار انور لطيف1681822211025002

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية382.0054.57ثانوية الجماهير للبنينادبيسيف مطشر محمد احمد1691822211025005

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14ثانوية الجماهير للبنينادبيعبد الجليل نزار طه ياسين1701822211025008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية الجماهير للبنينادبيعبد الرحمن فرحان احمد هريط1711822211025009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية الجماهير للبنينادبيعبد الناصر احمد خلف هريط1721822211025012

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية الجماهير للبنينادبيعلي يوسف عطيه خلف1731822211025013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية الجماهير للبنينادبيفهد دحام ابراهيم احمد1741822211025015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك450.0064.29ثانوية الجماهير للبنينادبيمصطفى اياد طارق حسن1751822211025017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت615.0087.86ثانوية الجماهير للبنينادبيوسام مهند محجوب سعدي1761822211025019

كلية الحقوق/جامعة تكريت518.0074.00ثانوية اولو تبه للبنينادبياشرف حيدر علي فاضل1771822211026003

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية456.0065.14ثانوية اولو تبه للبنينادبيحسين علي جاسم عاشور1781822211026005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية اولو تبه للبنينادبيزبير انور حسن ابراهيم1791822211026010

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية455.0065.00ثانوية اولو تبه للبنينادبيعبد هللا عبد الرحمن هيالن قدوري1801822211026012

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت499.0071.29ثانوية اولو تبه للبنينادبيعلي حسين عاشور خلف1811822211026013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك542.0077.43ثانوية اولو تبه للبنينادبيعمر هور داود لكطة1821822211026015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية اولو تبه للبنينادبيمحمد نوري سلمان جليل1831822211026020

كلية الحقوق/جامعة تكريت529.0075.57ثانوية اولو تبه للبنينادبيمنصور صالح خالد جليل1841822211026023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت475.0067.86اعدادية الوطن للبنينادبيبسام رافل ماجد عباس1851822211027003

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية الوطن للبنينادبيصهيب حسين عبد هللا سالم1861822211027006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0065.29اعدادية الوطن للبنينادبيصهيب محمود حسين محمد1871822211027007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت488.0069.71اعدادية الوطن للبنينادبيعبد هللا ماهر جمال خورشيد1881822211027009

كلية الحقوق/جامعة تكريت511.0073.00اعدادية الوطن للبنينادبيعبد هللا وعد عبد الكريم حسين1891822211027010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434.0062.00اعدادية الوطن للبنينادبيكمال احمد مجيد لطيف1901822211027011

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية370.0052.86اعدادية الوطن للبنينادبيمحمد سرمد طه مهدي1911822211027013

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية الوطن للبنينادبيمحمد علوان حسين نصيف1921822211027014

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية455.0065.00اعدادية الوطن للبنينادبيمحمد محمد ناجي داود1931822211027015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت488.0069.71اعدادية الوطن للبنينادبييوسف ابراهيم علي شاكر1941822211027019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية حضر موت للبنينادبيخالد سعيد بخيت احمد1951822211028002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل425.0060.71ثانوية حضر موت للبنينادبيخلف احمد صالح نجم1961822211028003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل470.0067.14ثانوية حضر موت للبنينادبيعمر احمد هايس ابراهيم1971822211028004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت590.0084.29ثانوية حضر موت للبنينادبيمحمد محمود جاد هللا صالح1981822211028006

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14ثانوية حضر موت للبنينادبينبهان عيسى حمش محمد1991822211028007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيايوب جمعه ابراهيم علي2001822211030002
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كلية اآلداب/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيسلطان اكرم دلف محجوب2011822211030003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت499.0071.29اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيعلي هايس عواد حسن2021822211030004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيعمر احمد حماد جراد2031822211030005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت540.0077.14اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمثنى عبد هللا جاسم جبار2041822211030006

كلية اآلداب/جامعة تكريت453.0064.71اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمحمد طالل بحر فياض2051822211030007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمقصود جمعه علي عبد هللا2061822211030008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية العاصفة للبنينادبيعبد الحق فاضل خلف عبد هللا2071822211032010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية العاصفة للبنينادبيعبد الرحمن نجيب عويد ابراهيم2081822211032011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية العاصفة للبنينادبيعبد هللا صالح محمد حواس2091822211032017

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية العاصفة للبنينادبيعبد المجيد احمد حسن حمد2101822211032018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيايمن زعال علي فرهود2111822211034002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيبراء ميسر مسلط عيدان2121822211034003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيطالب صالح سلطان غربي2131822211034004

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبياحمد ميزر حمود محمد2141822211035002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيحسين علي عارف نايف2151822211035006

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0060.14ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيعبد المؤمن سالم عبد حسين2161822211035012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت564.0080.57ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيعبد المهيمن اديب نعمان كريم2171822211035013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيعمر جسام محمد عودة2181822211035015

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيوائل ذياب مهيدي سليمان2191822211035021

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية377.0053.86ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيياسر امير مولود شعباوي2201822211035022

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبياحمد سرمد غالب عايد2211822211037003

كلية اآلداب/جامعة تكريت429.0061.29اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيازور لؤي غالب رشيد2221822211037007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت502.0071.71اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيحذيفة عبد الرحمن نجم عبد هللا2231822211037009

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيحمزة سعد عرب علي2241822211037011

كلية اآلداب/جامعة تكريت429.0061.29اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيحمزة عاصي عبد الرزاق حمود2251822211037012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيحميد كريم فدعم عيفان2261822211037013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيخالد امين علي صالح2271822211037014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيرشيد مخلد ناجي رشيد2281822211037015

كلية الحقوق/جامعة تكريت505.0072.14اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيسمير نزهان عبد سعود2291822211037018

كلية الحقوق/جامعة تكريت535.0076.43اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيطه خالد سامي ياسين2301822211037021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيعبد القادر حسام حسين علي2311822211037024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0065.29اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيعبد هللا مالك كنيهر زغير2321822211037026

كلية الحقوق/جامعة تكريت513.0073.29اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيعبد المجيد طالل عويد كسار2331822211037027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت473.0067.57اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيعبد محمد كواد شيحان2341822211037028

كلية الحقوق/جامعة تكريت517.0073.86اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيعثمان علي دحام محمد2351822211037029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيعلي كاظم ماهر حياوي2361822211037031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيعلي مهاوش هليل رشو2371822211037033

كلية الحقوق/جامعة تكريت503.0071.86اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيعمار محمد رضا حسين2381822211037034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت603.0086.14اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيعيسى حاجم طحيبر حمد2391822211037035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0064.29اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيكرار مكي حمد علي2401822211037036
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كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت421.0060.14اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمجيد مزهر خليل غزاي2411822211037037

كلية الحقوق/جامعة تكريت567.0081.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمحمد ادريس حاتم عواد2421822211037038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمحمد خالد زيدان خلف2431822211037039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت560.0080.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمحمد صباح محمد مسلط2441822211037041

كلية اآلداب/جامعة تكريت489.0069.86اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمحمود رافع علي حسن2451822211037043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمصطفى كامل زهيان عكار2461822211037048

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمصطفى محمد ناصر عبد الحميد2471822211037049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمعتز ناجي كريم حيران2481822211037050

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت587.0083.86اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمنيف نايف مصلح عناد2491822211037051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت517.0073.86اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيهزاع نصيف مفضي هزيم2501822211037053

كلية اآلداب/جامعة تكريت428.0061.14اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيهزبر خير هللا علي ندا2511822211037054

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية غطفان للبنينادبيمحمد علي ضامن حسن2521822211038003

كلية اآلداب/جامعة تكريت432.0061.71اعدادية المنصور للبنينادبيسعد هاشم محجوب دخيل2531822211041014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت477.0068.14اعدادية المنصور للبنينادبيعبد هللا مجيد حروش عبد الفتاح2541822211041021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية المنصور للبنينادبيعمران احمد عبد العزيز بدر2551822211041025

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت431.0061.57اعدادية المنصور للبنينادبيمحمد عثمان احمد عجل2561822211041031

كلية اآلداب/جامعة تكريت427.0061.00اعدادية المنصور للبنينادبيمهند زيدان خلف كردي2571822211041037

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية المنصور للبنينادبيمهند سعد زيدان خلف2581822211041038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية االسحاقي للبنينادبيالفاروق عالء جاسم حسن2591822211043004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت503.0071.86اعدادية االسحاقي للبنينادبيايمن خالد حمود عجوب2601822211043005

كلية التربية/جامعة سامراء455.0065.00اعدادية االسحاقي للبنينادبيعبد الباسط رعد عبد الستار محمود2611822211043014

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية االسحاقي للبنينادبيعبد الوهاب حسن جاسم حسن2621822211043018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية الخضراء للبنينادبيابراهيم خالد عبد الستار احمد2631822211044001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0060.43ثانوية الخضراء للبنينادبيرياح رباح كريم محمد2641822211044005

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت424.0060.57ثانوية الخضراء للبنينادبيعبد الرحمن منصور علي سالم2651822211044008

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية385.0055.00ثانوية الخضراء للبنينادبيناهض احمد محمود احمد2661822211044019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية الخرجة للبنينادبيزيد سالمه سلمان محمد2671822211045005

كلية اآلداب/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية الخرجة للبنينادبيعبد الرحمن سامدار جاسم مهدي2681822211045008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية الخرجة للبنينادبيعبد الملك عبد المجيد شعبان خلف2691822211045009

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت438.0062.57ثانوية الخرجة للبنينادبيعلي مؤيد داود عبد هللا2701822211045010

كلية الحقوق/جامعة تكريت565.0080.71ثانوية الخرجة للبنينادبيمحمود ماهر غانم حسين2711822211045017

كلية الحقوق/جامعة تكريت528.0075.43ثانوية الخرجة للبنينادبيياسين ماهر غانم حسين2721822211045019

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية الواسطي للبنينادبيالمأمون علي عبد هللا كبيسي2731822211047003

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية الواسطي للبنينادبيحاتم ويس خضير شويعل2741822211047004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0060.14اعدادية الواسطي للبنينادبيسعد حسن علي ابراهيم2751822211047006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت444.0063.43اعدادية الواسطي للبنينادبيعبد الرحمن خير هللا محمد خلف2761822211047007

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية الواسطي للبنينادبيعبد الرحيم احمد خلف احمد2771822211047009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية الواسطي للبنينادبيعلي عبود خلف طه2781822211047011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية الواسطي للبنينادبيمحمد سليمان عطيه بكري2791822211047013

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت524.0074.86اعدادية الواسطي للبنينادبيمحمد عبد الستار طلوح خلف2801822211047015

163 من 7صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

صالح الدين 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبياحمد حسن احمد عبود2811822211048001

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت518.0074.00ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيبارق رياض رجب حمد2821822211048003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيخضر محمد احمد محمد2831822211048005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيسمير محمد عيدان محمد2841822211048007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيصالح علي حسين محمد2851822211048009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيعبد اللطيف علي احمد عبد هللا2861822211048010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيعز الدين ابراهيم عمر محمد2871822211048012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0064.29ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيفراس نزار عيدان محمد2881822211048014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت513.0073.29ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيقصي كامل محمد حرجان2891822211048015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت564.0080.57ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيقيصر عيسى احمد رجب2901822211048016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيمحسن عبد الواحد محمد سعد2911822211048017

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيمنذر جمعه ياسين جاد هللا2921822211048022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبينجم عبد هللا نجم عبد هللا2931822211048024

كلية اآلداب/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية الرماح العوالي للبنينادبياحمد محمد علوان حسين2941822211050001

كلية الحقوق/جامعة تكريت511.0073.00ثانوية الرماح العوالي للبنينادبيجنيد داود خلف مهدي2951822211050003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية الرماح العوالي للبنينادبيسجاد عبود حميد مهدي2961822211050004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية الرماح العوالي للبنينادبيعادل ماجد محمد جاسم2971822211050005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29ثانوية الرماح العوالي للبنينادبيمحمد ذياب مهدي صالح2981822211050009

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية الرماح العوالي للبنينادبيمصطفى مهدي حمد ارحيم2991822211050012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0064.86اعدادية الحضارة للبنينادبياثير احمد حسين حنيفش3001822211051001

كلية اآلداب/جامعة تكريت430.0061.43اعدادية الحضارة للبنينادبياثير الزم اسود فيصل3011822211051002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0064.29اعدادية الحضارة للبنينادبياحمد رشيد محمد حسن3021822211051003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية الحضارة للبنينادبياحمد شالل خلف حسن3031822211051004

كلية اآلداب/جامعة تكريت431.0061.57اعدادية الحضارة للبنينادبياحمد صطم صالح خلف3041822211051005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية الحضارة للبنينادبياحمد نعمان صالح بحر3051822211051006

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية الحضارة للبنينادبيبرهان احمد برهان احمد3061822211051009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457.0065.29اعدادية الحضارة للبنينادبيخالد عبد هللا جواد حنيفش3071822211051019

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14اعدادية الحضارة للبنينادبيخالد غالب خليبص صالح3081822211051020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية الحضارة للبنينادبيخليل مدحت خليل ابراهيم3091822211051022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت540.0077.14اعدادية الحضارة للبنينادبيزكريا ثامر ندا عبد هللا3101822211051023

كلية اآلداب/جامعة تكريت427.0061.00اعدادية الحضارة للبنينادبيصالح حميد داود سلمان3111822211051027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471.0067.29اعدادية الحضارة للبنينادبيعبد هللا مزاحم خليبص صالح3121822211051030

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية الحضارة للبنينادبيمحمد صالح نجم عبد هللا3131822211051040

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية الحضارة للبنينادبيمحمد عبد هللا صبحي حميد3141822211051043

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية الحضارة للبنينادبيمحمود داود سلمان عبد الجبار3151822211051044

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية الحضارة للبنينادبيمرتضى احمد عيسى مطلك3161822211051047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية الحضارة للبنينادبيمصطفى ظافر رشيد صالح3171822211051048

كلية اآلداب/جامعة تكريت428.0061.14اعدادية الحضارة للبنينادبينجم عبد هللا حمود امين3181822211051050

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية الحضارة للبنينادبيوسام احمد عيسى خضر3191822211051053

كلية الحقوق/جامعة تكريت510.0072.86ثانوية مكحول للبنينادبيازل يوسف احمد نجم3201822211052005
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية مكحول للبنينادبيسالم جبار حنش خلف3211822211052007

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية384.0054.86ثانوية مكحول للبنينادبيمحمد منيف ملطلك جربوع3221822211052016

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية بابل للبنينادبياحمد اركان حاتم طايس3231822211053001

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية بابل للبنينادبياسامه محمود حسين نايل3241822211053002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت500.0071.43ثانوية بابل للبنينادبيجمعه شاكر ابراهيم علي3251822211053004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية بابل للبنينادبيسيف موفق مطلك زيدان3261822211053005

كلية الحقوق/جامعة تكريت524.0074.86ثانوية بابل للبنينادبيمصعب عامر مزهر طايس3271822211053008

كلية الحقوق/جامعة تكريت601.0085.86ثانوية القلعة للبنينادبيابو بكر صدام عبد هللا محيميد3281822211055001

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية القلعة للبنينادبياحمد حميد صالح علوان3291822211055003

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية القلعة للبنينادبيبراء منذر علي حسين3301822211055005

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29ثانوية القلعة للبنينادبيجهاد خالد حسين لطيف3311822211055007

كلية التربية/جامعة سامراء517.0073.86ثانوية القلعة للبنينادبيطارق سمير عبد هللا محيميد3321822211055010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء477.0068.14ثانوية القلعة للبنينادبيعبد هللا بالل فائز محمد3331822211055013

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0069.57ثانوية القلعة للبنينادبيعبد هللا محمد خضير عباس3341822211055014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء477.0068.14ثانوية القلعة للبنينادبيعلي سعدي محمد علي3351822211055015

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57ثانوية القلعة للبنينادبيعمر رائد مجيد سلمان3361822211055016

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل443.0063.29ثانوية القلعة للبنينادبيمحمد علي نعمان سلمان3371822211055023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء498.0071.14ثانوية القلعة للبنينادبيمصطفى صدام عبد هللا محيميد3381822211055024

كلية اآلداب/جامعة سامراء443.0063.29ثانوية القلعة للبنينادبينوار صديق احمد عبد هللا3391822211055026

كلية اآلداب/جامعة تكريت437.0062.43ثانوية الكندي للبنينادبيابراهيم ادريس خضر عبد هللا3401822211056001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية الكندي للبنينادبيابراهيم نعمه علي سلمان3411822211056002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية الكندي للبنينادبياحمد بسام ابراهيم احمد3421822211056003

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ثانوية الكندي للبنينادبيحذيفة خير هللا علي سلمان3431822211056004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية الكندي للبنينادبيحمزة اسعد ادريس عباس3441822211056005

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية الكندي للبنينادبيصهيب حكمت حاجم سلطان3451822211056007

كلية اآلداب/جامعة تكريت429.0061.29ثانوية الكندي للبنينادبيعبد االله رياض خليل ابراهيم3461822211056008

كلية الحقوق/جامعة تكريت507.0072.43ثانوية الكندي للبنينادبيعبد الرحمن زياد سلمان عبد3471822211056009

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71ثانوية الكندي للبنينادبيعبيده عدي نعمان علي3481822211056010

كلية اآلداب/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية الكندي للبنينادبيعلي عادل عجاج احمد3491822211056011

كلية الحقوق/جامعة تكريت522.0074.57ثانوية الكندي للبنينادبيعمر عبد اللطيف محمود حسن3501822211056012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية الكندي للبنينادبيقاسم اسعد عطا هللا محمد3511822211056013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية الكندي للبنينادبيمحمد احمد حلو حمد3521822211056014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية الكندي للبنينادبيمحمود خير هللا فاضل شكر3531822211056015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية الكندي للبنينادبيمحمود مصطفى محمود حسن3541822211056016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية الكندي للبنينادبيمسلط زياد خليل فجر3551822211056017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية دجلة للبنينادبياحمد علي دحام عايد3561822211060003

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية دجلة للبنينادبياسامه سالم عبد هللا حسن3571822211060005

كلية الحقوق/جامعة تكريت555.0079.29ثانوية دجلة للبنينادبيرامي عماد احمد مصطفى3581822211060007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت533.0076.14ثانوية دجلة للبنينادبيمحمد شامل شالل صالح3591822211060014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت623.0089.00ثانوية دجلة للبنينادبيمحمد نصيف محمود جاسم3601822211060015
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التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية دجلة للبنينادبيمشتاق مجيد طه عطيه3611822211060016

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.43ثانوية دجلة للبنينادبيموسى رشيد محمد خلف3621822211060019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية دجلة للبنينادبيياسر خالد عواد عيسى3631822211060022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية جمال عبد الناصر للبنينادبياوس ابراهيم لطيف عزيز3641822211062007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0061.43ثانوية جمال عبد الناصر للبنينادبيحسين عالء حاتم احمد3651822211062009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية جمال عبد الناصر للبنينادبيعبد الحكيم احمد مجيد مانع3661822211062014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية جمال عبد الناصر للبنينادبيعمر علي لطيف عزيز3671822211062024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية جمال عبد الناصر للبنينادبيفتاح غانم احمد جسام3681822211062025

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية جمال عبد الناصر للبنينادبيمحمد علي خلف عويد3691822211062029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت512.0073.14ثانوية جمال عبد الناصر للبنينادبيياسين جالل بدر عزيز3701822211062036

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية ابن المعتم للبنينادبياحمد علي فاضل جاسم3711822211063004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت527.0075.29اعدادية ابن المعتم للبنينادبيانمار زاهد خليل عبد الرزاق3721822211063005

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية384.0054.86اعدادية ابن المعتم للبنينادبيحارث خالد منصور سليمان3731822211063006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية ابن المعتم للبنينادبيحذيفه عبد الكريم حمد حميد3741822211063007

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية ابن المعتم للبنينادبيحيدر حسن عمر بكر3751822211063008

كلية الحقوق/جامعة تكريت495.0070.71اعدادية ابن المعتم للبنينادبيزيد مفيد خزعل زهوان3761822211063009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت528.0075.43اعدادية ابن المعتم للبنينادبيعبد هللا عمار عبد هللا حسون3771822211063010

كلية الحقوق/جامعة تكريت557.0079.57اعدادية ابن المعتم للبنينادبيعلي وقاص سعد ماهر3781822211063011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت546.0078.00اعدادية ابن المعتم للبنينادبيعمر عبد الخالق عبد هللا رمضان3791822211063012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471.0067.29اعدادية ابن المعتم للبنينادبيفاضل يونس فاضل خطاب3801822211063013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية ابن المعتم للبنينادبيمحمد خالد حافظ مهدي3811822211063016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت565.0080.71اعدادية ابن المعتم للبنينادبيمحمد مهند عبد الجبار ناجي3821822211063018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473.0067.57اعدادية ابن المعتم للبنينادبيمحمود حسين علي مجول3831822211063019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية ابن المعتم للبنينادبينمير زهير بحر رحيم3841822211063020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت496.0070.86اعدادية ابن المعتم للبنينادبيهمام خيرو تلفاح مصلح3851822211063022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية البروج للبنينادبياحمد كامل سطام ملح3861822211065001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434.0062.00اعدادية الربيضة للبنينادبياحمد ابراهيم عجاج احمد3871822211068001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0065.43اعدادية الربيضة للبنينادبيحسن خليل حسن حمود3881822211068003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0068.00اعدادية الربيضة للبنينادبيرياض احمد حماد حسن3891822211068006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0065.43اعدادية الربيضة للبنينادبيزهير عماد جالل حسين3901822211068007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت619.0088.43اعدادية الربيضة للبنينادبيسالم محمود سطام ملح3911822211068008

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية الربيضة للبنينادبيعبد الحق جالل حيمد ياسين3921822211068010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت506.0072.29اعدادية الربيضة للبنينادبيعبد السالم احمد حسون محمد3931822211068011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية الربيضة للبنينادبيعبد السالم نزهان مرعي حسن3941822211068012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت594.0084.86اعدادية الربيضة للبنينادبيعبد هللا ناظم خضير لطيف3951822211068013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت513.0073.29اعدادية الربيضة للبنينادبيعمر محمد جواد سمح3961822211068016

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية الربيضة للبنينادبيمروان سليم محمد فرحان3971822211068020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت491.0070.14ثانوية المناهل للبنينادبياحمد غازي حميد داود3981822211069003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت547.0078.14ثانوية المناهل للبنينادبياحمد ناجي صالح مرعي3991822211069004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت507.0072.43ثانوية المناهل للبنينادبيبكر اياد جاسم محمد4001822211069006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت589.0084.14ثانوية المناهل للبنينادبيحسين علي ذياب هنوني4011822211069007

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ثانوية المناهل للبنينادبيخالد محمود عبد هللا عميره4021822211069008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية المناهل للبنينادبيذياب علي ذياب هنوني4031822211069009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية المناهل للبنينادبيسلطان موفق سلوم حسين4041822211069011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل572.0081.71ثانوية المناهل للبنينادبيسيف محمد مذخر عبار4051822211069012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية المناهل للبنينادبيعلي صدام حسن علي4061822211069014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية المناهل للبنينادبيفارس عبد هللا فارس هنوني4071822211069016

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية المناهل للبنينادبيكمال عيسى نايف فتاح4081822211069017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية المناهل للبنينادبيمرعي حردان مرعي حسن4091822211069018

كلية الحقوق/جامعة تكريت504.0072.00ثانوية سّر من رأى للبنينادبياسامه جبار خلف حسن4101822211071004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458.0065.43ثانوية سّر من رأى للبنينادبيبشير باسل حاتم هواس4111822211071008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء508.0072.57ثانوية سّر من رأى للبنينادبيجواد كاظم حميد محمد4121822211071012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء482.0068.86ثانوية سّر من رأى للبنينادبيحسن عبد الجبار محمود محمد4131822211071014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء626.0089.43ثانوية سّر من رأى للبنينادبيسيف صفاء محمد عبد هللا4141822211071016

كلية الحقوق/جامعة تكريت547.0078.14ثانوية سّر من رأى للبنينادبيعالء الدين علي بدر محمد4151822211071023

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية سّر من رأى للبنينادبيعلي حميد علي صالح4161822211071024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء456.0065.14ثانوية سّر من رأى للبنينادبيعمار عبد هللا جاسم محمد4171822211071027

كلية الحقوق/جامعة تكريت541.0077.29ثانوية سّر من رأى للبنينادبيمبين وائل كمال عبد الوهاب4181822211071032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية سّر من رأى للبنينادبيمحمد عمر يونس محمد4191822211071034

كلية التربية/جامعة سامراء508.0072.57ثانوية سّر من رأى للبنينادبيمصطفى محمد يونس ياسين4201822211071039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء497.0071.00ثانوية سّر من رأى للبنينادبيمنذر نعمان سعدي شاكر4211822211071040

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية سّر من رأى للبنينادبينور الدين صباح جاسم الطيف4221822211071042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86اعدادية الروافد للبنينادبيحارث حسين رشيد جميل4231822211073008

كلية الحقوق/جامعة تكريت494.0070.57اعدادية الروافد للبنينادبيحسين عباس عيدان عبيد4241822211073010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت477.0068.14اعدادية الروافد للبنينادبيخالد ردام خالد احمد4251822211073011

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية الروافد للبنينادبيعبد هللا مهدي صالح خلف4261822211073018

كلية اللغات/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية الروافد للبنينادبيعقيل قيس محمد حسن4271822211073019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت556.0079.43اعدادية الروافد للبنينادبيعلي رياض احمد شامل4281822211073020

كلية التربية/جامعة سامراء483.0069.00اعدادية الروافد للبنينادبيعلي عمار اسماعيل جاسم4291822211073022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية الروافد للبنينادبيعلي محمد احمد مهدي4301822211073023

كلية اللغات/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية الروافد للبنينادبيعلي محمد حسين علي4311822211073024

كلية اللغات/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد جواد عبد الكاظم احمد4321822211073029

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت429.0061.29اعدادية الروافد للبنينادبيمصطفى قاسم سفاح عبد الغفار4331822211073032

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0067.57اعدادية الروافد للبنينادبيياسر احمد رشيد جميل4341822211073037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية شاعر الرسول للبنينادبياحمد سالم يوسف حسين4351822211075001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية شاعر الرسول للبنينادبياحمد شهاب احمد حسون4361822211075002

كلية التربية/جامعة سامراء473.0067.57ثانوية شاعر الرسول للبنينادبياحمد عدنان ابراهيم مصلح4371822211075003

كلية الحقوق/جامعة تكريت500.0071.43ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيحارث سرحان ذياب ابراهيم4381822211075004

كلية اآلداب/جامعة سامراء444.0063.43ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيصدام سالم حمود حسن4391822211075006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيصدام طه جاسم نجدي4401822211075007
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيصهيب علي حسين حمود4411822211075008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيعباس غازي محمود محي4421822211075009

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية377.0053.86ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيعبد الرحمن باز حسن درويش4431822211075010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيفاهم عبد محمد شهاب4441822211075013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيليث ثائر مصطفى جاسم4451822211075014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيمحمد ثامر هادي درويش4461822211075015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيمحمد ستار مهدي دحام4471822211075017

كلية الحقوق/جامعة تكريت504.0072.00ثانوية سيف الدولة للبنينادبيابراهيم خميس قيس علوان4481822211076001

كلية الحقوق/جامعة تكريت550.0078.57ثانوية سيف الدولة للبنينادبيجاسم حميد جاسم زيدان4491822211076003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت500.0071.43ثانوية سيف الدولة للبنينادبيحذيفة ثامر محمد حسين4501822211076004

كلية التربية/جامعة سامراء523.0074.71ثانوية سيف الدولة للبنينادبيعبد الرحمن سعد مجبل لطيف4511822211076006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438.0062.57ثانوية سيف الدولة للبنينادبيعبد الكريم جمعه علوان محمود4521822211076008

كلية الحقوق/جامعة تكريت509.0072.71ثانوية سيف الدولة للبنينادبيعبد هللا علي صالح محمد4531822211076009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية سيف الدولة للبنينادبيعمر فيصل محمد كرم4541822211076013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0063.86ثانوية سيف الدولة للبنينادبيوسام طه عبد زيدان4551822211076014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء535.0076.43ثانوية المعتصم للبنينادبيرسول محمود عواد محمود4561822211078004

كلية اآلداب/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية الجاحظ للبنينادبياحمد حردان لفته حردان4571822211079002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية الجاحظ للبنينادبياحمد علي ابراهيم خرشيد4581822211079003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0064.71اعدادية الجاحظ للبنينادبياحمد منعم سالم محمود4591822211079004

كلية اآلداب/جامعة سامراء431.0061.57اعدادية الجاحظ للبنينادبيبشير نزار علي محمد4601822211079005

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29اعدادية الجاحظ للبنينادبيبالل صباح نجم عبد4611822211079006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية الجاحظ للبنينادبيحاتم كريم حمد خميس4621822211079007

كلية اآلداب/جامعة سامراء444.0063.43اعدادية الجاحظ للبنينادبيخالد عبد الناصر خالد الطيف4631822211079009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0066.29اعدادية الجاحظ للبنينادبيخالد محمد مصطفى جاسم4641822211079010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية الجاحظ للبنينادبيسعد علي حسن احمد4651822211079011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0064.29اعدادية الجاحظ للبنينادبيسليمان راضي صالح جاسم4661822211079012

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الجاحظ للبنينادبيسيف سعد جاسم حمود4671822211079013

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية الجاحظ للبنينادبيشهاب محمود خلف حموش4681822211079014

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية الجاحظ للبنينادبيعامر باهض ظاهر فرحان4691822211079015

كلية الحقوق/جامعة تكريت554.0079.14اعدادية الجاحظ للبنينادبيعبد هللا حمود شهاب احمد4701822211079016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية الجاحظ للبنينادبيعزيز محمد سامر كمون4711822211079019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية الجاحظ للبنينادبيعلي احمد حمود سحل4721822211079020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية الجاحظ للبنينادبيعلي محمد علوان محمد4731822211079021

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الجاحظ للبنينادبيعمر احمد محمد خلف4741822211079022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية الجاحظ للبنينادبيمحمد خليل ابراهيم محمد4751822211079024

كلية التربية/جامعة سامراء459.0065.57اعدادية الجاحظ للبنينادبيمحمد رياض مزعل محمود4761822211079025

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية الجاحظ للبنينادبيمحمد ستار فاضل جاسم4771822211079027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية الجاحظ للبنينادبيمحمود نصيف محسن عنزي4781822211079028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت470.0067.14اعدادية الجاحظ للبنينادبيمصطفى احمد حسن رضيمه4791822211079029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية الجاحظ للبنينادبيمصطفى محمد خلف حموش4801822211079030
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كلية اللغات/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية الجاحظ للبنينادبيهشام فائق فاضل جاسم4811822211079031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0066.29اعدادية الجاحظ للبنينادبييحيى مهدي علوان محمد4821822211079032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية التراث العربي للبنينادبياحمد خالد مرشود منوخ4831822211084002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت551.0078.71ثانوية التراث العربي للبنينادبياحمد كريم خلف هرو4841822211084005

كلية الحقوق/جامعة تكريت564.0080.57ثانوية التراث العربي للبنينادبيايهم رياض محمود حسين4851822211084008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438.0062.57ثانوية التراث العربي للبنينادبيبكر اركان رشيد حمود4861822211084009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت595.0085.00ثانوية التراث العربي للبنينادبيراجي غازي كنعان خلف4871822211084011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت510.0072.86ثانوية التراث العربي للبنينادبيعبد هللا ضياء محمود حسين4881822211084015

كلية اآلداب/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية التراث العربي للبنينادبيمحمد مزعل حمد ذاوي4891822211084020

كلية الحقوق/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية التراث العربي للبنينادبيمحمد يوسف جاسم محمد4901822211084022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت506.0072.29اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيايمن محمد علي محمد4911822211086003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيحذيفه خليل ابراهيم احمد4921822211086004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيخالد محمد شنداخ حمد4931822211086005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيخضر مصطفى محمد خلف4941822211086006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيعبد هللا احمد عبد هللا خضر4951822211086010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0060.43اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيعثمان عبد الكريم سلطان احمد4961822211086012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت511.0073.00اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيعطا هللا علي برجس دخيل4971822211086013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت574.0082.00اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيعقيل ضياء احمد علي4981822211086014

كلية اآلداب/جامعة تكريت440.0062.86اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيمحمد حمد محمد عويد4991822211086017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت489.0069.86اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيمراد خلف حماد ابراهيم5001822211086018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيوالء مصطفى طه عبد هللا5011822211086020

كلية الحقوق/جامعة تكريت547.0078.14ثانوية الزهراوي للبنينادبياسامه زاحم خضير جاسم5021822211095005

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء442.0063.14ثانوية الزهراوي للبنينادبيحامد احمد محجوب حسن5031822211095010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية الزهراوي للبنينادبيخضير عرب خضير عباس5041822211095012

كلية الحقوق/جامعة تكريت501.0071.57ثانوية الزهراوي للبنينادبيسيف وليد عبد الرحمن الطيف5051822211095013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57ثانوية الزهراوي للبنينادبيعبد الرزاق علي ممتاز جاسم5061822211095015

كلية اآلداب/جامعة سامراء446.0063.71ثانوية الزهراوي للبنينادبيمهدي محمد مهدي صالح5071822211095024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء459.0065.57ثانوية الزهراوي للبنينادبيياسين ايوب سامي عبود5081822211095025

كلية الحقوق/جامعة تكريت537.0076.71ثانوية االنشراح للبنينادبياحمد جاسم محمد حسين5091822211097001

كلية الحقوق/جامعة تكريت534.0076.29ثانوية االنشراح للبنينادبيادريس محمد حسين مهدي5101822211097002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية االنشراح للبنينادبيسلمان ناصر محمود نايف5111822211097003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية االنشراح للبنينادبيعباس احمد شكر محمد5121822211097004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت566.0080.86ثانوية االنشراح للبنينادبيعبد الحميد رشيد حميد حردان5131822211097006

كلية الحقوق/جامعة تكريت545.0077.86ثانوية االنشراح للبنينادبيعثمان هاشم علي خلف5141822211097007

كلية اآلداب/جامعة سامراء425.0060.71ثانوية االنشراح للبنينادبيعلي رشيد حميد محمود5151822211097009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية االنشراح للبنينادبيعمار عدنان حميد احمد5161822211097010

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية االنشراح للبنينادبيمؤتمن مزهر عبد علي5171822211097011

كلية التربية/جامعة سامراء464.0066.29ثانوية االنشراح للبنينادبيميثم ضياء خوام محرف5181822211097013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية االنشراح للبنينادبييونس مؤيد سعدون محمد5191822211097014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيايمن جاسم علي يوسف5201822211098004

163 من 13صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

صالح الدين 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيطيف علي كاظم عباس5211822211098006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعمر زهير صالح عواد5221822211098009

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمصطفى بشير عمير شعبان5231822211098011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمناور خميس عواد هنو5241822211098013

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيسالم رؤوف محمد مضحي5251822211098014

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيابراهيم حاضر حسن خلف5261822211099001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية صهيب الرومي للبنينادبياثير علي صالح محمد5271822211099002

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43اعدادية صهيب الرومي للبنينادبياحمد عارف عايد جاسم5281822211099003

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت431.0061.57اعدادية صهيب الرومي للبنينادبياحمد عطيه طعمه حسين5291822211099004

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيانور ذياب محمد محيميد5301822211099006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيخطاب علي صالح محمد5311822211099008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت513.0073.29اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيخليل داود زبار رشيد5321822211099009

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيسيف علي حسين علي5331822211099010

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيسيف نايف عطيه صالح5341822211099011

كلية اآلداب/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيصالح الدين حمد اسماعيل عبد هللا5351822211099012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473.0067.57اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعبد الرحمن احمد خلف محمد5361822211099013

كلية اآلداب/جامعة تكريت485.0069.29اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعثمان محمد خليف عبد هللا5371822211099017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت506.0072.29اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعثمان ندا عباس حمد5381822211099018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت508.0072.57اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعقيل داود زبار رشيد5391822211099019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470.0067.14اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعلي ميثاق رجه عبيد5401822211099020

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعلي نزال علي خلف5411822211099021

كلية اآلداب/جامعة تكريت425.0060.71اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمحمد حمادي خلف صالح5421822211099029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0066.29اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمحمد عجاج عباس حمد5431822211099031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0066.29اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمحمود كامل جواد كاظم5441822211099032

كلية اآلداب/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية صهيب الرومي للبنينادبينصيف عبد هللا عوض عكله5451822211099036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت538.0076.86اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيياسين عطيه صالح عيدان5461822211099039

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت547.0078.14اعدادية صهيب الرومي للبنينادبييحيى فهد خلف علي5471822211099040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية حمرين للبنينادبياحمد فياض عبوش فنوش5481822211100001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت560.0080.00ثانوية حمرين للبنينادبيخميس دومان محبر فريح5491822211100003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية حمرين للبنينادبيسعد محسن حميد احميد5501822211100004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية حمرين للبنينادبيمصطفى فرج درويش ثالج5511822211100012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء456.0065.14ثانوية دبي للبنينادبيابراهيم عبد محمد مرهون5521822211102001

كلية اآلداب/جامعة سامراء422.0060.29ثانوية دبي للبنينادبياحمد روكان محمود علي5531822211102002

كلية التربية/جامعة سامراء453.0064.71ثانوية دبي للبنينادبياحمد عايد رشيد عليوي5541822211102003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء634.0090.57ثانوية دبي للبنينادبياسامه ابراهيم علي عباس5551822211102006

كلية التربية/جامعة سامراء489.0069.86ثانوية دبي للبنينادبياسامه ربيع محل خليفه5561822211102007

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية دبي للبنينادبيامير عزيز مهدي محيميد5571822211102008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية دبي للبنينادبيانس عبد الباسط تركي محمد5581822211102009

كلية اآلداب/جامعة سامراء428.0061.14ثانوية دبي للبنينادبيحسين علي عطيه خزعل5591822211102017

كلية الحقوق/جامعة تكريت504.0072.00ثانوية دبي للبنينادبيعبد هللا طارق جاسم محمد5601822211102027
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كلية التربية/جامعة سامراء477.0068.14ثانوية دبي للبنينادبيعلي فاضل حسين جاسم5611822211102039

كلية التربية/جامعة سامراء470.0067.14ثانوية دبي للبنينادبيفؤاد طارق جاسم محمد5621822211102050

كلية الحقوق/جامعة تكريت553.0079.00ثانوية دبي للبنينادبيفخر الدين ضرغام نوري مهدي5631822211102051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية دبي للبنينادبيمالك نايف مسعود حسن5641822211102053

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29ثانوية دبي للبنينادبيمحمد ضياء محمد حسن5651822211102058

كلية الحقوق/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية دبي للبنينادبيمحمد عارف جاسم محمد5661822211102059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء483.0069.00ثانوية دبي للبنينادبيمحمود عبد القادر عطا هللا عبد5671822211102067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية دبي للبنينادبيمصطفى بيان حردان ابراهيم5681822211102071

كلية اآلداب/جامعة سامراء438.0062.57ثانوية دبي للبنينادبيمصطفى عبد هللا فاضل علي5691822211102072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية دبي للبنينادبيمصطفى عمر عبد محمد5701822211102073

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71ثانوية دبي للبنينادبيمعاذ محمد محمود محيميد5711822211102076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء500.0071.43ثانوية دبي للبنينادبيوليد حميد خلف عباس5721822211102079

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00اعدادية غرناطة للبنينادبياحمد حسين عبوان محمد5731822211104001

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية غرناطة للبنينادبيخير هللا نصر هللا عبد هللا فتحي5741822211104004

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت547.0078.14اعدادية غرناطة للبنينادبيعبد الرحمن عمر خليفة علي5751822211104007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت503.0071.86اعدادية غرناطة للبنينادبيعبد الكريم سليمان علي جمعه5761822211104008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية غرناطة للبنينادبيعبد هللا مد هللا فتحي جمعه5771822211104010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبياحمد عصام عبيد لطيف5781822211106003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبياركان مازن ضاري مجباس5791822211106004

كلية التربية/جامعة سامراء548.0078.29ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيامير ظافر كاظم علي5801822211106006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيبكر عادل كريم علي5811822211106008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيحسين علي عباس ابراهيم5821822211106009

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيحسن محمد غازي عبد الحسين5831822211106011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيصاحب حيدر عبد الصاحب عباس5841822211106016

كلية اآلداب/جامعة سامراء423.0060.43ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيعبد العزيز فارس غازي عبد الحسين5851822211106018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت536.0076.57ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيعبد القادر فليح حسن سعيد5861822211106019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت583.0083.29ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيعلي احمد عبود صبحي5871822211106020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيعلي ماهر حسين ابراهيم5881822211106024

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0060.86ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيعلي هشام خليل عطا هللا5891822211106025

كلية اآلداب/جامعة بغداد487.0069.57ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيكرار بشار خليل عطا هللا5901822211106027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء528.0075.43ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيليث عصام عبيد لطيف5911822211106028

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيليث فراس عواد ابراهيم5921822211106029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء573.0081.86ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيمحمد احمد عبود صبحي5931822211106031

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيمصطفى هشام خليل عطا هللا5941822211106034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيمنتظر سعد عبد النبي ميزر5951822211106035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيياسين حسين ابراهيم سلوم5961822211106038

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية الشموس للبنينادبيانس مالك عادل جهاد5971822211107001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت494.0070.57ثانوية الشموس للبنينادبيرضا محمد ضيف كاظم5981822211107002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية الشموس للبنينادبيعداي صدام هراط مرزوق5991822211107004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية الشموس للبنينادبيغزوان نجم عبود احمد6001822211107005
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت534.0076.29ثانوية الشموس للبنينادبيقتيبه علي شرقي حسين6011822211107006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت543.0077.57ثانوية الشموس للبنينادبيكرار حسين شرقي حسين6021822211107007

كلية الحقوق/جامعة تكريت503.0071.86ثانوية الشموس للبنينادبيوسام هادي عماش حسين6031822211107009

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية513.0073.29ثانوية اليرموك للبنينادبيابراهيم خليل ابراهيم علي6041822211108001

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية اليرموك للبنينادبيحسين محمد عبد الحسين جواد6051822211108009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية اليرموك للبنينادبيسجاد احمد ابراهيم جاسم6061822211108012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية اليرموك للبنينادبيعبد هللا احمد عبد جسام6071822211108014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438.0062.57ثانوية اليرموك للبنينادبيعلي سعدون غيدان حسن6081822211108017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية اليرموك للبنينادبيعماد رعد ستار ابراهيم6091822211108018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية اليرموك للبنينادبيعمر عادل حسن مجيد6101822211108019

كلية اآلداب/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية اليرموك للبنينادبيعمر عبد الرزاق ياسين جاسم6111822211108020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية اليرموك للبنينادبيمجيد فرحان احمد محمد6121822211108022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية اليرموك للبنينادبيهاشم حاتم جاسم محميد6131822211108023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت437.0062.43ثانوية اليرموك للبنينادبيوسام زهير عباس حسين6141822211108025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية القبس للبنينادبياحمد سلمان عبدهللا سعدون6151822211110001

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية القبس للبنينادبيجمعه ابراهيم حسن علي6161822211110006

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية القبس للبنينادبيعمر رعد صالح حمد6171822211110009

كلية اآلداب/جامعة تكريت428.0061.14ثانوية الشافعي للبنينادبياحمد اياد احمد علوان6181822211111001

كلية التربية/جامعة سامراء547.0078.14ثانوية الشافعي للبنينادبياحمد جبار جاسم محمد6191822211111002

كلية التربية/جامعة سامراء498.0071.14ثانوية الشافعي للبنينادبياحمد عبد الستار حمد محمد6201822211111003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية الشافعي للبنينادبيامير احمد خليل ابراهيم6211822211111004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية الشافعي للبنينادبيبكر محمود علي حسين6221822211111005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية الشافعي للبنينادبيسعد قاسم احمد مهدي6231822211111006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت506.0072.29ثانوية الشافعي للبنينادبيسعد قاسم حمد محمد6241822211111007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية الشافعي للبنينادبيشهاب حمد شهاب نايف6251822211111008

كلية الحقوق/جامعة تكريت494.0070.57ثانوية الشافعي للبنينادبيعبد الحكيم علي دحام عبد العزيز6261822211111009

كلية الحقوق/جامعة تكريت565.0080.71ثانوية الشافعي للبنينادبيعبد الرحمن عالء حمود طلمس6271822211111010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية الشافعي للبنينادبيعلي احمد علي حسين6281822211111012

كلية التربية/جامعة سامراء506.0072.29ثانوية الشافعي للبنينادبيعلي جاسم محمد رميض6291822211111013

كلية الحقوق/جامعة تكريت498.0071.14ثانوية الشافعي للبنينادبيفراس حسن علي جاسم6301822211111014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0063.29ثانوية الشافعي للبنينادبيمحمود احمد حمد جاسم6311822211111015

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية الشافعي للبنينادبيمخلد كريم خليل ابراهيم6321822211111016

كلية التربية/جامعة سامراء556.0079.43ثانوية الشافعي للبنينادبيمصطفى حاتم حمد محمد6331822211111017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية الشافعي للبنينادبيمصطفى محمد حمود حسين6341822211111018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية الشافعي للبنينادبينشأت خضير عباس اسود6351822211111019

كلية اآلداب/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية سعد بن معاذ للبنينادبيبالل زياد محمود حسن6361822211112002

كلية الحقوق/جامعة تكريت589.0084.14ثانوية سعد بن معاذ للبنينادبيحسن اسعد عواد طه6371822211112003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية سعد بن معاذ للبنينادبيعبد هللا عدنان خميس معارج6381822211112005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية سعد بن معاذ للبنينادبيعبد هللا ياسين صابر عزيز6391822211112006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية سعد بن معاذ للبنينادبيفهد مجيد ابراهيم حسين6401822211112007
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت528.0075.43ثانوية سعد بن معاذ للبنينادبيمحمد غالب جاسم محمد6411822211112008

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبياحمد حاتم عبد الكريم حسين6421822211116004

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبيوليد فراس محمد خليل6431822211116021

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبييونس عزت يونس جميل6441822211116022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية المزهر للبنينادبيزيد كامل عطيه محمود6451822211119014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء455.0065.00ثانوية المزهر للبنينادبيزيدون هيثم سلمان مكي6461822211119015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية المزهر للبنينادبيعبد هللا محمود محمد عبد6471822211119019

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86ثانوية المزهر للبنينادبيمحمد رعد اسود الطيف6481822211119025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء475.0067.86ثانوية المزهر للبنينادبيمحمد فؤاد رميض مصلح6491822211119027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء454.0064.86ثانوية المزهر للبنينادبيحذيفة صالح احمد حسين6501822211119033

كلية اآلداب/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية ملتقى النهرين للبنينادبياثير انمار عبد هللا خلف6511822211120001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية ملتقى النهرين للبنينادبيصميم عبد الستار محمد ظاهر6521822211120006

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية ملتقى النهرين للبنينادبيعبد الناصر علي صالح مجذاب6531822211120007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية ملتقى النهرين للبنينادبيعدنان ابراهيم صالح خلف6541822211120009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية الحاتمية للبنينادبياحمد سلمان احمد عباس6551822211122002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0060.71ثانوية الحاتمية للبنينادبيحيدر سعد مهدي عبد6561822211122007

كلية التربية/جامعة سامراء452.0064.57ثانوية الحاتمية للبنينادبيزين العابدين رضا جعفر احمد6571822211122008

كلية الحقوق/جامعة تكريت591.0084.43ثانوية الحاتمية للبنينادبيعلي غازي فيصل ناجي6581822211122011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية الحاتمية للبنينادبيمجتبى رعد جاسم محمد6591822211122015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية الحاتمية للبنينادبيمقتدى وليد حمد حسن6601822211122016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية الصحابة للبنينادبيخطاب سند علي محمد6611822211123005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية الصحابة للبنينادبيراهي يوسف علي جاسم6621822211123006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية المقاصد للبنينادبيعبد الحميد سطام احمد حسن6631822211128012

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29ثانوية المقاصد للبنينادبيعثمان علي مطلك سليمان6641822211128013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية المقاصد للبنينادبيعداي سالم غزال عداي6651822211128014

كلية الحقوق/جامعة تكريت550.0078.57ثانوية المقاصد للبنينادبيمجد رعد مجيد حسين6661822211128016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية المقاصد للبنينادبيمحمد اسعد طراد ضاري6671822211128017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت500.0071.43ثانوية المقاصد للبنينادبيمروان غازي كريم مطر6681822211128019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت508.0072.57ثانوية المقاصد للبنينادبييوسف احمد مصطفى حسين6691822211128020

كلية اآلداب/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية التواصل االهلية للبنينادبيحذيفة اديب جاسم خلف6701822213003002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية التواصل االهلية للبنينادبيحسين علي حسين علي6711822213003003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية التواصل االهلية للبنينادبيزياد عادل ذياب حمده6721822213003004

كلية اآلداب/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية التواصل االهلية للبنينادبيعبد هللا بشير حميد خليل6731822213003005

كلية الحقوق/جامعة تكريت500.0071.43ثانوية التواصل االهلية للبنينادبيمحمود سبهان خلف حمد6741822213003006

كلية الحقوق/جامعة تكريت509.0072.71ثانوية التواصل االهلية للبنينادبيموسى وحيد خلف فارس6751822213003007

كلية الحقوق/جامعة تكريت512.0073.14ثانوية التواصل االهلية للبنينادبييعرب نوري ذياب جزاع6761822213003008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0061.14ثانوية تكريت االهلية للبنينادبياحمد سالم قدوري حمد6771822213004002

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية تكريت االهلية للبنينادبيحسن عبد المالك احمد ابراهيم6781822213004003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت541.0077.29ثانوية تكريت االهلية للبنينادبيزيد طه علي فرحان6791822213004005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية تكريت االهلية للبنينادبيسيف بهاء عطوان سويد6801822213004006
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كلية اآلداب/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية تكريت االهلية للبنينادبيصباح سالم حدود نهير6811822213004007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت477.0068.14ثانوية تكريت االهلية للبنينادبيعبد القادر لؤي محمد عبد القادر6821822213004008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية تكريت االهلية للبنينادبيمحمد جالل خليل عثمان6831822213004011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت500.0071.43ثانوية تكريت االهلية للبنينادبيمحمد غزوان مالك رديف6841822213004012

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71ثانوية تكريت االهلية للبنينادبيمصطفى سنان صباح رشيد6851822213004014

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبياحمد خالد رشيد نصيف6861822213014001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبيبالل مظر محمد سليمان6871822213014004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبيحسين عالء ناظم عواد6881822213014006

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبيحمزة حسو سامي حسو6891822213014007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت566.0080.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبيخالد سالم علي خماس6901822213014008

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبيعبد االله علي مزهر الطيف6911822213014010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبيعبد الرحمن عالء ذاكر اسماعيل6921822213014012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبيعبد القادر احمد عبد حسين6931822213014013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت535.0076.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبيعبد هللا احنف عواد حميد6941822213014014

كلية اآلداب/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبيعبد هللا قيصر حمدي توفيق6951822213014016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبيعبد هللا قيصر سعدي صالح6961822213014017

كلية الحقوق/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبيعبد وضاح صابر عبد6971822213014018

كلية اآلداب/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبيعثمان سهيل نجم عبد هللا6981822213014019

كلية اآلداب/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبيعمر ناصر سعدون حميدي6991822213014020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبيليث قاسم حلو حمد7001822213014021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت499.0071.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبيمحمد سعد عبد الرحمن اسماعيل7011822213014022

كلية اآلداب/جامعة تكريت438.0062.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبيمحمد عبد الموجود حسن حريز7021822213014023

كلية اآلداب/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبيمحمد ليث سفر اسماعيل7031822213014024

كلية التربية/جامعة سامراء450.0064.29اعدادية بيروت االهلية للبنينادبيامير رشيد خلف علي7041822213021003

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية بيروت االهلية للبنينادبيسعود سعد عبد العزيز محمد7051822213021007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية بيروت االهلية للبنينادبيسيف حسين احمد حسين7061822213021008

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29اعدادية بيروت االهلية للبنينادبيصالح محمد جسام علي7071822213021009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0064.86اعدادية بيروت االهلية للبنينادبيعبد الكريم ابراهيم فرحان عيسى7081822213021013

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية بيروت االهلية للبنينادبيعمر حسن كردي محاسن7091822213021016

كلية التربية/جامعة سامراء462.0066.00اعدادية بيروت االهلية للبنينادبيعمر نجيب عبد حسين7101822213021017

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية383.0054.71اعدادية بيروت االهلية للبنينادبيهشام محمد شهاب احمد7111822213021019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية تكريت المسائية للبنينادبيعبد هللا ناصر ياسين نجم7121822215001015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية تكريت المسائية للبنينادبيعلي سفر مولود مصطفى7131822215001019

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43ثانوية تكريت المسائية للبنينادبيقصي ضاري عناد مصلح7141822215001024

كلية التربية/جامعة سامراء462.0066.00اعدادية النهضة المسائية للبنينادبيمحمود محمد محمود حسين7151822215002019

كلية الحقوق/جامعة تكريت501.0071.57ثانوية الهادي المسائية للبنينادبياحمد محمد عليوي محمود7161822215006002

كلية اآلداب/جامعة سامراء445.0063.57ثانوية الهادي المسائية للبنينادبياركان جاسم حمد شكر7171822215006003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية يثرب المختلطةادبياحمد قائد كريم منهل7181822217003003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت437.0062.43ثانوية يثرب المختلطةادبياسامة ستار محروس عواد7191822217003004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت515.0073.57ثانوية يثرب المختلطةادبيامجد جميل احمد طه7201822217003005
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية423.0060.43ثانوية يثرب المختلطةادبيخالد سهيل نجم عبد7211822217003006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية581.0083.00ثانوية يثرب المختلطةادبيرواد عبد الحسين محمد احمد7221822217003007

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت428.0061.14ثانوية يثرب المختلطةادبيصدام جليل ابراهيم احمد7231822217003008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل427.0061.00ثانوية يثرب المختلطةادبيعبد هللا محمد خليل طه7241822217003009

كلية الحقوق/جامعة تكريت533.0076.14ثانوية يثرب المختلطةادبيعلي سامي جاسم حسين7251822217003010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية يثرب المختلطةادبيعلي وليد كريم منهل7261822217003012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية يثرب المختلطةادبيعمار ياسر مهدي عبد الستار7271822217003013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية يثرب المختلطةادبيمحمد خمبس احمد طراد7281822217003015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت543.0077.57ثانوية يثرب المختلطةادبيمصطفى احمد خزعل احمد7291822217003016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية يثرب المختلطةادبيوسام عبد النبي احمد محمد7301822217003018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية البحتري المختلطةادبياحمد رائد نزهان ابراهيم7311822217004001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86اعدادية البحتري المختلطةادبيايوب احمد نواف ضيدان7321822217004003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457.0065.29اعدادية البحتري المختلطةادبيخير هللا احمد نواف ضيدان7331822217004004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت471.0067.29اعدادية البحتري المختلطةادبيعبد هللا علي ضيدان حويل7341822217004008

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية البحتري المختلطةادبيعبد علي عبد عاشور7351822217004011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية البحتري المختلطةادبيعثمان احمد محمد عطيه7361822217004012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية البحتري المختلطةادبيعالء حسن علي ضيدان7371822217004015

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية البحتري المختلطةادبيعيسى ماجد نوري حسان7381822217004019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية البحتري المختلطةادبيفراس حازم علي محمود7391822217004020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل431.0061.57اعدادية البحتري المختلطةادبيفهد يوسف علي جاسم7401822217004021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت471.0067.29اعدادية البحتري المختلطةادبيكريم قاسم سلمان مطلق7411822217004022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء468.0066.86اعدادية البحتري المختلطةادبيمعتز اسماعيل خميس موسى7421822217004024

كلية الحقوق/جامعة تكريت491.0070.14اعدادية البحتري المختلطةادبيمعتز مهند حميد علي7431822217004025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0068.00ثانوية الريف الزاهر المختلطةادبيعالء ثامر جاسم محمد7441822217005001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية الريف الزاهر المختلطةادبيعلي خالد دليل حبتر7451822217005002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية الريف الزاهر المختلطةادبيمحمد حازم مهدي احمد7461822217005004

كلية الحقوق/جامعة تكريت561.0080.14اعدادية الباهلي المختلطةادبيايهاب احمد مزبان يوسف7471822217006002

كلية الحقوق/جامعة تكريت494.0070.57اعدادية الباهلي المختلطةادبيبالل رياض احمد حمد7481822217006003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية الباهلي المختلطةادبيعامر مازن سعدون عباس7491822217006008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية الباهلي المختلطةادبيعمر احمد نجم عبد7501822217006010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت541.0077.29اعدادية الباهلي المختلطةادبيكيالن عمار احمد اسود7511822217006012

كلية اآلداب/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية الباهلي المختلطةادبيمحمد خالد اسماعيل علي7521822217006013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية الملوية المختلطةادبياحمد فيصل مهدي علي7531822217007001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء520.0074.29اعدادية الملوية المختلطةادبيضياء برهان حسين محيميد7541822217007004

كلية اآلداب/جامعة سامراء430.0061.43اعدادية الملوية المختلطةادبيعبد هللا عطا هللا عباس خلف7551822217007005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء456.0065.14اعدادية الملوية المختلطةادبيعبد الهادي عايد هادي عباس7561822217007006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء551.0078.71اعدادية الملوية المختلطةادبيمحمود قاسم حسين علي7571822217007009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية الرازي المختلطةادبيابراهيم عايش غدير عايد7581822217008001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية الرازي المختلطةادبياحمد مانع مناور محسن7591822217008002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية الرازي المختلطةادبيرفعات سلمان مصطفى علي7601822217008004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية الرازي المختلطةادبيمصطفى احمد شهاب علي7611822217008008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية المجاهد المختلطةادبياحمد هيثم جنعان خزعل7621822217009001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية المجاهد المختلطةادبيارشد حميد لطيف جاسم7631822217009002

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية381.0054.43ثانوية المجاهد المختلطةادبيسليم كريم نايف علي7641822217009005

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57ثانوية المجاهد المختلطةادبيمهند عباس نايف محمد7651822217009007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية المستقبل المختلطةادبياكرم حامد محمد جسام7661822217012002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0066.29ثانوية المستقبل المختلطةادبيبسام ناظم احمد عبد7671822217012005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية539.0077.00ثانوية المستقبل المختلطةادبيسعد غافل رشيد فارس7681822217012006

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29ثانوية المستقبل المختلطةادبيسفيان احمد محمد جسام7691822217012007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية474.0067.71ثانوية المستقبل المختلطةادبيعبد السالم حربي دحام علوان7701822217012008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00ثانوية المستقبل المختلطةادبيمحمد عماد محمد عبد هللا7711822217012012

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00ثانوية المستقبل المختلطةادبيياسر سالم محمود جسام7721822217012013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية الناعمة المختلطةادبيرائد حسن محمد محمود7731822217015003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية الناعمة المختلطةادبيعبد الرحمن عياده دليمي مرعيد7741822217015005

كلية اآلداب/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية الناعمة المختلطةادبيماجد دلي حميد حمد7751822217015007

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت424.0060.57ثانوية الناعمة المختلطةادبيمحمد الهادي محمود عبد هللا حسين7761822217015008

كلية الحقوق/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية الناعمة المختلطةادبيمصطفى سلمان علوان سلمان7771822217015009

كلية الحقوق/جامعة تكريت545.0077.86ثانوية الناعمة المختلطةادبيمصطفى محمد حميد فرج7781822217015010

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ثانوية الناعمة المختلطةادبيمظفر نوري عبد عساف7791822217015012

كلية اآلداب/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية الناعمة المختلطةادبيمعتز نوري عبد عساف7801822217015013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية الجامعة المختلطةادبيحاتم خالد حماده صالح7811822217020002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية الجامعة المختلطةادبيصالح فارس نجرس حسن7821822217020004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية الجامعة المختلطةادبيعبد الرحمن احمد عباس جاعد7831822217020005

كلية اآلداب/جامعة تكريت450.0064.29ثانوية الجامعة المختلطةادبيعبد هللا اياد مزهر خماس7841822217020006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية الجامعة المختلطةادبيمحمد جواد رشيد سعيد7851822217020007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية الجامعة المختلطةادبيمحمد سعد عبد اللطيف جدوع7861822217020008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية الجامعة المختلطةادبيمحمد قاسم علوان سعيد7871822217020009

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية الجامعة المختلطةادبيمعتز بالل عبد عبد هللا7881822217020010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت505.0072.14اعدادية االمام المختلطةادبيعبد هللا ابراهيم حنشول حماده7891822217021004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت505.0072.14اعدادية االمام المختلطةادبيغزوان عناد خزعل دحام7901822217021005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438.0062.57اعدادية االمام المختلطةادبيمحمد ثابت حسين خضير7911822217021006

كلية الحقوق/جامعة تكريت572.0081.71اعدادية االمام المختلطةادبيمحمد حسين جاسم ضايع7921822217021007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0065.43اعدادية االمام المختلطةادبيمروان تايه عطا هللا سلمان7931822217021008

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية االمام المختلطةادبيهشام هاني علي حسين7941822217021010

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية بيجي المسائية المختلطةادبيمحمد حسين ابراهيم خلف7951822217022028

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية الرافدين المختلطةادبيعبد هللا توفيق صالح محمد7961822217023010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية الرافدين المختلطةادبيعلي نوري فزع محمد7971822217023011

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71ثانوية الرافدين المختلطةادبيفالح جدوع عواد سبع7981822217023012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية الرافدين المختلطةادبيمحمد وليد عبد هللا سالم7991822217023015

كلية اآلداب/جامعة تكريت429.0061.29ثانوية الرافدين المختلطةادبيمصطفى عايد مضحي عذاب8001822217023018
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية الرافدين المختلطةادبيهيثم ماهر طارق محمد8011822217023021

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةادبيمصطفى عباس حمدان جاسم8021822217026017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل480.0068.57ثانوية الحارث المسائية المختلطةادبياحمد صداع غازي حسن8031822217027001

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية384.0054.86ثانوية الجواهري المختلطةادبياحمد عباس محمد حسين8041822217030001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية الجواهري المختلطةادبيحيدر قحطان محمد يونس8051822217030003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية الجواهري المختلطةادبينورس حاتم كريم حماده8061822217030009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية370.0052.86ثانوية الحجاز المختلطةادبيحيدر سهيل نجم هالل8071822217035003

كلية اآلداب/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية الحجاز المختلطةادبيسيف سعد خلف حمد8081822217035007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية الحجاز المختلطةادبيعبد الحميد جابر نشمي خلف8091822217035010

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية الحجاز المختلطةادبيعمر هاشم حسين حمد8101822217035014

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت437.0062.43ثانوية دار العلم المختلطةادبيسيف هربود محمد عباس8111822217036004

كلية الحقوق/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبياحمد موسى عبد عيسى8121822217037002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبيبرهان محمد علي هالل8131822217037003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت588.0084.00ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبيجابر احمد حميد احمد8141822217037005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبيمحمد عبد هللا جاد هللا محمد8151822217037006

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57ثانوية الودق المختلطةادبيمحمد خلف لفته عبد8161822217038002

كلية التربية/جامعة سامراء516.0073.71ثانوية الفاروق المختلطةادبياحمد طارق عبود مجيد8171822217042002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد554.0079.14ثانوية الفاروق المختلطةادبيعبد الحكيم محمد عبود مجيد8181822217042005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية الفاروق المختلطةادبيعز الدين عالء عبد هللا محمد8191822217042006

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية396.0056.57ثانوية الفاروق المختلطةادبيياسين عزيز محمد حاجم8201822217042009

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0060.14ثانوية ابن عباد المختلطةادبيعبد العزيز محمد نجم خلف8211822217043005

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ثانوية ابن عباد المختلطةادبيعبد هللا خضير عباس صالح8221822217043006

كلية التربية/جامعة سامراء526.0075.14ثانوية تلمسان المختلطةادبياحمد خالد مجيد مهدي8231822217046001

كلية الحقوق/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية تلمسان المختلطةادبياحمد عدنان حسن محمود8241822217046002

كلية التربية/جامعة سامراء455.0065.00ثانوية تلمسان المختلطةادبيعبد الرحمن خالد مجيد مهدي8251822217046003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل421.0060.14ثانوية تلمسان المختلطةادبيمحمد خالد مجيد مهدي8261822217046004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت522.0074.57ثانوية العاشق المختلطةادبياحمد ابراهيم احمد عبد هللا8271822217047001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية العاشق المختلطةادبيعبد العظيم حسن رشيد عبد هللا8281822217047002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية العاشق المختلطةادبيقاسم خالد عواد حبيب8291822217047003

كلية الحقوق/جامعة تكريت547.0078.14ثانوية العاشق المختلطةادبيمعتز محمود كنعان احمد8301822217047004

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية المواكب المختلطةادبياحمد فرحان ادبيس عباس8311822217049001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية المواكب المختلطةادبيسعد اسماعيل خليل ابراهيم8321822217049005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت514.0073.43ثانوية المواكب المختلطةادبيعبد الحي رشيد حسين علي8331822217049006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت491.0070.14ثانوية المواكب المختلطةادبيعبد الرحمن طعمه خليل ابراهيم8341822217049007

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29ثانوية المواكب المختلطةادبيعبد الوهاب شاكر حسين علي8351822217049008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت507.0072.43ثانوية المواكب المختلطةادبيعمار خليل عيسى سعيد8361822217049009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية الشهيد مصطفى المعظماوي المختلطةادبيعبد الواحد غسان عبد الواحد علي8371822217050002

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية الشهيد مصطفى المعظماوي المختلطةادبيمصطفى ابراهيم عبود عفين8381822217050003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية الصديد المختلطةادبيجاسم محمد نمشان عبيد8391822217051004

كلية الحقوق/جامعة تكريت517.0073.86ثانوية الصديد المختلطةادبيعبد العزيز عايد غزال كطاش8401822217051008
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية الصديد المختلطةادبيعبد هللا عماد الدين منير سنودي8411822217051010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية الصديد المختلطةادبيعمر خليل ابراهيم طه8421822217051012

كلية الحقوق/جامعة تكريت517.0073.86ثانوية الصديد المختلطةادبيمحمد دريد سامي ندا8431822217051014

كلية الحقوق/جامعة تكريت518.0074.00ثانوية الصديد المختلطةادبيمصطفى زياد ماهر احمد8441822217051017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية الصديد المختلطةادبيمظفر علي مظفر توفيق8451822217051018

كلية اآلداب/جامعة سامراء420.0060.00ثانوية السبطين المختلطةادبيايمن سعيد عبد الساده حمادي8461822217053001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء564.0080.57ثانوية السبطين المختلطةادبيصفاء ضياء حسين كاظم8471822217053002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت519.0074.14ثانوية السبطين المختلطةادبيعلي حسن محمد احمد8481822217053003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية الثرثار المختلطةادبيعدي حسن فرحان خليفه8491822217055001

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86ثانوية البيرق المختلطةادبياحمد حاتم عداي حسن8501822217062001

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71ثانوية البيرق المختلطةادبيانس مطر حديد جاسم8511822217062002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية البيرق المختلطةادبيايمن ردام هراط مرزوق8521822217062003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية البيرق المختلطةادبيحسين صادق محمد خضير8531822217062005

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29ثانوية البيرق المختلطةادبيحمدي عادل جاسم عبد هللا8541822217062006

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية البيرق المختلطةادبيسجاد اركان عواد ساير8551822217062009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية البيرق المختلطةادبيعباس عيدان ابراهيم غازي8561822217062011

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية البيرق المختلطةادبيعباس غانم هالل خضير8571822217062012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية البيرق المختلطةادبيعبد الرحمن رعد عبيد حافظ8581822217062013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية البيرق المختلطةادبيعثمان طه حسين علي8591822217062014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية البيرق المختلطةادبيعلي جمال مشعل علي8601822217062015

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية البيرق المختلطةادبيمحمد جاسم محمد شاطي8611822217062017

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية372.0053.14ثانوية االمانة المختلطةادبيامير عباس سبع عطيه8621822217063001

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية االمانة المختلطةادبيحميد سفيان خالد هذال8631822217063003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية االمانة المختلطةادبيسبع حسن سبع عطيه8641822217063004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0066.00ثانوية االمانة المختلطةادبيسعيد داود احمد كريم8651822217063006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية االمانة المختلطةادبيعباس فرحان حسن عبد8661822217063007

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29ثانوية االمانة المختلطةادبيعبد الرحمن مشعان محمود عباس8671822217063010

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية االمانة المختلطةادبيعمار احمد عبد جاسم8681822217063011

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86ثانوية االمانة المختلطةادبيمحمد بالل عاصي محمود8691822217063012

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية ام درمان المختلطةادبياحمد سفيان شالل احمد8701822217065002

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14ثانوية ام درمان المختلطةادبياحمد قاسم مرشد حمادي8711822217065003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية ام درمان المختلطةادبيحسين سعد خلف علي8721822217065004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438.0062.57ثانوية ام درمان المختلطةادبيسلوان احمد خليف مصطفى8731822217065005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت513.0073.29ثانوية ام درمان المختلطةادبيمثنى حمد حسين محمد8741822217065006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيمثنى شاهر عتيج جاسم8751822217068011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبياسامه محمد ذياب حسين8761822217070005

كلية اآلداب/جامعة تكريت429.0061.29ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيبشير ابراهيم عبد هللا مسرهد8771822217070009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيرشيد حميد محمد خاير8781822217070021

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيصديق محمود عبد الستار عبد الجبار8791822217070027

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية372.0053.14ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيعماد ناجي علوان محمود8801822217070045
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كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيعمار هاتف علي خلف8811822217070046

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية379.0054.14ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيعمر معن محمد ميزر8821822217070047

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيحمادي موفق حمادي مرعي8831822217071003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل488.0069.71ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيعمر عادل عباس خضر8841822217071005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبييونس احمد عبد درب8851822217072014

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبياحمد رياض ثاير جابر8861822217074001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبياحمد عبد المجيد حميد سلمان8871822217074002

كلية الحقوق/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيحمزه صباح سفر خلف8881822217074004

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيعلي جاسم محمد شهاب8891822217074005

كلية الحقوق/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيعمر عبد حميد سلمان8901822217074006

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيمحمد وليد خليل ابراهيم8911822217074007

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيمصطفى جمال باشا احمد8921822217074008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيعبد القادر عابر حميد مخلف8931822217074011

كلية اآلداب/جامعة تكريت438.0062.57ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبيالحمزه ليث محجوب علي8941822217075003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبيانمار ربيع خلف طعمة8951822217075004

كلية اآلداب/جامعة تكريت515.0073.57ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبيحمزة مجيد حميد عباس8961822217075005

كلية الحقوق/جامعة تكريت500.0071.43ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبيعمر مالك طه ياسين8971822217075007

كلية اآلداب/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبياحمد مؤيد حميد عبد هللا8981822217076001

كلية اآلداب/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبياسامه لطيف محمد صالح8991822217076002

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبيحذيفة شفيق درب عويد9001822217076003

كلية الحقوق/جامعة تكريت511.0073.00ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبيحسنين عباس فاضل محمود9011822217076004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبيعلي صالح محمد حسين9021822217076005

كلية الحقوق/جامعة تكريت494.0070.57ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبيعمار محمد عبد الرحيم عبد الغني9031822217076007

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبيلواء شفيق درب عويد9041822217076010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبيمهاجر ناظم عطيه خلف9051822217076011

كلية اآلداب/جامعة تكريت450.0064.29المسائية المختلطة (ع  )ثانوية الحسين ادبيبشار كريم علي محمود9061822217081001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0064.86المسائية المختلطة (ع  )ثانوية الحسين ادبيرأفت رحيم مجبل علوان9071822217081002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء478.0068.29المسائية المختلطة (ع  )ثانوية الحسين ادبيعبد هللا زاحم الطيف احمد9081822217081003

كلية اآلداب/جامعة سامراء439.0062.71المسائية المختلطة (ع  )ثانوية الحسين ادبيمحمد سعد الطيف احمد9091822217081006

كلية الحقوق/جامعة تكريت619.0088.43ثانوية النوابغ المختلطةادبيحاچم حمبد فريح محيط9101822217084001

كلية الحقوق/جامعة تكريت520.0074.29ثانوية النوابغ المختلطةادبيطة محمد ساهي محمد9111822217084003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت551.0078.71ثانوية النوابغ المختلطةادبيعبد الرزاق عبد هللا خلف تالف9121822217084004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت550.0078.57ثانوية النوابغ المختلطةادبيمحمد اياد طلب حسين9131822217084005

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية النزاهة المختلطةادبيمحمد محمود علي محمود9141822217085004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية االستقالل المختلطةادبياحمد قاسم شنتر جاسم9151822217086002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت514.0073.43ثانوية االستقالل المختلطةادبيدلف عبد اللطيف خلف نوفل9161822217086003

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0060.86الخارجيونادبيابراهيم عماد لبيب عمر9171822218001029

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86الخارجيونادبيانس خضير سويد حمد9181822218001263

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت453.0064.71الخارجيونادبيحامد صفاء حامد حميد9191822218001439

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت421.0060.14الخارجيونادبيحسين سبع صالح حسين9201822218001504
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0061.86الخارجيونادبيحماد احمد حماد محمود9211822218001538

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29الخارجيونادبيسجاد سعد نايف ابراهيم9221822218001730

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71الخارجيونادبيسلطان خالد ابراهيم صالح9231822218001788

كلية اآلداب/جامعة سامراء445.0063.57الخارجيونادبيسيف حامد مجيد حسين9241822218001820

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29الخارجيونادبيسيف محمد احمد عبد هللا9251822218001832

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476.0068.00الخارجيونادبيصدام عايد صالح يوسف9261822218001890

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0063.00الخارجيونادبيصكر حسن نجم عبد هللا9271822218001904

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29الخارجيونادبيعامر فرج جار هللا حبيب9281822218001988

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0065.43خارجيونادبيعبد الملك عبد هللا خليف حسين9291822218002127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء467.0066.71خارجيونادبيعدي صدام خليل ابراهيم9301822218002176

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86خارجيونادبيعالء فندي دحام جاسم9311822218002224

كلية اآلداب/جامعة تكريت450.0064.29خارجيونادبيعلي اديب عبد السالم طه9321822218002235

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية372.0053.14خارجيونادبيعلي طه كريم جاسم9331822218002288

كلية اآلداب/جامعة سامراء447.0063.86خارجيونادبيعلي وليد عبد الوهاب محمد9341822218002327

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0063.00خارجيونادبيعلي يوسف احمد مضحي9351822218002328

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل427.0061.00خارجيونادبيفارس تحسين علي حمد9361822218002487

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0062.71خارجيونادبيفهد سرهيد عبد هللا شريف9371822218002516

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية381.0054.43خارجيونادبيكرار احمد عبد الرزاق عبود9381822218002578

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية365.0052.14خارجيونادبيمحمد ابراهيم نجم عبد هللا9391822218002663

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00خارجيونادبيمحمد جاسم عطا هللا جاسم9401822218002695

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43خارجيونادبيمحمد فالح حسن شريف9411822218002819

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت487.0069.57خارجيونادبيمصطفى صالح محمود فرحان9421822218002954

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457.0065.29خارجيونادبيمصعب عبد المنعم جمين كفري9431822218002995

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت3432.0061.71خارجيون ادبيمؤيد عبد الحميد حمد بليش9441822218003004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية الشموس للبنينادبيمشاعل محمد نجم عبد هللا9451822221107003

كلية الحقوق/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية الشموس للبنينادبينبأ عباس حسين صالح9461822221107004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية السيدة نفيسة للبناتادبيبان حميد بحر واوي9471822222002002

كلية اآلداب/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية السيدة نفيسة للبناتادبيصبا حازم محمد مرموص9481822222002003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت548.0078.29ثانوية السيدة نفيسة للبناتادبيماريه احمد حسين زويد9491822222002007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية السيدة نفيسة للبناتادبينبأ احمد امير زين9501822222002008

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0060.00ثانوية السيدة نفيسة للبناتادبينبأ احمد علي سبع9511822222002009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت572.0081.71ثانوية السيدة نفيسة للبناتادبينسيبة حميد ربيع عالوي9521822222002010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت572.0081.71ثانوية السيدة نفيسة للبناتادبيهبه خالد عثمان محمود9531822222002011

كلية التربية/جامعة سامراء464.0066.29ثانوية الحاتمية للبناتادبيحنين ميثم عزيز عباس9541822222004009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0070.71ثانوية الحاتمية للبناتادبيرقيه عالء كاظم جواد9551822222004014

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية الحاتمية للبناتادبيزهراء قحطان خلف خضير9561822222004015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516.0073.71ثانوية الحاتمية للبناتادبيزينب حيدر موسى عبيد9571822222004019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية الحاتمية للبناتادبيسجى طالب مهدي عباس9581822222004023

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14ثانوية الحاتمية للبناتادبيمريم معين تركي محمود9591822222004031

كلية اآلداب/جامعة تكريت500.0071.43اعدادية الزوراء للبناتادبيآمنه نايف سالم خلف9601822222006001
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كلية الحقوق/جامعة تكريت552.0078.86اعدادية الزوراء للبناتادبياساور احمد نجم عبد هللا9611822222006003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية الزوراء للبناتادبيافنان حميد ناجي محمد9621822222006004

كلية التربية/جامعة سامراء509.0072.71اعدادية الزوراء للبناتادبيامنه سعد عزاوي حمود9631822222006005

كلية الحقوق/جامعة تكريت512.0073.14اعدادية الزوراء للبناتادبيتبارك احمد خلف سليمان9641822222006007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت477.0068.14اعدادية الزوراء للبناتادبيتبارك عصام محمد خلف9651822222006008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية الزوراء للبناتادبيخديجه سعد سليمان عبد هللا9661822222006010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية الزوراء للبناتادبيدعاء عبد الحفيظ شعالن حسين9671822222006011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0065.43اعدادية الزوراء للبناتادبيرانيه لطيف علي عزيز9681822222006013

كلية اآلداب/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية الزوراء للبناتادبيربى تحرير خلف علي9691822222006014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية الزوراء للبناتادبيرغد عبد الرحمن شعالن حسين9701822222006015

كلية اآلداب/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية الزوراء للبناتادبيرنا ابراهيم رشيد صبحي9711822222006016

كلية اآلداب/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية الزوراء للبناتادبيروان مؤيد كريم لطيف9721822222006017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت574.0082.00اعدادية الزوراء للبناتادبيسمانه ميثاق فيصل حاجي9731822222006018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت579.0082.71اعدادية الزوراء للبناتادبيشهد ايوب ياسين صالح9741822222006019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك452.0064.57اعدادية الزوراء للبناتادبيشهد شيبان عدنان حسان9751822222006020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية الزوراء للبناتادبيظالل صالح مهدي صالح9761822222006021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت508.0072.57اعدادية الزوراء للبناتادبيعليه خالد حميد عبد هللا9771822222006022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت520.0074.29اعدادية الزوراء للبناتادبيفرح عامر عواد حسون9781822222006023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0063.14اعدادية الزوراء للبناتادبيمنار مظفر خلف علي9791822222006024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية الزوراء للبناتادبيموج عدنان عبد هللا مجول9801822222006025

كلية اآلداب/جامعة سامراء436.0062.29اعدادية الزوراء للبناتادبيهدار طه علي خلف9811822222006028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية المحزم للبناتادبيدينا فارس صباح اسماعيل9821822222010001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية المحزم للبناتادبيسلمى علي حسن نجم9831822222010002

كلية الحقوق/جامعة تكريت612.0087.43ثانوية المحزم للبناتادبيعبله ناهض امين علي9841822222010004

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية المحزم للبناتادبينغم ازهر ابراهيم رجب9851822222010006

كلية الحقوق/جامعة تكريت545.0077.86ثانوية العلم للبناتادبياطياف عوني محمد كفطان9861822222011001

كلية اآلداب/جامعة تكريت605.0086.43ثانوية العلم للبناتادبيامال خلف محمود حسين9871822222011002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية العلم للبناتادبيايه حسين محمد هجيج9881822222011003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت567.0081.00ثانوية العلم للبناتادبيايه خالد علوان صالح9891822222011004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية العلم للبناتادبيايه رشيد رميض ابراهيم9901822222011005

كلية اآلداب/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية العلم للبناتادبيايه محمد مجيد طلب9911822222011006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت528.0075.43ثانوية العلم للبناتادبيدالل زياد خلف محمود9921822222011011

كلية اآلداب/جامعة تكريت652.0093.14ثانوية العلم للبناتادبيرحمه قصي خلف حمد9931822222011012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية العلم للبناتادبيزهراء ليث شاكر عبد الجبار9941822222011013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت662.0094.57ثانوية العلم للبناتادبيزينب ميسر عبد هللا ابراهيم9951822222011014

كلية اآلداب/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية العلم للبناتادبيزينب يوسف زيدان مخلف9961822222011015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت520.0074.29ثانوية العلم للبناتادبيساجده عبد خلف محمد9971822222011016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية العلم للبناتادبيسلوى سالم فيصل جسام9981822222011017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية العلم للبناتادبيشهد حسين علي حمد9991822222011019

كلية الحقوق/جامعة تكريت650.0092.86ثانوية العلم للبناتادبيطيبه حذيفة ابراهيم محمد10001822222011020
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كلية اآلداب/جامعة تكريت644.0092.00ثانوية العلم للبناتادبيطيبه قصي خلف حمد10011822222011021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية العلم للبناتادبيغفران محمد حسين احمد10021822222011022

كلية اآلداب/جامعة تكريت470.0067.14ثانوية العلم للبناتادبيغيداء احمد محمد جاسم10031822222011023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت594.0084.86ثانوية العلم للبناتادبيفاطمة مخيف جاسم حمد10041822222011024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت504.0072.00ثانوية العلم للبناتادبيلبنى قائد خليل ابراهيم10051822222011025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية العلم للبناتادبيلميس ناجي رفعات عبد هللا10061822222011026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت551.0078.71ثانوية العلم للبناتادبيماري فاروق علي حمد10071822222011027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت519.0074.14ثانوية العلم للبناتادبيناديه ذياب خلف نوفان10081822222011028

كلية الحقوق/جامعة تكريت491.0070.14ثانوية العلم للبناتادبينسرين رائد حميد عبد هللا10091822222011029

كلية اآلداب/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية العلم للبناتادبيهاجر رشيد رميض ابراهيم10101822222011032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية العلم للبناتادبيهاجر ممدوح فرهود غانم10111822222011033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت561.0080.14ثانوية العلم للبناتادبيهديل صالح فيصل جسام10121822222011036

كلية اآلداب/جامعة تكريت508.0072.57ثانوية المستنصرية للبناتادبيآيه عبد القادر خليفه حسين10131822222013001

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيامنه مهند رمضان عذاب10141822222013002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية المستنصرية للبناتادبيايه ناصر نعمان عبد اللطيف10151822222013003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0064.29ثانوية المستنصرية للبناتادبيبروج غازي ذياب احمد10161822222013004

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14ثانوية المستنصرية للبناتادبيتبارك خليل حسن علي10171822222013005

كلية اآلداب/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيتبارك ضياء ناظم عواد10181822222013006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيتبارك ظافر فتحي حسين10191822222013007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية المستنصرية للبناتادبيحال طالب امين ارحيم10201822222013008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0062.43ثانوية المستنصرية للبناتادبيرغد قيس فهد عبد هللا10211822222013009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية المستنصرية للبناتادبيرنا كمال علي محسن10221822222013010

كلية الحقوق/جامعة تكريت504.0072.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينه طارق اسماعيل طه10231822222013011

كلية اآلداب/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينه علي يوسف عمر10241822222013012

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57ثانوية المستنصرية للبناتادبيساره عبد هللا خضر سالم10251822222013013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية المستنصرية للبناتادبيسجى خميس سامي بتور10261822222013014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية المستنصرية للبناتادبيسجى سالم عارف حسين10271822222013015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيسجى عالء صالح يوسف10281822222013016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت505.0072.14ثانوية المستنصرية للبناتادبيسرور هايل صالح محمد10291822222013017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت595.0085.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيطيبه صفاء بحر رحيم10301822222013019

كلية اآلداب/جامعة تكريت429.0061.29ثانوية المستنصرية للبناتادبيعائشه لؤي توفيق اسماعيل10311822222013020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت555.0079.29ثانوية المستنصرية للبناتادبيعهد مروان قاسم اسعد10321822222013021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت545.0077.86ثانوية المستنصرية للبناتادبيعهود مزاحم خيرو بكر10331822222013022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت505.0072.14ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمة محمد سليمان طلحه10341822222013023

كلية الحقوق/جامعة تكريت636.0090.86ثانوية المستنصرية للبناتادبيمريم رائد نصرت غني10351822222013024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية المستنصرية للبناتادبيمالك احمد سفر اسماعيل10361822222013025

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية381.0054.43ثانوية المستنصرية للبناتادبيموزر جمال محمد سليمان10371822222013026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت542.0077.43ثانوية المستنصرية للبناتادبينفيسه لؤي محمد عبد القادر10381822222013027

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71ثانوية المستنصرية للبناتادبينور شالل خليل ابراهيم10391822222013028

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14ثانوية المستنصرية للبناتادبيوفاء طه متعب عبد هللا10401822222013029
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت494.0070.57ثانوية الرماح العوالي للبناتادبيخديجه صباح احمد سلمان10411822222014003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية الرماح العوالي للبناتادبيفاطمة عدنان ريس نصيف10421822222014006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية الرماح العوالي للبناتادبيهند لطيف جاسم خلف10431822222014007

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0060.14اعدادية بيجي للبناتادبياسماء انور ايوب سالم10441822222018002

كلية اآلداب/جامعة تكريت459.0065.57اعدادية بيجي للبناتادبيامنه احمد محيميد عواد10451822222018003

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية بيجي للبناتادبيايفين نجم عبد هللا عباس10461822222018005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0063.14اعدادية بيجي للبناتادبيايمان خلف داود سليم10471822222018006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت484.0069.14اعدادية بيجي للبناتادبيايه قيس ياسين محمد10481822222018009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت473.0067.57اعدادية بيجي للبناتادبيبشرى ابراهيم فوزي مطر10491822222018013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت552.0078.86اعدادية بيجي للبناتادبيتبارك عبد الجبار علي جميل10501822222018014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت574.0082.00اعدادية بيجي للبناتادبيحال احمد خلف جاسم10511822222018017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية بيجي للبناتادبيحنان خلف داود سليم10521822222018018

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57اعدادية بيجي للبناتادبيخديجه منعم ابراهيم غالي10531822222018019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0060.00اعدادية بيجي للبناتادبيرهف محمد عزام فهد10541822222018020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت547.0078.14اعدادية بيجي للبناتادبيزهراء سبهان جدوع خلف10551822222018021

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية بيجي للبناتادبيفاطمه عزيز جاجان روضان10561822222018026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت544.0077.71اعدادية بيجي للبناتادبيهبة جاسم ابراهيم صالح10571822222018031

كلية اآلداب/جامعة تكريت502.0071.71اعدادية بيجي للبناتادبيوسن عباس صالح يوسف10581822222018034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت577.0082.43اعدادية بيجي للبناتادبييسرى سعيد علي عبد هللا10591822222018035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء455.0065.00ثانوية سامراء للبناتادبيايه عبد الرزاق فريد جاسم10601822222020002

كلية اآلداب/جامعة سامراء437.0062.43ثانوية سامراء للبناتادبيرحمه محمود عباس طعمه10611822222020003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء489.0069.86ثانوية سامراء للبناتادبيساره محمود علي محمود10621822222020004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية سامراء للبناتادبيسراب احمد ابراهيم فدعم10631822222020005

كلية التربية/جامعة سامراء454.0064.86ثانوية سامراء للبناتادبيياسمين ابراهيم شوقي طعمة10641822222020015

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك553.0079.00اعدادية طوز للبناتادبيايمان بهزاد علي محمد10651822222021004

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية طوز للبناتادبيايمان حسين حسن امين10661822222021005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية طوز للبناتادبيجنان محمد فاضل وهاب10671822222021011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت522.0074.57اعدادية طوز للبناتادبيدالل منصور هاشم محمود10681822222021014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك510.0072.86اعدادية طوز للبناتادبيدلنيا فاضل محمد امين مصطفى10691822222021015

كلية اآلداب/جامعة كركوك436.0062.29اعدادية طوز للبناتادبيرقيه صباح خزعل مهدي10701822222021016

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك493.0070.43اعدادية طوز للبناتادبيزينب باسل جهاد مهدي10711822222021019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك555.0079.29اعدادية طوز للبناتادبيزينب علي عبود مطر10721822222021021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك511.0073.00اعدادية طوز للبناتادبيغدير حسين علي امين10731822222021028

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك469.0067.00اعدادية طوز للبناتادبيفدك نوري امين مسيب10741822222021035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0067.43اعدادية طوز للبناتادبيلينه محمد مصطفى صديق10751822222021036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0073.86اعدادية طوز للبناتادبيمنى حسن احمد قنبر10761822222021039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء488.0069.71اعدادية عمورية للبناتادبياستبرق نوار ياسين نصيف10771822222023001

كلية التربية/جامعة سامراء497.0071.00اعدادية عمورية للبناتادبيحفصه جاسم عباس خميس10781822222023005

كلية التربية/جامعة سامراء549.0078.43اعدادية عمورية للبناتادبيدينا طه محمد صالح10791822222023006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء467.0066.71اعدادية عمورية للبناتادبيرنا جمال محمد علي10801822222023010
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كلية التربية/جامعة سامراء584.0083.43اعدادية عمورية للبناتادبيريام مهدي صالح حمد10811822222023011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء539.0077.00اعدادية عمورية للبناتادبيزهراء محمود احمد محمد10821822222023012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء476.0068.00اعدادية عمورية للبناتادبيساره كامل نصيف جاسم10831822222023014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء627.0089.57اعدادية عمورية للبناتادبيسحر فارس علي محمود10841822222023016

كلية اآلداب/جامعة تكريت485.0069.29اعدادية عمورية للبناتادبيظالل اسماعيل عبد هللا محمد10851822222023022

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية عمورية للبناتادبيلبنى مضر فالح احمد10861822222023028

كلية الحقوق/جامعة تكريت608.0086.86اعدادية عمورية للبناتادبيلينه جمعه طه احمد10871822222023031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت631.0090.14ثانوية جمال عبد الناصر للبناتادبيامل صدام بدر عزيز10881822222025001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت429.0061.29ثانوية جمال عبد الناصر للبناتادبيايات دلف احمد عبد الستار10891822222025003

كلية اآلداب/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية جمال عبد الناصر للبناتادبيبلسم عبد الكريم هاني حسين10901822222025004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية جمال عبد الناصر للبناتادبيغصون طارق ضايع محمد10911822222025011

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية جمال عبد الناصر للبناتادبيغفران محمد عبد الكريم حسين10921822222025012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية جمال عبد الناصر للبناتادبيميالد عبد العزيز حسن سعيد10931822222025013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية جمال عبد الناصر للبناتادبيهبه ايوب يوسف احمد10941822222025015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت470.0067.14اعدادية الحكمة للبناتادبيابرار وحيد نوري نايف10951822222029001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت515.0073.57اعدادية الحكمة للبناتادبيايالف وهاب حميد مجيد10961822222029002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت523.0074.71اعدادية الحكمة للبناتادبيزهراء رافع فرج عباس10971822222029005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية الحكمة للبناتادبيضمياء خلف نايف طعمة10981822222029006

كلية اآلداب/جامعة تكريت444.0063.43اعدادية الحكمة للبناتادبيعلياء عيدان عبد هللا محيميد10991822222029007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية الحكمة للبناتادبيمريم احمد حمادي عبد11001822222029010

كلية الحقوق/جامعة تكريت496.0070.86اعدادية الحكمة للبناتادبيمنار رافع فرج عباس11011822222029011

كلية الحقوق/جامعة تكريت497.0071.00اعدادية الحكمة للبناتادبيوجدان مهدي صالح عناز11021822222029013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية القبس للبناتادبيحفصه جبار حمد عبد هللا11031822222030001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت527.0075.29ثانوية القبس للبناتادبيرواء فاضل عجاج فرحان11041822222030002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية القبس للبناتادبيساره ابراهيم محمود حمد11051822222030004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت548.0078.29ثانوية القبس للبناتادبينبأ عبد هللا جاسم محمد11061822222030005

كلية اآلداب/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية سمية للبناتادبيرسل عدنان جبار رجب11071822222032002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية سمية للبناتادبيفاطمة صالح حسن درفيل11081822222032003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبياسيل حميد محسن فهد11091822222033001

كلية الحقوق/جامعة تكريت507.0072.43ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيجيهان رياض صالح جاسم11101822222033004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيحنين زياد جميل محسن11111822222033005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت590.0084.29ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيرانيه مجيد ابراهيم حمد11121822222033006

كلية اآلداب/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيرحاب متعب صالح حمد11131822222033007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيرغد شالل اسود حسين11141822222033008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيسحر رشيد علي حمد11151822222033010

كلية الحقوق/جامعة تكريت507.0072.43ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيغفران حسين احمد جاسم11161822222033012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت552.0078.86ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيمنال ماهر علي عبود11171822222033013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبييمامه محمد صلفيج ضعن11181822222033015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت591.0084.43ثانوية العقيدة للبناتادبياية صفوان علي حسين11191822222034001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت542.0077.43ثانوية العقيدة للبناتادبيبسمله قاسم ابراهيم رجب11201822222034002
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كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0060.00ثانوية العقيدة للبناتادبيبسمه محمد فليح حسن11211822222034003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت550.0078.57ثانوية العقيدة للبناتادبيبيداء محمود عبد الحميد سعيد11221822222034004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت612.0087.43ثانوية العقيدة للبناتادبيتبارك رعد فوزي خلف11231822222034005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية العقيدة للبناتادبيرحاب امير عراك عبد11241822222034006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت533.0076.14ثانوية العقيدة للبناتادبيزهوه خضر محمود خطاب11251822222034007

كلية اآلداب/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية العقيدة للبناتادبيشهد اكبر حسن قادر11261822222034008

كلية اآلداب/جامعة تكريت544.0077.71ثانوية العقيدة للبناتادبيطيبه احمد مولود ابراهيم11271822222034009

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية العقيدة للبناتادبيعاليه سعود ضامن روكان11281822222034010

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43ثانوية العقيدة للبناتادبيعهد عالء ابراهيم خيرو11291822222034011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت589.0084.14ثانوية العقيدة للبناتادبيهند طارق هاشم خميس11301822222034014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت638.0091.14ثانوية العقيدة للبناتادبييقين غالب جاسم محمد11311822222034015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت552.0078.86ثانوية سعد بن معاذ للبناتادبيتغريد سرحان حمد احمد11321822222035002

كلية الحقوق/جامعة تكريت491.0070.14ثانوية سعد بن معاذ للبناتادبيزينب فتاح محي علي11331822222035003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية سعد بن معاذ للبناتادبيصابرين صباح اسماعيل عبد11341822222035004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية سعد بن معاذ للبناتادبيفاطمة محمد جمال علي11351822222035006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت501.0071.57ثانوية سعد بن معاذ للبناتادبيلقاء قيس سامي ضياف11361822222035007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت575.0082.14ثانوية سعد بن معاذ للبناتادبيلينا عدنان حمد احمد11371822222035008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية سعد بن معاذ للبناتادبينهران دحام فهد مهدي11381822222035009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت502.0071.71ثانوية سعد بن معاذ للبناتادبينوروز فيصل نصيف جاسم11391822222035011

كلية التربية/جامعة سامراء539.0077.00ثانوية القلعة للبناتادبياستبرق مهند جامل احمد11401822222036001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء515.0073.57ثانوية القلعة للبناتادبيربى محمد الطيف محمود11411822222036004

كلية التربية/جامعة سامراء453.0064.71ثانوية القلعة للبناتادبيزمن فائز طه دخيل11421822222036007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت421.0060.14ثانوية القلعة للبناتادبيسجى فيصل جاسم محمد11431822222036009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء544.0077.71ثانوية القلعة للبناتادبيشهد يونس علي خلف11441822222036011

كلية التربية/جامعة سامراء585.0083.57ثانوية القلعة للبناتادبيعائشه محمد احمد مصطفى11451822222036012

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14ثانوية القلعة للبناتادبيعلياء عقيل عبد القادر تركي11461822222036013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء484.0069.14ثانوية القلعة للبناتادبيلبنى نهاد خالد عبد هللا11471822222036017

كلية اآلداب/جامعة تكريت428.0061.14ثانوية القلعة للبناتادبيمها قصي محمود حسن11481822222036020

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية القلعة للبناتادبينبأ اركان خالد عبد هللا11491822222036021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء648.0092.57ثانوية القلعة للبناتادبيهدير حسان جاسم صالح11501822222036024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت487.0069.57اعدادية الغساسنة للبناتادبياسراء عامر فياض عليوي11511822222037001

كلية الحقوق/جامعة تكريت492.0070.29اعدادية الغساسنة للبناتادبيجمانه كاظم ابراهيم عليوي11521822222037002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00اعدادية الغساسنة للبناتادبيحذام راسم ذياب احمد11531822222037003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية الغساسنة للبناتادبيديمه مهند جاسم محمد11541822222037004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية الغساسنة للبناتادبيرانيا اكرم عايش فارس11551822222037005

كلية التربية/جامعة سامراء469.0067.00اعدادية الغساسنة للبناتادبيرونق احمد خلف محمد11561822222037006

كلية الحقوق/جامعة تكريت508.0072.57اعدادية الغساسنة للبناتادبيكوثر قيس ذياب خلف11571822222037008

كلية اآلداب/جامعة سامراء445.0063.57اعدادية الغساسنة للبناتادبينبأ لؤي ابراهيم جاسم11581822222037009

كلية الحقوق/جامعة تكريت550.0078.57اعدادية الغساسنة للبناتادبيندى سعد زيدان لطيف11591822222037010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0066.29اعدادية الغساسنة للبناتادبينور جهاد حسن محمد11601822222037011
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت553.0079.00ثانوية البو هيازع للبناتادبياثار نوري محمد مصلح11611822222038001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت529.0075.57ثانوية البو هيازع للبناتادبياسماء جاسم محمد جمعه11621822222038002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية البو هيازع للبناتادبياالء مكي طه بكر11631822222038003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية البو هيازع للبناتادبياليمامه علي ابراهيم خلف11641822222038004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت554.0079.14ثانوية البو هيازع للبناتادبيامنة مناع محمد حسن11651822222038005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية البو هيازع للبناتادبيايه عبد هللا احمد مظهور11661822222038006

كلية الحقوق/جامعة تكريت552.0078.86ثانوية البو هيازع للبناتادبيرغد كاظم محمد سلمان11671822222038008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية البو هيازع للبناتادبيساره عبد الجبار محمد حماد11681822222038009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت509.0072.71ثانوية البو هيازع للبناتادبيشفاء صالح سمير احمود11691822222038010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت508.0072.57ثانوية البو هيازع للبناتادبيطيبه سالم نايف حميد11701822222038011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية البو هيازع للبناتادبيعدن فوزي محمد معيوف11711822222038012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت512.0073.14ثانوية البو هيازع للبناتادبيندى سفيان جديع طعمه11721822222038014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية البو هيازع للبناتادبينور ثامر سلطان عبد الجبار11731822222038015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية البو هيازع للبناتادبيهند خماس ناصر سرحان11741822222038016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت496.0070.86ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتادبياالء زيد خضير مخلف11751822222042002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتادبيآيات حسام عايد ابراهيم11761822222042003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت534.0076.29ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتادبيبسمة ردام عايد ابراهيم11771822222042004

كلية الحقوق/جامعة تكريت573.0081.86ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتادبيتبارك حسين حسن علي11781822222042005

كلية الحقوق/جامعة تكريت635.0090.71ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتادبيتقأ حارث مانع عبد هللا11791822222042006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتادبيدعاء شهاب حميد دعيج11801822222042007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتادبيزمن باسم محمد طريد11811822222042008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت535.0076.43ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتادبيسبأ زاحم نواف شير11821822222042009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت539.0077.00ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتادبيسمر سالم مجيد جاسم11831822222042010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت606.0086.57ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتادبيعائشه سعدون عيسى يوسف11841822222042011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت598.0085.43ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتادبيهاجر عدي عيسى يوسف11851822222042012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت562.0080.29ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتادبيهبه طه كريم جاسم11861822222042013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت517.0073.86ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتادبيهند حسن محمد مخلف11871822222042014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت539.0077.00ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتادبيوفاء شهاب حميد دعيج11881822222042015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت562.0080.29ثانوية زنوبيا للبناتادبيايناس طارق سعيد هريط11891822222044003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت426.0060.86ثانوية زنوبيا للبناتادبيرقيه جالل احمد هريط11901822222044006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية زنوبيا للبناتادبيفاطمة جودت رميض يوسف11911822222044013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية زنوبيا للبناتادبيفاطمة خليل فاضل حسين11921822222044014

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71ثانوية زنوبيا للبناتادبينبأ انور لطيف علوان11931822222044016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية دار السالم للبناتادبيرحمه ابراهيم خضير مدي11941822222048001

كلية اآلداب/جامعة سامراء439.0062.71ثانوية االسراء للبناتادبيأبرار محمد عبود عباس11951822222050001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء455.0065.00ثانوية االسراء للبناتادبياشجان احمد جاسم حمد11961822222050005

كلية اآلداب/جامعة تكريت539.0077.00ثانوية االسراء للبناتادبيسارة حمود غزال خضير11971822222050018

كلية التربية/جامعة سامراء472.0067.43ثانوية االسراء للبناتادبيسجى صباح طه عكله11981822222050023

كلية التربية/جامعة سامراء456.0065.14ثانوية االسراء للبناتادبيسجى علي كريم جسام11991822222050024

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية االسراء للبناتادبيشهد عصام محمد طعمه12001822222050030
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء470.0067.14ثانوية االسراء للبناتادبيصبيحه عدي علي مهدي12011822222050032

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء424.0060.57ثانوية االسراء للبناتادبيلمى سعيد شاكر محمود12021822222050038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء522.0074.57ثانوية االسراء للبناتادبيمروه صالح طه حسين12031822222050039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء650.0092.86ثانوية االسراء للبناتادبيمريم اياد علي دلي12041822222050041

كلية الحقوق/جامعة تكريت555.0079.29ثانوية االسراء للبناتادبيمريم سعد فرحان فياض12051822222050042

كلية اآلداب/جامعة سامراء445.0063.57ثانوية االسراء للبناتادبيمها احمد عجم مهدي12061822222050043

كلية التربية/جامعة سامراء532.0076.00ثانوية االسراء للبناتادبيميس ضياء يوسف شكوري12071822222050044

كلية اآلداب/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية االسراء للبناتادبيميالد صدام جميل محمود12081822222050045

كلية التربية/جامعة سامراء512.0073.14ثانوية االسراء للبناتادبينور عبد الودود هاشم عبد الستار12091822222050047

كلية اآلداب/جامعة سامراء436.0062.29ثانوية االسراء للبناتادبينورهان شعالن صبحي مصطفى12101822222050049

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء446.0063.71ثانوية االسراء للبناتادبيهاجر حسن مجبل شكر12111822222050050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء476.0068.00ثانوية االسراء للبناتادبيهدى امير لطيف محمد12121822222050051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء534.0076.29ثانوية االسراء للبناتادبيهدى عبيد اسماعيل ذياب12131822222050052

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت528.0075.43ثانوية االسراء للبناتادبيوسن حميد محمد سالم12141822222050053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء459.0065.57ثانوية االسراء للبناتادبيوصال رعد احمد علي12151822222050054

كلية التربية/جامعة سامراء498.0071.14ثانوية الخيام للبناتادبيافراح طه احمد جاسم12161822222051002

كلية اآلداب/جامعة سامراء434.0062.00ثانوية الخيام للبناتادبيخوله احمد كنعان عبد اللطيف12171822222051003

كلية التربية/جامعة سامراء472.0067.43ثانوية الخيام للبناتادبيدعاء اياد محمد مهدي12181822222051004

كلية اآلداب/جامعة سامراء429.0061.29ثانوية الخيام للبناتادبيدعاء زيد حسين حمده12191822222051005

كلية اآلداب/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية الخيام للبناتادبيسبأ سعدون حمود خضير12201822222051006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية الخيام للبناتادبيشيرين طه جاسم نجدي12211822222051007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية الخيام للبناتادبيليلى صباح سالم مطلك12221822222051009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت533.0076.14ثانوية الخيام للبناتادبيمي ثامر صالح محمود12231822222051010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت505.0072.14ثانوية الخيام للبناتادبينرجس كاظم علي جاسم12241822222051011

كلية التربية/جامعة سامراء470.0067.14ثانوية الخيام للبناتادبينغم سعيد حسن جراد12251822222051012

كلية التربية/جامعة سامراء486.0069.43ثانوية الخيام للبناتادبينور اياد محمد مهدي12261822222051013

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية الخيام للبناتادبينورس علي شاكر شهاب12271822222051014

كلية التربية/جامعة سامراء466.0066.57ثانوية الخيام للبناتادبيهدى عماد مكي علوان12281822222051015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية يثرب للبناتادبيالماز شعالن ناصر احمد12291822222054002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0064.29ثانوية يثرب للبناتادبيرجاء محمد عوده خلف12301822222054004

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية يثرب للبناتادبيرسل ياسين مصطفى محمد12311822222054005

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية380.0054.29ثانوية يثرب للبناتادبيزبيده سعيد محمد سلمان12321822222054006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية يثرب للبناتادبيسجى ياسر احمد عبد12331822222054007

كلية الحقوق/جامعة تكريت503.0071.86ثانوية يثرب للبناتادبيصالحه عبد الحليم سالم خلف12341822222054008

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية يثرب للبناتادبيلمى اياد علي ابراهيم12351822222054011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية يثرب للبناتادبينور جودت علي حسين12361822222054012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية يثرب للبناتادبيهديل محمد عوده خلف12371822222054013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية بابل للبناتادبيآيه عاصي هواس جبر12381822222055002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت602.0086.00ثانوية بابل للبناتادبيحنين قاسم دحام هواس12391822222055004

كلية اآلداب/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية بابل للبناتادبيشهله فاضل محمود خلف12401822222055007
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت556.0079.43ثانوية بابل للبناتادبيمروه صباح احمد محمود12411822222055008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت543.0077.57ثانوية بابل للبناتادبينبأ عثمان نجم عبد هللا12421822222055010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية بابل للبناتادبينبراس خليل ابراهيم عطيه12431822222055011

كلية اآلداب/جامعة سامراء441.0063.00ثانوية المعتصم للبناتادبيرقيه خضير محمد مصلح12441822222058007

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14ثانوية المعتصم للبناتادبيفاطمة حسين مجبل وايل12451822222058011

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية الجاحظ للبناتادبياسراء احمد مجيد احمد12461822222059001

كلية التربية/جامعة سامراء521.0074.43ثانوية الجاحظ للبناتادبياسماء ثابت كريم ابراهيم12471822222059002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية الجاحظ للبناتادبياصيل جاسم محمد رضيمه12481822222059003

كلية الحقوق/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية الجاحظ للبناتادبياميره ابراهيم صالح حمدان12491822222059004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية الجاحظ للبناتادبيانسام عراك علي عباس12501822222059005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء475.0067.86ثانوية الجاحظ للبناتادبيتونس شاكر مرشد جاسم12511822222059006

كلية اآلداب/جامعة سامراء438.0062.57ثانوية الجاحظ للبناتادبيجزائر شاكر مرشد جاسم12521822222059007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء485.0069.29ثانوية الجاحظ للبناتادبيدينا قحطان علي عباس12531822222059008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء479.0068.43ثانوية الجاحظ للبناتادبيذكرى عدنان نصيف جاسم12541822222059009

كلية التربية/جامعة سامراء466.0066.57ثانوية الجاحظ للبناتادبيرانيا حسين حمود ساير12551822222059010

كلية اآلداب/جامعة سامراء425.0060.71ثانوية الجاحظ للبناتادبيرفيده قصي ابراهيم جاسم12561822222059013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية الجاحظ للبناتادبيرونق حكمت مطر حميد12571822222059014

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء435.0062.14ثانوية الجاحظ للبناتادبيزينب حمد محمود جسام12581822222059015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء474.0067.71ثانوية الجاحظ للبناتادبيسراب احمد ابراهيم كاظم12591822222059017

كلية التربية/جامعة سامراء471.0067.29ثانوية الجاحظ للبناتادبيسمية حميد ابراهيم جربوع12601822222059018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية الجاحظ للبناتادبيسهام ابراهيم محمد خلف12611822222059019

كلية التربية/جامعة سامراء498.0071.14ثانوية الجاحظ للبناتادبيضحى حمدان محمد مصلح12621822222059020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية الجاحظ للبناتادبيعائشه قحطان احمد مصطاف12631822222059021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية الجاحظ للبناتادبيغفران مزبان محمود احمد12641822222059022

كلية التربية/جامعة سامراء480.0068.57ثانوية الجاحظ للبناتادبيفاطمه عواد حميد حافظ12651822222059023

كلية التربية/جامعة سامراء468.0066.86ثانوية الجاحظ للبناتادبيمنال سعيد نواف حمد12661822222059024

كلية التربية/جامعة سامراء450.0064.29ثانوية الجاحظ للبناتادبينبأ ثاني جاسم محمد12671822222059025

كلية التربية/جامعة سامراء459.0065.57ثانوية الجاحظ للبناتادبينور عالء شاكر حسين12681822222059027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية جنة العراق للبناتادبيازهار سعدون حمد ياسين12691822222060001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء483.0069.00اعدادية جنة العراق للبناتادبياسراء فرحان حسن هادي12701822222060002

كلية التربية/جامعة سامراء477.0068.14اعدادية جنة العراق للبناتادبياشواق عباس فاضل حمود12711822222060004

كلية التربية/جامعة سامراء493.0070.43اعدادية جنة العراق للبناتادبيايات مجيد حمود ابراهيم12721822222060005

كلية التربية/جامعة سامراء459.0065.57اعدادية جنة العراق للبناتادبيايه ليث بدر صالح12731822222060008

كلية التربية/جامعة سامراء537.0076.71اعدادية جنة العراق للبناتادبيتضامن قحطان عبد هللا مطر12741822222060010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء468.0066.86اعدادية جنة العراق للبناتادبيحفصه وليد عبد هللا حسن12751822222060012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية جنة العراق للبناتادبيريم قيس كريم ياسين12761822222060015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء469.0067.00اعدادية جنة العراق للبناتادبيساره سراب ثابت علي12771822222060016

كلية التربية/جامعة سامراء532.0076.00اعدادية جنة العراق للبناتادبيشهد محمد حسين احمد12781822222060020

كلية التربية/جامعة سامراء460.0065.71اعدادية جنة العراق للبناتادبيمروه حمود فاضل محمد12791822222060024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية جنة العراق للبناتادبيندى ياسر ياسين حسين12801822222060027
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كلية الحقوق/جامعة تكريت520.0074.29اعدادية جنة العراق للبناتادبينسرين هيثم عباس بدع12811822222060028

كلية الحقوق/جامعة تكريت526.0075.14اعدادية جنة العراق للبناتادبيهاله كامل حازم طايس12821822222060029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت512.0073.14ثانوية الورود للبناتادبيرشا محمود حمد احمد12831822222062013

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية380.0054.29ثانوية الورود للبناتادبيرقيه عطا هللا برجس دخيل12841822222062015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية الورود للبناتادبيزينه حسين احمد علي12851822222062019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية الورود للبناتادبيشروق صالح خضر رجا12861822222062024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية الورود للبناتادبيعذراء فوزي عبد المجيد محمد12871822222062026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية الورود للبناتادبيغسق علي عطيه علو12881822222062028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت582.0083.14ثانوية الورود للبناتادبيلقاء زكي ابراهيم شالش12891822222062030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت477.0068.14ثانوية الورود للبناتادبينبراس عبد محمد شالش12901822222062034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت576.0082.29ثانوية الورود للبناتادبينور عنتر عبد المجيد محمد12911822222062036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت644.0092.00ثانوية الورود للبناتادبيهند خلف عبد هللا جمعه12921822222062040

كلية الحقوق/جامعة تكريت494.0070.57ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيايمان عباس علي حسن12931822222066002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك482.0068.86ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيدنيا حسن شكور عبد هللا12941822222066004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0069.43ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيذكرى مؤيد خضر رشيد12951822222066005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505.0072.14ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء علي عاصي شكور12961822222066006

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت520.0074.29ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزهره علي وادي عباس12971822222066007

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيشيماء نور الدين مرشد احمد12981822222066012

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه زين العابدين عاشور صابر12991822222066014

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت504.0072.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه علي موسى خلف13001822222066017

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك462.0066.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه مشتاق مدحت شكور13011822222066019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت524.0074.86ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيتبارك رائد محمود رجب13021822222067003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت550.0078.57ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيتبارك مرتضى اكرم عارف13031822222067005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت504.0072.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينه خالد احمد حسين13041822222067006

كلية الحقوق/جامعة تكريت542.0077.43ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيمينه بشار صالح الدين عبد الواحد13051822222067008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية ام المؤمنين للبناتادبينبأ نجم عبد هللا محمد13061822222067009

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية ذي قار للبناتادبياطياف فزع فيصل حاتم13071822222068001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت545.0077.86ثانوية ذي قار للبناتادبيام البنين رائد جعفر علوان13081822222068002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0068.00ثانوية ذي قار للبناتادبيايات براء عبد هللا مزحم13091822222068004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية ذي قار للبناتادبيتبارك رشيد عطا هللا علي13101822222068009

كلية اآلداب/جامعة سامراء439.0062.71ثانوية ذي قار للبناتادبيجنات فزع فيصل حاتم13111822222068010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية ذي قار للبناتادبيزهراء ثامر ضاري مجباس13121822222068012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد601.0085.86ثانوية ذي قار للبناتادبيشهد ثامر علي جاسم13131822222068015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت545.0077.86ثانوية ذي قار للبناتادبيعفاف محمد غازي عبد الحسين13141822222068016

كلية التربية/جامعة سامراء471.0067.29ثانوية ذي قار للبناتادبيغصون فارس ابراهيم جسوم13151822222068017

كلية اللغات/جامعة بغداد565.0080.71ثانوية ذي قار للبناتادبيكيفيه عبد العزيز حسن عبد13161822222068018

كلية التربية/جامعة سامراء537.0076.71ثانوية ذي قار للبناتادبينوره كريم نواف زيدان13171822222068019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية فاطمة للبناتادبياالء عمر عجاج حسن13181822222070001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت508.0072.57ثانوية فاطمة للبناتادبياية عطيه مصلح عطية13191822222070002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت511.0073.00ثانوية فاطمة للبناتادبياية مشعان خليل عبد هللا13201822222070003
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية فاطمة للبناتادبيايناس عمر عجاج حسن13211822222070004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت624.0089.14ثانوية فاطمة للبناتادبيجنان عدنان خليل عبد هللا13221822222070005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية فاطمة للبناتادبيرواء خسرو نجم عبد هللا13231822222070007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية فاطمة للبناتادبيريم دحام عزاوي علي13241822222070009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية فاطمة للبناتادبيغفران كمال بزيع محمد13251822222070010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت429.0061.29ثانوية فاطمة للبناتادبينوال محمد حسين صالح13261822222070011

كلية التربية/جامعة سامراء461.0065.86اعدادية الدجيل للبناتادبياشواق طالب فاضل عبد الحسن13271822222071001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت480.0068.57اعدادية الدجيل للبناتادبيام البنين عبد الحسين محمد محمود13281822222071003

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0060.00اعدادية الدجيل للبناتادبيايه باسم محمد عزاوي13291822222071006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية538.0076.86اعدادية الدجيل للبناتادبيدعاء ابراهيم داود سلمان13301822222071009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت544.0077.71اعدادية الدجيل للبناتادبيعال جاسم كاظم حسن13311822222071017

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية الدجيل للبناتادبيفاطمه اركان محمد هادي13321822222071021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء502.0071.71اعدادية الدجيل للبناتادبيفاطمه حسين علي صالح13331822222071022

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية507.0072.43اعدادية الدجيل للبناتادبيفاطمه غزوان جاسم حمزه13341822222071023

كلية الحقوق/جامعة تكريت559.0079.86اعدادية الدجيل للبناتادبينوره حميد راهي وادي13351822222071024

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية381.0054.43اعدادية الشيماء للبناتادبياثمار نوري خليل رحمن13361822222072001

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية الشيماء للبناتادبياسل خالد عبد اللطيف عمر13371822222072002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت496.0070.86اعدادية الشيماء للبناتادبيايمان نجم عبد سلمان13381822222072004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438.0062.57اعدادية الشيماء للبناتادبيساره مولود محمد طه13391822222072011

كلية الحقوق/جامعة تكريت556.0079.43اعدادية الشيماء للبناتادبيسبأ عبد الرزاق عزيز خضر13401822222072012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت513.0073.29اعدادية الشيماء للبناتادبيسفانه صالح كمال اسعد13411822222072013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت539.0077.00اعدادية الشيماء للبناتادبيشيماء محسن علي رجب13421822222072015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت492.0070.29اعدادية الشيماء للبناتادبيمريم صفاء فاضل اسعد13431822222072016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية الشيماء للبناتادبينبأ سامي رشاد جاسم13441822222072017

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29ثانوية الكندي للبناتادبياستبرق صدام فهد مهدي13451822222074001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية الكندي للبناتادبيحفصه فراس برهان امين13461822222074003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية الكندي للبناتادبيخوله عزام عبد مهدي13471822222074004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية الكندي للبناتادبيرؤى بهاء ستار زبيب13481822222074005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت510.0072.86ثانوية الكندي للبناتادبيرحاب عبد القادر امين محمود13491822222074006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية الكندي للبناتادبيفاطمة محمد احمد حسين13501822222074007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية الكندي للبناتادبيفرح مخلص كامل هيالن13511822222074008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية الكندي للبناتادبيمنار منذر حسين صالح13521822222074009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت590.0084.29ثانوية الكندي للبناتادبينور الهدى ابراهيم علي عبد13531822222074011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية الكندي للبناتادبينور الهدى بديع سلمان عبد13541822222074012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت650.0092.86ثانوية الكندي للبناتادبينورا يحيى مجيد حميد13551822222074013

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية الكندي للبناتادبيهبه جمعه علي جمعه13561822222074014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية الكندي للبناتادبيهديل جاسم محمد خلف13571822222074015

كلية الحقوق/جامعة تكريت538.0076.86اعدادية اسماء للبناتادبياسيل عناد فاضل عبد13581822222077001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت557.0079.57اعدادية اسماء للبناتادبياماني طلعت حسن صالح13591822222077003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء570.0081.43اعدادية اسماء للبناتادبيامنة عبد الحميد نزيه احمد13601822222077005
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء507.0072.43اعدادية اسماء للبناتادبيتبارك محمد حمد عبد هللا13611822222077008

كلية اآلداب/جامعة تكريت454.0064.86اعدادية اسماء للبناتادبيرسل خالد محمد جواد13621822222077015

كلية الحقوق/جامعة تكريت545.0077.86اعدادية اسماء للبناتادبيرقيه غزوان لطيف احمد13631822222077018

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية اسماء للبناتادبيزينه رزوق فاضل محمود13641822222077021

كلية التربية/جامعة سامراء531.0075.86اعدادية اسماء للبناتادبيزينه زياد مجيد سلمان13651822222077022

كلية الحقوق/جامعة تكريت587.0083.86اعدادية اسماء للبناتادبيسجى عامر عبود حمود13661822222077024

كلية اآلداب/جامعة سامراء441.0063.00اعدادية اسماء للبناتادبيسرى عبد الرزاق حميد حمد13671822222077025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء519.0074.14اعدادية اسماء للبناتادبيسماح رباح مهدي صالح13681822222077026

كلية التربية/جامعة سامراء512.0073.14اعدادية اسماء للبناتادبيسوسن حسن حمد محمود13691822222077027

كلية الحقوق/جامعة تكريت519.0074.14اعدادية اسماء للبناتادبيشرين عبد الرحمن محمود احمد13701822222077028

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء497.0071.00اعدادية اسماء للبناتادبيعائشه انس مهدي محمد13711822222077033

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية اسماء للبناتادبيفرح عماد عبود جاسم13721822222077036

كلية الحقوق/جامعة تكريت538.0076.86اعدادية اسماء للبناتادبيمريم محمد عز الدين مهدي13731822222077040

كلية اآلداب/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية اسماء للبناتادبينبأ احمد كردي خليل13741822222077044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء630.0090.00اعدادية اسماء للبناتادبينبأ محمد محمود احمد13751822222077045

كلية التربية/جامعة سامراء499.0071.29اعدادية اسماء للبناتادبينهى رشيد محمود محمد13761822222077048

كلية اآلداب/جامعة سامراء427.0061.00اعدادية اسماء للبناتادبيهدى محمد زيدان خلف13771822222077051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء484.0069.14اعدادية اسماء للبناتادبيوهد حسان علي حسين13781822222077053

كلية الحقوق/جامعة تكريت512.0073.14اعدادية البخاري للبناتادبيابرار محمود فياض حرير13791822222080001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت540.0077.14اعدادية البخاري للبناتادبيايهام عصام سالم حسين13801822222080002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت509.0072.71اعدادية البخاري للبناتادبيتقوى صفوان جاسم صالح13811822222080003

كلية الحقوق/جامعة تكريت549.0078.43اعدادية البخاري للبناتادبيشروق علي خلف غضبان13821822222080006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية البخاري للبناتادبيعال يونس محمد مهدي13831822222080007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت501.0071.57اعدادية البخاري للبناتادبيغزوة مزهر حمادة نامس13841822222080008

كلية الحقوق/جامعة تكريت518.0074.00اعدادية البخاري للبناتادبيمنار لبيب حمد عياش13851822222080010

كلية اآلداب/جامعة تكريت444.0063.43اعدادية البخاري للبناتادبينور ساجد ابراهيم صالح13861822222080011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت510.0072.86اعدادية البيان للبناتادبياحالم خالد نايف جمار13871822222081001

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية البيان للبناتادبياسراء عبد الخالق حسين احمد13881822222081002

كلية الحقوق/جامعة تكريت540.0077.14اعدادية البيان للبناتادبيامال ياسين مشعان جمال13891822222081003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت459.0065.57اعدادية البيان للبناتادبيايالف اياد محمد علي13901822222081004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت571.0081.57اعدادية البيان للبناتادبيايه عقيل فالح عبد القادر13911822222081006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت556.0079.43اعدادية البيان للبناتادبيحفصه عماد غني حميد13921822222081009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت552.0078.86اعدادية البيان للبناتادبيخديجة علي احمد معروف13931822222081010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت474.0067.71اعدادية البيان للبناتادبيدنيا خالد عبد هللا طلب13941822222081012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية البيان للبناتادبيرضاب مازن مفيد حميد13951822222081013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية البيان للبناتادبيرنده واثق حميد خضير13961822222081014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت580.0082.86اعدادية البيان للبناتادبيروز منذر حامد سلطان13971822222081015

كلية اآلداب/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية البيان للبناتادبيريم حيدر فاضل رشيد13981822222081016

كلية الحقوق/جامعة تكريت518.0074.00اعدادية البيان للبناتادبيزهراء محمد مولود مصطفى13991822222081017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت595.0085.00اعدادية البيان للبناتادبيزينب عياض مولود يوسف14001822222081018

163 من 35صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

صالح الدين 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت511.0073.00اعدادية البيان للبناتادبيشهد مجيد جمال حسن14011822222081019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0065.43اعدادية البيان للبناتادبيمروه خالد جاسم محمد14021822222081020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت518.0074.00اعدادية البيان للبناتادبيمريم علي محي محمد14031822222081021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية البيان للبناتادبيمياده مقداد اسماعيل خليل14041822222081022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت520.0074.29اعدادية البيان للبناتادبيهبه مخيبر حماد مناهي14051822222081024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0062.71اعدادية البيان للبناتادبيهيفاء كريم شحاذة صالح14061822222081025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت557.0079.57اعدادية الخنساء للبناتادبيايه ممدوح مخلف محمد14071822222082003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت487.0069.57اعدادية الخنساء للبناتادبيتبارك محمد عبد الرحمن طه14081822222082004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية الخنساء للبناتادبيثريا محمد عبد هللا خضير14091822222082005

كلية الحقوق/جامعة تكريت511.0073.00اعدادية الخنساء للبناتادبيداليا صفاء خلف فاضل14101822222082006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت485.0069.29اعدادية الخنساء للبناتادبيرونق حسام ياسين صالح14111822222082007

كلية الحقوق/جامعة تكريت530.0075.71اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب سبهان محمد شبيب14121822222082008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت570.0081.43اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب عبد القادر توفيق بكر14131822222082009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت454.0064.86اعدادية الخنساء للبناتادبيسجى رسول خليل محمد14141822222082010

كلية اآلداب/جامعة تكريت480.0068.57اعدادية الخنساء للبناتادبيطيبه رعد عزيز صبح14151822222082011

كلية الحقوق/جامعة تكريت527.0075.29اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم جابر احميد عبد14161822222082013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت525.0075.00اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم رافد محمد حسين14171822222082015

كلية الحقوق/جامعة تكريت517.0073.86اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم ساهر ياسين وهيب14181822222082016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت429.0061.29اعدادية الخنساء للبناتادبيمالك منعم سليم مناتي14191822222082017

كلية الحقوق/جامعة تكريت537.0076.71اعدادية الخنساء للبناتادبيمنار اتيال عبد هللا محمد14201822222082018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية الخنساء للبناتادبينبأ احمد سعود احمد14211822222082019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0060.00اعدادية الخنساء للبناتادبينور محمد قيس جليل14221822222082020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت544.0077.71اعدادية الخنساء للبناتادبينور نزار ماجد رشاد14231822222082021

كلية الحقوق/جامعة تكريت553.0079.00اعدادية الخنساء للبناتادبيوفاء هيثم حكمت غني14241822222082022

كلية الحقوق/جامعة تكريت533.0076.14ثانوية المهج للبناتادبياسيا احمد خلف ابراهيم14251822222083001

كلية التربية/جامعة سامراء453.0064.71ثانوية المهج للبناتادبيايه ابراهيم مهدي صالح14261822222083003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية المهج للبناتادبيبثينه خميس سلوم شوراب14271822222083004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء478.0068.29ثانوية المهج للبناتادبيتبارك محمد جدوع فاضل14281822222083005

كلية الحقوق/جامعة تكريت518.0074.00ثانوية المهج للبناتادبيزينب مجيد حميد حسن14291822222083013

كلية اآلداب/جامعة سامراء437.0062.43ثانوية المهج للبناتادبيزينه نعيم حامد احمد14301822222083015

كلية اآلداب/جامعة سامراء426.0060.86ثانوية المهج للبناتادبينورهان عبد الناصر مجيد داود14311822222083020

كلية التربية/جامعة سامراء587.0083.86ثانوية المهج للبناتادبيهدى طاهر لطيف جميل14321822222083021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت524.0074.86ثانوية الباهلي للبناتادبياسراء حافظ احمد ابراهيم14331822222088001

كلية اآلداب/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية الباهلي للبناتادبيافراح هيكل فيصل علي14341822222088002

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية الباهلي للبناتادبيتبارك صدام حسين خليل14351822222088003

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية الباهلي للبناتادبيزهراء كريم علي حمد14361822222088005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت512.0073.14ثانوية الباهلي للبناتادبيزينه حامد حمود شالل14371822222088006

كلية اآلداب/جامعة تكريت498.0071.14ثانوية الباهلي للبناتادبيمالك هيثم فيصل علي14381822222088008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت500.0071.43ثانوية الباهلي للبناتادبينورا مؤهد كامل عباس14391822222088009

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86ثانوية الباهلي للبناتادبيهبه مظفر غازي علي14401822222088010
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت521.0074.43اعدادية االسحاقي للبناتادبياسراء بهاء جدوع علي14411822222090001

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية االسحاقي للبناتادبياسراء شاكر جاسم محمد14421822222090002

كلية التربية/جامعة سامراء543.0077.57اعدادية االسحاقي للبناتادبيبتول خالد حسن غايب14431822222090004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت540.0077.14اعدادية االسحاقي للبناتادبيروئية حسين رشاد حسن14441822222090005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0066.29اعدادية االسحاقي للبناتادبيرحمه حارث خلف علي14451822222090006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية االسحاقي للبناتادبيرقيه جاسم عبد هللا مجول14461822222090008

كلية الحقوق/جامعة تكريت507.0072.43اعدادية االسحاقي للبناتادبيزهراء رباح حكمت جاسم14471822222090009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت510.0072.86اعدادية االسحاقي للبناتادبيشيماء محمد احمد عبد هللا14481822222090010

كلية التربية/جامعة سامراء473.0067.57اعدادية االسحاقي للبناتادبيفاطمة صديق موسى احمد14491822222090012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية االسحاقي للبناتادبيلمى فرحان عيسى فرحان14501822222090014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت557.0079.57اعدادية االسحاقي للبناتادبيلينا عزيز سالم علي14511822222090016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية االسحاقي للبناتادبيمياده احمد حسين مغامس14521822222090017

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43اعدادية االسحاقي للبناتادبينسرين لطيف جاسم محمد14531822222090018

كلية التربية/جامعة سامراء460.0065.71اعدادية االسحاقي للبناتادبيهاجر شامل كوان سالمه14541822222090019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت616.0088.00ثانوية الحمزة للبناتادبيتبارك احمد عليوي عواد14551822222092003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت661.0094.43ثانوية الحمزة للبناتادبيدالل رحيم محمد جمعه14561822222092004

كلية اآلداب/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية الحمزة للبناتادبيرجاء خليل ابراهيم محيميد14571822222092005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية الحمزة للبناتادبيرسل عطيه مطلك فرحان14581822222092007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية الحمزة للبناتادبيرواء ضياء خماس غني14591822222092008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت515.0073.57ثانوية الحمزة للبناتادبيسعاد حسن عابر كرين14601822222092009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت498.0071.14ثانوية الحمزة للبناتادبيهوازن اسماعيل محمد موسى14611822222092012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية البارودي للبناتادبياساور نبيل حازم حواس14621822222093002

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية البارودي للبناتادبياسراء سالم سعيد جبر14631822222093003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية البارودي للبناتادبيايالف حامد تركي محمد14641822222093004

كلية اآلداب/جامعة تكريت614.0087.71ثانوية البارودي للبناتادبيتاره احمد طارق اسماعيل14651822222093006

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86ثانوية البارودي للبناتادبيتبارك باهر فاضل مصطفى14661822222093007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت586.0083.71ثانوية البارودي للبناتادبيتبارك خالد مهدي علي14671822222093008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت550.0078.57ثانوية البارودي للبناتادبيساره احمد مطرود خليفه14681822222093009

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29ثانوية البارودي للبناتادبيسماء بشير عوده جراد14691822222093010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية البارودي للبناتادبيشهد سعد لطيف محمود14701822222093012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت498.0071.14ثانوية البارودي للبناتادبيصبا راشد ندا محمد14711822222093013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية البارودي للبناتادبيضحى سعد حسين محمود14721822222093014

كلية اآلداب/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية البارودي للبناتادبيضحى نبيل ستار كريم14731822222093015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية البارودي للبناتادبيفرقان حرب محمود علي14741822222093017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت500.0071.43ثانوية البارودي للبناتادبيماريا تحسين رجب جميل14751822222093018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت535.0076.43ثانوية البارودي للبناتادبيمي نسيم جاسم محمد14761822222093019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت551.0078.71ثانوية البارودي للبناتادبينور الهدى عالء حسين ياس14771822222093020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت573.0081.86ثانوية البارودي للبناتادبينور محمد شعبان حميد14781822222093021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت535.0076.43ثانوية البارودي للبناتادبيهند احمد طعمة عبد الرزاق14791822222093022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت513.0073.29ثانوية البارودي للبناتادبييمامه رعد كاظم عزيز14801822222093023
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية474.0067.71ثانوية الكوثر للبناتادبياسماء اسماعيل حمد علو14811822222095002

كلية التربية/جامعة سامراء521.0074.43ثانوية الكوثر للبناتادبيامنه عويد صالح خرشيد14821822222095003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت491.0070.14ثانوية الكوثر للبناتادبيايات احمد مصطفى جاسم14831822222095004

كلية التربية/جامعة سامراء509.0072.71ثانوية الكوثر للبناتادبيبان غسان حميد ابراهيم14841822222095005

كلية التربية/جامعة سامراء500.0071.43ثانوية الكوثر للبناتادبيخوله شهاب محمود جاسم14851822222095006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء513.0073.29ثانوية الكوثر للبناتادبيدالل صباح ياسين صالح14861822222095007

كلية التربية/جامعة سامراء535.0076.43ثانوية الكوثر للبناتادبيرحاب حسين عكاب احمد14871822222095008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت491.0070.14ثانوية الكوثر للبناتادبيرفح محمد علي حسين14881822222095010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء502.0071.71ثانوية الكوثر للبناتادبيرواء وليد احمد صالح14891822222095011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت498.0071.14ثانوية الكوثر للبناتادبيزمن نزهان بدري جاسم14901822222095013

كلية التربية/جامعة سامراء464.0066.29ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء سامر محمد ديونك14911822222095015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية الكوثر للبناتادبيزينب حسين جاسم عبود14921822222095016

كلية التربية/جامعة سامراء503.0071.86ثانوية الكوثر للبناتادبيسحر عواد صالح خرشيد14931822222095017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية الكوثر للبناتادبيسرى صبيح كريم رشيد14941822222095018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية الكوثر للبناتادبيسندس محمود رزك سعيد14951822222095020

كلية اآلداب/جامعة تكريت496.0070.86ثانوية الكوثر للبناتادبيعال عمر حسين علوان14961822222095021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء456.0065.14ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمة حميد محمد جاسم14971822222095023

كلية اآلداب/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمة صباح مجيد حسون14981822222095024

كلية التربية/جامعة سامراء476.0068.00ثانوية الكوثر للبناتادبيفرقد يوسف عكاب احمد14991822222095025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية الكوثر للبناتادبيلمى ابراهيم احمد مهدي15001822222095026

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية الكوثر للبناتادبينغم خلف خرشيد بستان15011822222095027

كلية اآلداب/جامعة سامراء432.0061.71ثانوية الكوثر للبناتادبيهيفاء مطر حسين هندي15021822222095028

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية الزهور للبناتادبياصاله حازم شهاب حساني15031822222096002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت565.0080.71ثانوية الزهور للبناتادبيايه كمال نعمان محمد15041822222096004

كلية الحقوق/جامعة تكريت598.0085.43ثانوية الزهور للبناتادبيايه مجيد فزاع مسهر15051822222096005

كلية الحقوق/جامعة تكريت549.0078.43ثانوية الزهور للبناتادبيدموع جاسم محمد محمد15061822222096006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية الزهور للبناتادبيرسل فيصل غازي خماس15071822222096007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد577.0082.43ثانوية الزهور للبناتادبيرسل نصير ياسين حميد15081822222096008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت498.0071.14ثانوية الزهور للبناتادبيرفل فاضل صوان مصلح15091822222096009

كلية الحقوق/جامعة تكريت617.0088.14ثانوية الزهور للبناتادبيزمن ناطق ممدوح مصطفى15101822222096010

كلية الحقوق/جامعة تكريت599.0085.57ثانوية الزهور للبناتادبيزينب عالء طه احمد15111822222096012

كلية الحقوق/جامعة تكريت534.0076.29ثانوية الزهور للبناتادبيشيرين عادل هشام اسماعيل15121822222096013

كلية الحقوق/جامعة تكريت618.0088.29ثانوية الزهور للبناتادبيطيبه حسام فاروق محي15131822222096015

كلية اآلداب/جامعة تكريت539.0077.00ثانوية الزهور للبناتادبيغفران لطيف علي لطيف15141822222096016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية الزهور للبناتادبينور مثنى حميد محمد15151822222096019

كلية الحقوق/جامعة تكريت651.0093.00ثانوية الزهور للبناتادبينور هيثم عبد الرحمن الطيف15161822222096020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية اليعربية للبناتادبيرنا حسين خالد مصلح15171822222100005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية اليعربية للبناتادبينور عمار عبد هللا شويب15181822222100010

كلية التربية/جامعة سامراء494.0070.57ثانوية دار الحكمة للبناتادبياسماء فالح عبد احمود15191822222102003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية دار الحكمة للبناتادبياالء حميد مجيد احمد15201822222102004
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كلية التربية/جامعة سامراء526.0075.14ثانوية دار الحكمة للبناتادبياالء عبيد جسام محمد15211822222102005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء650.0092.86ثانوية دار الحكمة للبناتادبيايه سعد مهدي صالح15221822222102007

كلية التربية/جامعة سامراء526.0075.14ثانوية دار الحكمة للبناتادبيبراء رزوق كروم يوسف15231822222102009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء650.0092.86ثانوية دار الحكمة للبناتادبيتبارك ظافر فرمان الطيف15241822222102011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء586.0083.71ثانوية دار الحكمة للبناتادبيدنيا ظافر فرمان الطيف15251822222102013

كلية الحقوق/جامعة تكريت552.0078.86ثانوية دار الحكمة للبناتادبيرنا معاذ احمد حسن15261822222102015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت513.0073.29ثانوية دار الحكمة للبناتادبيرند رياض عزاوي بدر15271822222102016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء584.0083.43ثانوية دار الحكمة للبناتادبيساره رفعت سامي شاكر15281822222102021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء463.0066.14ثانوية دار الحكمة للبناتادبيطيبه طلعت محمد خليل15291822222102025

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86ثانوية دار الحكمة للبناتادبيعسل احمد عبد الكريم يوسف15301822222102027

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية دار الحكمة للبناتادبيغصون محمد سعدون عبد الجبار15311822222102028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء477.0068.14ثانوية دار الحكمة للبناتادبيغفران زياد سعيد عزيز15321822222102029

كلية التربية/جامعة سامراء461.0065.86ثانوية دار الحكمة للبناتادبيفاطمة عبد الحي حسن جاسم15331822222102031

كلية التربية/جامعة سامراء477.0068.14ثانوية دار الحكمة للبناتادبيفرح عبد الحليم حافظ يوسف15341822222102032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء473.0067.57ثانوية دار الحكمة للبناتادبيمريم هادي عطيه فنجان15351822222102036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية551.0078.71ثانوية دار الحكمة للبناتادبينبأ عمر شالل حميد15361822222102037

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية380.0054.29ثانوية دار الحكمة للبناتادبينسرين عمر ابراهيم زيدان15371822222102039

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية الهدى للبناتادبيايمان عبد السالم مزهر طاهر15381822222103001

كلية اآلداب/جامعة تكريت542.0077.43ثانوية الهدى للبناتادبيدانيه عبد الفتاح سلوم داود15391822222103003

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت421.0060.14ثانوية الهدى للبناتادبيرقيه عمار سامي محمد15401822222103005

كلية اآلداب/جامعة تكريت426.0060.86ثانوية الهدى للبناتادبيزهراء صباح محمد صالح15411822222103007

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية الهدى للبناتادبيضحى يعرب نوري ظاهر15421822222103008

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية الهدى للبناتادبيعذراء غانم فرمان الطيف15431822222103009

كلية التربية/جامعة سامراء477.0068.14ثانوية الهدى للبناتادبيمريم حامد فاضل حمد15441822222103012

كلية التربية/جامعة سامراء491.0070.14ثانوية الهدى للبناتادبيمريم فراس ماجد عباس15451822222103013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت506.0072.29ثانوية سومر للبناتادبياخالص وسمي احمد ياسين15461822222104001

كلية اآلداب/جامعة تكريت428.0061.14ثانوية سومر للبناتادبيامل علي كريم طه15471822222104003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت617.0088.14ثانوية سومر للبناتادبيتبارك محمد فياض خلف15481822222104004

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ثانوية سومر للبناتادبيتهاني فخري صالح حمادي15491822222104005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية سومر للبناتادبيرغد حاتم صبحي خلف15501822222104006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية سومر للبناتادبيريم شالل محمد احمد15511822222104007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت513.0073.29ثانوية سومر للبناتادبيزينب حماد مهاوش فرحان15521822222104008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية سومر للبناتادبيسميره علي غضب علي15531822222104009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية سومر للبناتادبيسهاد شعبان عايد زيدان15541822222104010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية سومر للبناتادبيعائشه حكم حمداني عبد هللا15551822222104011

كلية اآلداب/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية سومر للبناتادبيهدير حميد فياض خلف15561822222104013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك521.0074.43دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبياسراء شيرزاد حسن علي15571822222107002

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية432.0061.71دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيتاره كامران سعيد محمد15581822222107009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك609.0087.00دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيده ريا دلشاد احمد كريم15591822222107013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك546.0078.00دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيديمن شيرو رشاد انجا15601822222107015
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التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية435.0062.14دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيروزان مهدي صالح علي15611822222107017

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيروزكين ناصح شهاب عبد هللا15621822222107018

كلية اآلداب/جامعة كركوك466.0066.57دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيسازكار علي جبار محمد15631822222107020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك565.0080.71دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيسانا محمد محمد غريب ابراهيم15641822222107021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك591.0084.43دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيسوزان محمد فريق توفيق15651822222107022

كلية اآلداب/جامعة كركوك451.0064.43دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيسوزان هاشم علي عبدلي15661822222107023

كلية اآلداب/جامعة كركوك429.0061.29دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيسوزان هيوا ابراهيم كريم15671822222107024

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت449.0064.14دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيسوما شعبان احمد محمد15681822222107025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك497.0071.00دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيشنه هيمن عواد محمد15691822222107027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0075.71دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيشنو ابراهيم ولي حيدر15701822222107028

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيشيماء محمد عبد الكريم فرج15711822222107031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513.0073.29دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيكشبين طه احمد محي الدين15721822222107033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك528.0075.43دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيمزدة كاوه ابراهيم علي15731822222107034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك537.0076.71دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبينيان منديل ابراهيم مصطفى15741822222107037

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك476.0068.00دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيهاجر جالل توفيق حسين15751822222107038

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك465.0066.43دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيهاوزين فخر الدين محمد امين قادر15761822222107039

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبياساور كائن سليمان داود15771822222110001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت621.0088.71اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبياطياف اكرم محمد ريمزان15781822222110002

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيانتصار عمر فرحان شاكر15791822222110004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية606.0086.57اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيحوراء سجاد شجاع سوعان15801822222110007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيزهراء نجم عبد الهادي محمد15811822222110009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت514.0073.43اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيسبأ شاكر علي شاكر15821822222110010

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيطيبه اكرم محمد ريمزان15831822222110011

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيعبير رحيم هاشم سلمان15841822222110012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0072.86اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيعذراء نجم عبد الهادي محمد15851822222110013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيكوثر سعد شاكر حمزه15861822222110015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت544.0077.71اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبينورس حميد مجيد ابراهيم15871822222110018

كلية اآلداب/جامعة سامراء434.0062.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيهبه قصي غيدان حسن15881822222110019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيهدى جاسم حسن مجيد15891822222110020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك494.0070.57ثانوية آمرلي للبناتادبيساره جاسم محمد ولي15901822222116006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت573.0081.86ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيايمان حسين جاسم محمد15911822222125001

كلية التربية/جامعة سامراء452.0064.57ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيجواهر محمد جاسم نصيف15921822222125002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيزينه خليل جميل حماد15931822222125003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيصفا ساجد عبد يوسف15941822222125005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيغفران عباس محمود كاظم15951822222125006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيفاطمة ابراهيم خليل جاسم15961822222125007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0060.00ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيكوثر حسين محمد كاظم15971822222125009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية االسيل للبناتادبياريج عويد مطر احمد15981822222127001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية االسيل للبناتادبيامنه عدنان صالح دهش15991822222127002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية االسيل للبناتادبيتبارك مربد طه بكر16001822222127005
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كلية الحقوق/جامعة تكريت650.0092.86ثانوية االسيل للبناتادبيجوانه نجم الدين نوري محمد علي16011822222127007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية االسيل للبناتادبيدعاء عادل جدعان لهمود16021822222127008

كلية اآلداب/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية االسيل للبناتادبيرانيه ليث ياسين نجم16031822222127012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت527.0075.29ثانوية االسيل للبناتادبيرشا ضياء شالل ماضي16041822222127013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية االسيل للبناتادبيسرى نجاح نوري مهدي16051822222127016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية االسيل للبناتادبيسفانه كريم محمد مجيت16061822222127017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية االسيل للبناتادبيسماره محمد ستار عبد الرضا16071822222127018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية االسيل للبناتادبيشروق عادي مزعل عيفان16081822222127019

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29ثانوية االسيل للبناتادبيصبا احمد سعيد شاكر16091822222127020

كلية الحقوق/جامعة تكريت625.0089.29ثانوية االسيل للبناتادبيصفا عاصف عجاج محجوب16101822222127021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية االسيل للبناتادبيضحى سمير قاسم عبد اللطيف16111822222127022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية االسيل للبناتادبيضحى عبد هللا فعيل بداح16121822222127023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت566.0080.86ثانوية االسيل للبناتادبيفاتن شاهر اسماعيل طه16131822222127024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية االسيل للبناتادبيفاطمه محمود رشاد قدراني16141822222127025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت621.0088.71ثانوية االسيل للبناتادبيلبنى خضر عباس صالح16151822222127026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية االسيل للبناتادبيميعاد عبود وهيب صياح16161822222127028

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية االسيل للبناتادبينغم عامر جاسم محمد16171822222127029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية االسيل للبناتادبينور زياد نعمان عطيه16181822222127030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية االسيل للبناتادبينور غالب خميس حسن16191822222127031

كلية اآلداب/جامعة تكريت470.0067.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتادبيبراء خالد زكري حسن16201822224003001

كلية اآلداب/جامعة تكريت545.0077.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتادبيحنين غسان طه توفيق16211822224003002

كلية اآلداب/جامعة تكريت499.0071.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتادبيرغده باسم حافظ حمد16221822224003003

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتادبيرفل تحسين محمد عبد هللا16231822224003004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتادبيزهراء غالب نجم عبد هللا16241822224003005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتادبيساره صائب رمضان طه16251822224003006

كلية اآلداب/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتادبيماريه محب حامد رجا16261822224003007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت580.0082.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتادبيمرام اياد يونس محمود16271822224003008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت586.0083.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتادبيمريم اياد شعبان ثابت16281822224003009

كلية اآلداب/جامعة تكريت438.0062.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتادبيمريم عمر حمادي غفار16291822224003010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتادبيمسك سعد برع احمد16301822224003011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت514.0073.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتادبينبأ عبد االله جابر جوبان16311822224003012

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتادبينور محمد عبد الكريم اسماعيل16321822224003013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت576.0082.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتادبينور مهند هاشم عبد هللا16331822224003014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت548.0078.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتادبيهبه دحام كمال ارحيم16341822224003015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتادبيهيام سهيل خيرو عبد هللا16351822224003016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيايه ثابت مهدي مطر16361822224006001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت578.0082.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيايه زياد يونس يحيى16371822224006002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت640.0091.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيشهد ثامر خالد جارهللا16381822224006003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيفائزة رعد علوش عبد16391822224006005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيمروه وقاص سعدي نجم16401822224006007
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية تكريت االهلية للبناتادبياسماء خميس عبد بديوي16411822224011001

كلية اآلداب/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية تكريت االهلية للبناتادبيرجاء ابراهيم احمد مضحي16421822224011002

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية تكريت االهلية للبناتادبيروتاج معاد سليمان حميد16431822224011003

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14ثانوية تكريت االهلية للبناتادبيزهراء طه حسون علي16441822224011004

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71ثانوية تكريت االهلية للبناتادبيزينب نزار احمد خلف16451822224011005

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية تكريت االهلية للبناتادبيقمر زيدون ربيع محمود16461822224011006

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية تكريت االهلية للبناتادبيمريم احمد صالح مهدي16471822224011008

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14ثانوية تكريت االهلية للبناتادبيهند فاضل حسين علي16481822224011010

كلية الحقوق/جامعة تكريت534.0076.29ثانوية الريادة االهلية للبناتادبيعبير دريد رجاء عبد هللا16491822224013001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية الريادة االهلية للبناتادبيعال رائد رجاء عبد هللا16501822224013002

كلية اآلداب/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية الريادة االهلية للبناتادبيفاطمه عدنان داود اسماعيل16511822224013003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت547.0078.14ثانوية الريادة االهلية للبناتادبيموج رائد سهيل نجم16521822224013004

كلية الحقوق/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية نفحات الحياة االهلية للبناتادبيربى ياسين احمد صالح16531822224015001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتادبيايه غازي مطر احمد16541822224016001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت491.0070.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتادبيجنان علي دحام مطلق16551822224016002

كلية الحقوق/جامعة تكريت615.0087.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتادبيرانيا غانم اسماعيل ابراهيم16561822224016003

كلية الحقوق/جامعة تكريت534.0076.29ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتادبيريم احمد عبد الرحمن محمد16571822224016004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت522.0074.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتادبيسرى نصير عايد نجم16581822224016005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتادبيشمس عامر محمد صادق16591822224016006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتادبيشهد سعد خزعل عبد الكريم16601822224016007

كلية الحقوق/جامعة تكريت505.0072.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتادبيضحى نصير قاسم عبد هللا16611822224016008

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتادبيمنار محمد ياسين مجول16621822224016010

كلية الحقوق/جامعة تكريت538.0076.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتادبيهيا احمد خليل عبد الرزاق16631822224016011

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبياديان ادريس خليل ثامر16641822226001001

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية374.0053.43ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيامنه عبد الحليم مداوي خيرو16651822226001003

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية371.0053.00ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيامينه ربيع مولود يوسف16661822226001004

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيبتول غالب مخلف خلف16671822226001006

كلية اآلداب/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيحال طالل محمد عواد16681822226001008

كلية اآلداب/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيحنين دريس طه عزيز16691822226001009

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيحواء لطيف كريم محمد16701822226001010

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0060.00ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيرقيه فواز حمدي محمد16711822226001011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438.0062.57ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيريام حردان نوري عايد16721822226001012

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيريم مزهر حاجم سلطان16731822226001013

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيزمن خلف يوسف علي16741822226001014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيسجى حسين محمود صالح16751822226001015

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيسرى احسان علي ابراهيم16761822226001017

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية385.0055.00ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيعائشه خميس هليل رشو16771822226001019

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيفاطمه حسين علي خماس16781822226001021

كلية الحقوق/جامعة تكريت508.0072.57ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيالرا صباح عبد هللا سلمان16791822226001022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت437.0062.43ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبينور خميس جبار رجب16801822226001024
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كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبينور ليث ماهر مرعي16811822226001025

كلية اآلداب/جامعة سامراء433.0061.86ثانوية سامراء المسائية للبناتادبياالء احمد لفته حبيب16821822226002001

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء428.0061.14ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيحنين يحيى محمد خطاب16831822226002004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء522.0074.57ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيسبأ عصام رميض حسين16841822226002014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء468.0066.86ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيموج سالم فرج حسين16851822226002026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية العلم المسائية للبناتادبيعهد جاسم محمد حمد16861822226004007

كلية الحقوق/جامعة تكريت502.0071.71ثانوية العلم المسائية للبناتادبيمرح كامل حسن ظاهر16871822226004009

كلية اآلداب/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية العلم المسائية للبناتادبيمريم لطيف احمد رحيم16881822226004010

كلية اآلداب/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية العلم المسائية للبناتادبيهند عبد هللا محمد جاسم16891822226004012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية يثرب المختلطةادبيانتظار ضياء شياع خضير16901822227003001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية يثرب المختلطةادبيحواسم عدنان حميد لطيف16911822227003002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية يثرب المختلطةادبيميساء خلف احمد عبد الستار16921822227003004

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية يثرب المختلطةادبينرمين مثنى علي حسين16931822227003005

كلية اآلداب/جامعة تكريت444.0063.43اعدادية البحتري المختلطةادبيهديل اسعد صالح داود16941822227004001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية491.0070.14ثانوية الريف الزاهر المختلطةادبيسجى عامر حسين مطر16951822227005002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية الباهلي المختلطةادبيحنين جمال سعدون عباس16961822227006003

كلية التربية/جامعة سامراء556.0079.43اعدادية الملوية المختلطةادبيابرار مكي عبد يوسف16971822227007001

كلية التربية/جامعة سامراء464.0066.29اعدادية الملوية المختلطةادبيرباب خالد مجيد حسن16981822227007003

كلية التربية/جامعة سامراء541.0077.29اعدادية الملوية المختلطةادبيسهير غني احمد مهدي16991822227007004

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية الملوية المختلطةادبيماريه هيثم احمد علوان17001822227007005

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية الرازي المختلطةادبيبان محسن جاسم جدعان17011822227008002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية الرازي المختلطةادبيسلمى عيسى مطر مخلف17021822227008003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت475.0067.86ثانوية المجاهد المختلطةادبينازك رحيم عبيد حجاب17031822227009002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية المجاهد المختلطةادبيوالء نزار شنيار عبد هللا17041822227009003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية المستقبل المختلطةادبياسراء احمد عبد حسين17051822227012001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية المستقبل المختلطةادبيامنه عراك نايف حسن17061822227012002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية المستقبل المختلطةادبيبيداء ثائر سامي خلف17071822227012003

كلية اآلداب/جامعة سامراء449.0064.14ثانوية المستقبل المختلطةادبيدموع ابراهيم متعب حمود17081822227012004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية المستقبل المختلطةادبيصابرين حسين عبيد لطيف17091822227012005

كلية الحقوق/جامعة تكريت576.0082.29ثانوية الجامعة المختلطةادبيرفل مربد صالح ضامن17101822227020001

كلية الحقوق/جامعة تكريت513.0073.29ثانوية الجامعة المختلطةادبيزينب محمد عطيه محمود17111822227020003

كلية الحقوق/جامعة تكريت546.0078.00ثانوية الجامعة المختلطةادبيسماره عبد الكريم لطيف ابراهيم17121822227020004

كلية اآلداب/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية الجامعة المختلطةادبيعهد جواد رشيد سعيد17131822227020005

كلية الحقوق/جامعة تكريت518.0074.00ثانوية الجامعة المختلطةادبيفاطمة مثنى محمد بدع17141822227020006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية الجامعة المختلطةادبيمريم حميد احمد محمد17151822227020007

كلية اآلداب/جامعة سامراء439.0062.71اعدادية االمام المختلطةادبياسراء عبد االمير كبسون حميد17161822227021001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت494.0070.57اعدادية االمام المختلطةادبيبنين حسين حميد عباس17171822227021004

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية االمام المختلطةادبيدنيا ماجد عويد جاسم17181822227021006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية االمام المختلطةادبيزهراء يوسف اسود مهدي17191822227021010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية االمام المختلطةادبيوديان محمود حسن عباس17201822227021012
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0060.00اعدادية االمام المختلطةادبييقين عكاب احمد نايف17211822227021013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية بيجي المسائية المختلطةادبيمريم اكرم جاد هللا مصطفى17221822227022005

كلية اآلداب/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية بيجي المسائية المختلطةادبيمالك عدي عامر خضير17231822227022006

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية374.0053.43ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةادبيايه عواد حنوش خميس17241822227026001

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةادبيبشائر محمد اسماعيل عليان17251822227026002

كلية التربية/جامعة سامراء475.0067.86ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةادبيشفاء كريم كيطان طلفاح17261822227026004

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةادبيشهد علي حسان عليان17271822227026005

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةادبيطيبه خضير محمد ميزر17281822227026006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةادبييقين احمد جاسم علي17291822227026012

كلية اآلداب/جامعة تكريت426.0060.86ثانوية الجواهري المختلطةادبيرويده ادريس محمد يونس17301822227030002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية الصينية المسائية المختلطةادبيشروق طالب عواد طراد17311822227031002

كلية التربية/جامعة سامراء461.0065.86ثانوية الحجاز المختلطةادبياحالم عادل خلف حمد17321822227035001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية الحجاز المختلطةادبيبيداء رعد محمد احمد17331822227035003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت428.0061.14ثانوية الحجاز المختلطةادبيشذى حمد حسين حمد17341822227035005

كلية التربية/جامعة سامراء457.0065.29ثانوية الحجاز المختلطةادبيعائشه كاطع خلف حمد17351822227035006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية الحجاز المختلطةادبيهاله حميد بدر هالل17361822227035008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت509.0072.71ثانوية الحجاز المختلطةادبييقين هاشم حسين حمد17371822227035009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت510.0072.86ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبيبدراء نجم عليوي اطبيل17381822227037001

كلية اآلداب/جامعة سامراء435.0062.14ثانوية الودق المختلطةادبيسرور اسماعيل جاسم نصيف17391822227038001

كلية التربية/جامعة سامراء494.0070.57ثانوية الودق المختلطةادبيمياده عزيز رشيد محمود17401822227038002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت498.0071.14ثانوية الفاروق المختلطةادبياكتفاء رعد نجم عبيد17411822227042001

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى550.0078.57ثانوية الفاروق المختلطةادبيزهراء علي محمد فاضل17421822227042002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت517.0073.86ثانوية الفاروق المختلطةادبيزينب ياسر طلمس مهدي17431822227042003

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29ثانوية الفاروق المختلطةادبيشروق محمد هاشم جميل17441822227042004

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت426.0060.86ثانوية ابن عباد المختلطةادبيابرار عبد هللا حميد علي17451822227043001

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0060.00ثانوية ابن عباد المختلطةادبيبشرى عامر حميد علي17461822227043002

كلية اآلداب/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية ابن عباد المختلطةادبيرسام عبد الخالق محمد يوسف17471822227043003

كلية الحقوق/جامعة تكريت499.0071.29ثانوية تلمسان المختلطةادبياقبال محمود محمد علي17481822227046002

كلية التربية/جامعة سامراء456.0065.14ثانوية تلمسان المختلطةادبيبيداء رحمان نزال علي17491822227046003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء631.0090.14ثانوية تلمسان المختلطةادبينسيبه عايد علي حسين17501822227046006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية العاشق المختلطةادبيلينا ياسين عبد هللا حمد17511822227047001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية المواكب المختلطةادبيهديل فرحان ادبيس عباس17521822227049001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية523.0074.71ثانوية الشهيد مصطفى المعظماوي المختلطةادبيرقيه سعيد محمد راضي17531822227050001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى681.0097.29ثانوية الشهيد مصطفى المعظماوي المختلطةادبيكوثر عمر عادي عيدان17541822227050002

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43ثانوية الشهيد مصطفى المعظماوي المختلطةادبينسرين عمر عبد الكريم رشيد17551822227050003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية الصديد المختلطةادبياسماء علي عطا هللا محمد17561822227051001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية الصديد المختلطةادبيايه صالح جواد حنيفش17571822227051002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية السبطين المختلطةادبيمهجه ردام تركي علي17581822227053003

كلية التربية/جامعة سامراء458.0065.43ثانوية البيرق المختلطةادبيبنين عدنان هالل حمد17591822227062001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية االمانة المختلطةادبيايالف حسن محمد كعيد17601822227063002
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التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29ثانوية االمانة المختلطةادبيكوثر قصي فارس سيد17611822227063003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت578.0082.57ثانوية ام درمان المختلطةادبيالهام سفيان شالل احمد17621822227065001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت584.0083.43ثانوية ام درمان المختلطةادبيايه هيثم عبد هللا محمد17631822227065002

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية ام درمان المختلطةادبينهى خميس محمود حميد17641822227065004

كلية اآلداب/جامعة تكريت538.0076.86ثانوية ام درمان المختلطةادبيهجران نزهان شالل احمد17651822227065005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيندى احمد سالم عباس17661822227068005

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبياسمهان هاشم محمد بريسم17671822227070001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيتبارك جدوع ضاري عبد17681822227070004

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيعائشة باسم ظاهر خلف17691822227070007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت429.0061.29ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيمريم صابر عبد غضبان17701822227070008

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيمريم علي عبود حسين17711822227070009

كلية اآلداب/جامعة تكريت424.0060.57ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيناديه خليل عبيد حمد17721822227070011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبينور اسماعيل منير سرحان17731822227070012

كلية اآلداب/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية الدور المسائية المختلطةادبيميسم عامر الطيف جاسم17741822227073003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيحنان كنعان اسماعيل عبد هللا17751822227074002

كلية اآلداب/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيخديجه عمر فاضل محمد17761822227074003

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية383.0054.71ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبيرفيده عادل محمود محمد17771822227075003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبينور عبد الخالق سعدون حميدي17781822227075007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء476.0068.00ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبيرسل يحيى جاسم كيف17791822227076002

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبيصابرين علي عطيه ياسين17801822227076003

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبيفاطمة مخلد حسن حميد17811822227076004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبيمريم عباس سلمان عايد17821822227076005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبينجالء غازي حامد نايل17831822227076007

كلية التربية/جامعة سامراء465.0066.43ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبينسيبه كريم صبار علوان17841822227076008

كلية التربية/جامعة سامراء514.0073.43ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبينور ماجد ستار ابراهيم17851822227076009

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86المسائية المختلطة (ع  )ثانوية الحسين ادبينبأ غني مهدي دحام17861822227081002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0063.57المسائية المختلطة (ع  )ثانوية الحسين ادبينور ثائر مصطفى جاسم17871822227081003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية النوابغ المختلطةادبيابتداء حرب عبد هللا حسن17881822227084001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت519.0074.14ثانوية النوابغ المختلطةادبياريج اسعد سلمان علي17891822227084002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت502.0071.71ثانوية النوابغ المختلطةادبيامال علي محمد عود17901822227084003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية النوابغ المختلطةادبيانيسه سلمان خلف حمود17911822227084004

كلية اآلداب/جامعة تكريت426.0060.86ثانوية النوابغ المختلطةادبيتقوى خلف سلمان درويش17921822227084005

كلية اآلداب/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية النوابغ المختلطةادبيتماظر جمعه حسين شرقي17931822227084006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت558.0079.71ثانوية النوابغ المختلطةادبيديار ابراهيم علي حمود17941822227084007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية النوابغ المختلطةادبيرفل غازي سلمان درويش17951822227084008

كلية اآلداب/جامعة تكريت438.0062.57ثانوية النوابغ المختلطةادبيسجى محمود منصور قنديل17961822227084010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية النوابغ المختلطةادبيسهى غزوان محارب محمد17971822227084011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد588.0084.00ثانوية النزاهة المختلطةادبياسراء عبد الحسين صاحب بندر17981822227085001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية النزاهة المختلطةادبيايمان ثامر محمد اسماعيل17991822227085003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية النزاهة المختلطةادبيحنين غنام خضير عباس18001822227085004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية النزاهة المختلطةادبيساره حسن ريزه جسام18011822227085005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية النزاهة المختلطةادبيسجى مشتاق طالب جعفر18021822227085006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية النزاهة المختلطةادبيشروق ثامر حميد عباس18031822227085007

كلية اآلداب/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية النزاهة المختلطةادبيغفران خالد مولود جبريت18041822227085008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية النزاهة المختلطةادبينبأ مهدي محمود عوده18051822227085009

كلية التربية/جامعة سامراء479.0068.43ثانوية النزاهة المختلطةادبينشميه فارس صاحب بندر18061822227085010

كلية التربية/جامعة سامراء473.0067.57ثانوية النزاهة المختلطةادبينور فارس صاحب بندر18071822227085011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية النزاهة المختلطةادبينور معن شاكر جميل18081822227085012

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00الخارجياتادبياسراء هادي علي حسون18091822228050024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت445.0063.57الخارجياتادبياالء ناجي محمد حسين18101822228050042

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57الخارجياتادبيايات شهاب سطام ابراهيم18111822228050063

كلية الحقوق/جامعة تكريت527.0075.29الخارجياتادبيايمان اسماعيل بتار ارحيم18121822228050069

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية357.0051.00الخارجياتادبيايمان حافظ جيجي حميد18131822228050070

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية371.0053.00الخارجياتادبيتبارك محمد صالح عبد هللا18141822228050106

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت537.0076.71الخارجياتادبيحنين حامد سرحان حلو18151822228050129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت463.0066.14الخارجياتادبيحنين عباس راضي مشاري18161822228050131

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43الخارجياتادبيختام سعيد شكر محمود18171822228050139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء478.0068.29الخارجياتادبيديانا سرحان عثمان محمود18181822228050156

كلية التربية/جامعة سامراء462.0066.00الخارجياتادبيرسل حسن الطيف سنجار18191822228050177

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت429.0061.29الخارجياتادبيرسل كريم خليل ابراهيم18201822228050180

كلية الحقوق/جامعة تكريت504.0072.00الخارجياتادبيرشا واثق عبد الجليل اسماعيل18211822228050189

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية383.0054.71الخارجياتادبيرغده عوده ابراهيم احمد18221822228050194

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت486.0069.43الخارجياتادبيرفل جاسم محمد خلف18231822228050197

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت638.0091.14الخارجياتادبيريم عياش حسين فندي18241822228050218

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14الخارجياتادبيزينب احمد محسن عباس18251822228050224

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71الخارجياتادبيسارة خلف عطيه علوان18261822228050241

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473.0067.57الخارجياتادبيساهره خلف محمد صالح18271822228050248

كلية التربية/جامعة سامراء482.0068.86الخارجياتادبيسجى محي احمد حسين18281822228050256

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت461.0065.86الخارجياتادبيسحر فاضل ابراهيم طه18291822228050261

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت496.0070.86الخارجياتادبيسناء عبد الرحمن محمود حسين18301822228050271

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00الخارجياتادبيضحى فخري جاسم محمد18311822228050315

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية374.0053.43الخارجياتادبيظالل عريبي حميد عبد هللا18321822228050321

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00الخارجياتادبيعبير شهاب احمد خضر18331822228050325

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0064.71الخارجياتادبيمهى فيزي حواس صالح18341822228050409

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية396.0056.57الخارجياتادبيهديل عدنان شاكر عريبي18351822228050498

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيجعفر محمد عباس كريم18361822411001008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيحسين معتز علي حسين18371822411001015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0092.00اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيسجاد ستار عويد حسن18381822411001017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيسجاد عباس علي ناصر18391822411001018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيسجاد عالء حافظ حسين18401822411001019
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كلية العلوم/جامعة تكريت584.0083.43اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيعمر ماهر محمود حمزة18411822411001031

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0067.86اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيكرار عدنان حواس احمد18421822411001034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيمحمد سعدون جميل ابراهيم18431822411001040

كلية التربية/جامعة سامراء491.0070.14اعدادية الخطيب للبنيناحيائياحسان عبد الكريم احمد رديني18441822411002001

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.0098.86اعدادية الخطيب للبنيناحيائياحمد حسن علي عبد هللا18451822411002002

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية578.0082.57اعدادية الخطيب للبنيناحيائياحمد رشاد ثامر رشاد18461822411002005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية الخطيب للبنيناحيائياحمد زيدان خلف حسن18471822411002006

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية الخطيب للبنيناحيائياحمد عباس خضير محمود18481822411002007

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية الخطيب للبنيناحيائياوس مازن يونس حمد18491822411002017

كلية التربية/جامعة سامراء520.0074.29اعدادية الخطيب للبنيناحيائيايوب محمد ايوب توفيق18501822411002018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت500.0071.43اعدادية الخطيب للبنيناحيائيبهاء الدين احمد مجيد علي18511822411002021

كلية التربية/جامعة سامراء531.0075.86اعدادية الخطيب للبنيناحيائيجعفر انصيف جاسم علوان18521822411002023

كلية الصيدلة/جامعة تكريت693.0099.00اعدادية الخطيب للبنيناحيائيحذيفه محمد فاضل سلمان18531822411002026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء608.0086.86اعدادية الخطيب للبنيناحيائيحسام جاسم خضير عباس18541822411002027

كلية التمريض/جامعة تكريت671.0095.86اعدادية الخطيب للبنيناحيائيحسين عماد محمد حبيب18551822411002029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار520.0074.29اعدادية الخطيب للبنيناحيائيرافع رشيد حميد جاسم18561822411002034

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57اعدادية الخطيب للبنيناحيائيرسول ابراهيم خلف حسن18571822411002036

كلية التمريض/جامعة تكريت679.0097.00اعدادية الخطيب للبنيناحيائيسيف اياد خلف كناص18581822411002045

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43اعدادية الخطيب للبنيناحيائيصديق شهاب احمد نصيف18591822411002046

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية الخطيب للبنيناحيائيطه هشام طه محمد18601822411002048

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء609.0087.00اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد االله غانم عبد المجيد علي18611822411002052

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد الباري حميد خضير حمد18621822411002053

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت562.0080.29اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد الحكيم عامر فيصل حسن18631822411002054

كلية الصيدلة/جامعة تكريت690.0098.57اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد امجد صالح18641822411002057

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد العزيز ابراهيم حسن حمد18651822411002060

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء617.0088.14اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد القادر ازهر محمود حسن18661822411002063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء465.0066.43اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد القادر هيثم احمد نجم18671822411002065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء504.0072.00اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد هللا احمد هالل علي18681822411002067

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد هللا ستار حسن عبد هللا18691822411002069

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد هللا صالح حسون جاسم18701822411002070

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد هللا محمود عبد هللا عليوي18711822411002074

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية602.0086.00اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد الوهاب عادل عبد هللا علوان18721822411002078

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبيده حسين محمد خلف18731822411002079

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى588.0084.00اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعلي هادي صالح مرداع18741822411002090

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعمار محمد خضير جاسم18751822411002092

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعمر زيدون حاتم هواس18761822411002094

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعمر كمال عبود محمد18771822411002097

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء673.0096.14اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعمر محمد احمد ابراهيم18781822411002098

كلية العلوم/جامعة تكريت674.0096.29اعدادية الخطيب للبنيناحيائيفؤاد حازم حامد ذياب18791822411002100

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت630.0090.00اعدادية الخطيب للبنيناحيائيفاهم صبار ياسين محمود18801822411002102
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كلية طب االسنان/جامعة تكريت694.0099.14اعدادية الخطيب للبنيناحيائيقصي مزهر خليفة حسن18811822411002105

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء579.0082.71اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمثنى مجيد عبد علوان18821822411002109

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى597.0085.29اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمحمد بكر ابراهيم رزوقي18831822411002114

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء586.0083.71اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمحمد رعد رحيم احمد18841822411002117

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء633.0090.43اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمحمد عبد ابراهيم حسن18851822411002118

كلية التربية/جامعة سامراء532.0076.00اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمحمد قحطان علي رزوقي18861822411002121

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمحمود مشعل احمد عبد هللا18871822411002122

كلية التربية/جامعة سامراء487.0069.57اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمهند مثنى حميد صالح18881822411002132

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمهند محمود احمد مهدي18891822411002133

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية الخطيب للبنيناحيائيميسر اسماعيل حميد مجيد18901822411002134

كلية التربية/جامعة سامراء502.0071.71اعدادية الدور للبنيناحيائيابراهيم غسان عز الدين عارف18911822411003001

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت531.0075.86اعدادية الدور للبنيناحيائياحمد وعد حميد نايل18921822411003007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية الدور للبنيناحيائيانس ماجد فيصل مهدي18931822411003008

كلية طب االسنان/جامعة تكريت694.0099.14اعدادية الدور للبنيناحيائيايهاب احمد اسماعيل خضر18941822411003009

كلية الزراعة/جامعة تكريت425.0060.71اعدادية الدور للبنيناحيائيطه سلمان عطله ياسين18951822411003015

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت618.0088.29اعدادية الدور للبنيناحيائيعبد هللا واثق عزت لطيف18961822411003018

كلية التربية/جامعة سامراء486.0069.43اعدادية الدور للبنيناحيائيعالء الدين فاضل عباس صالح18971822411003019

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية الدور للبنيناحيائيعلي سعد حسن مخلف18981822411003020

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت611.0087.29اعدادية الدور للبنيناحيائيعلي صفاء حسين علي18991822411003021

كلية الصيدلة/جامعة تكريت690.0098.57اعدادية الدور للبنيناحيائيعمر ضرغام شامل محمد19001822411003024

كلية التمريض/جامعة تكريت674.0096.29اعدادية الدور للبنيناحيائيمحمد رياض ابراهيم لطيف19011822411003025

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية الدور للبنيناحيائيمحمد واثق لطيف جاسم19021822411003027

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى483.0069.00اعدادية الدور للبنيناحيائيمصطفى حسين طالع جابر19031822411003028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت507.0072.43اعدادية الدور للبنيناحيائيمصطفى مهند جابر ياسين19041822411003029

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية451.0064.43اعدادية الشرقاط للبنيناحيائياحمد ظاهر صراخ علي19051822411004008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية الشرقاط للبنيناحيائياحمد عبد هللا احمد سلمان19061822411004009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت620.0088.57اعدادية الشرقاط للبنيناحيائياحمد عبد هللا احمد عبد الرحمن19071822411004010

كلية طب االسنان/جامعة تكريت693.0099.00اعدادية الشرقاط للبنيناحيائياحمد كمال جميل خلف19081822411004012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0062.71اعدادية الشرقاط للبنيناحيائياحمد نجم عبد هللا موسى19091822411004013

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيايمن عبد الرحمن خلف سلمان19101822411004018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0089.00اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيبالل فراس خلف خضر19111822411004023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء603.0086.14اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيثويني محمد احمد تركي19121822411004024

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل529.0075.57اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيثامر سالم عبد هللا دليمي19131822411004026

كلية الزراعة/جامعة تكريت425.0060.71اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيجاسم احمد محمد عبد19141822411004027

كلية العلوم/جامعة تكريت620.0088.57اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيجاسم محمد ظاهر سالم19151822411004028

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيحارث طاهر يحيى محمد19161822411004031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت518.0074.00اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيحسام عالء حسين يوسف19171822411004034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت507.0072.43اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيحسيب ابراهيم عباس خضر19181822411004037

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيحسين علي فالح سكب19191822411004038

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت495.0070.71اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيحسين فالح اعليوي اعوج19201822411004039
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قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية544.0077.71اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيحماد شهاب مخلف مصلح19211822411004040

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى512.0073.14اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيحمزه هيثم احمد تركي19221822411004044

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت485.0069.29اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيخالد سفيان عبد هللا خالد19231822411004046

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0080.29اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيرائد خالد خلف خالد19241822411004048

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيزكريا محمد عبد محمد19251822411004049

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيزيد عواد هليل متروك19261822411004051

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيسمير عبد المجيد محمد عبد هللا19271822411004055

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل676.0096.57اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيصالح احمد صالح حسن19281822411004057

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيصالح نايف ابراهيم ياسين19291822411004059

كلية العلوم/جامعة تكريت589.0084.14اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيضياء صباح اعليوي اعوج19301822411004061

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعادل ابراهيم عويد حمير19311822411004062

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت518.0074.00اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعادل فواز حماد محيسن19321822411004063

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد هللا محمد عبد19331822411004067

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد الرحمن عالء فالح سكب19341822411004068

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت520.0074.29اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد الرحيم علي شحاذة رحيم19351822411004070

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل584.0083.43اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد الرزاق خليف نهير رديني19361822411004071

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد العزيز حسن علي عبد هللا19371822411004074

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0080.14اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد الغفار زهير علي محمود19381822411004078

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد الغفور عبد الحافظ مرعي هايس19391822411004079

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد الكريم يونس احمد حمد19401822411004080

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت553.0079.00اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد هللا باسل ابراهيم عبد هللا19411822411004081

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد هللا فرج علي كصب19421822411004084

كلية العلوم/جامعة االنبار558.0079.71اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد هللا محمد اسماعيل عبد هللا19431822411004086

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد هللا ناطق رمضان محمد19441822411004089

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0067.57اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد المالك عليوي خلف حسن19451822411004090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد الواحد بشير احمد محمد19461822411004093

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد الوهاب ناصر عبد الدايم ناصر19471822411004095

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت584.0083.43اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعثمان يونس كامل احمد19481822411004099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0060.43اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعالء مهند هايس شهاب19491822411004100

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعلوان صباح ربيع زحيمان19501822411004101

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل514.0073.43اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعلي ابراهيم احمد محمد19511822411004102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت480.0068.57اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعلي اسماعيل خلف حميد19521822411004103

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية383.0054.71اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعلي جمال حسن احمد19531822411004104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعلي حمود ابراهيم طايس19541822411004106

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0060.14اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعلي صطام ربيع زحيمان19551822411004108

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعلي محمد حسين علي19561822411004110

كلية العلوم/جامعة تكريت617.0088.14اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعمر آدم ابكر عبد هللا19571822411004116

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعمر كريم عبد خليفه19581822411004121

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت562.0080.29اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعمر ناصر احمد مصلح19591822411004122

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعيد محمد ابراهيم هادي19601822411004123
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0066.29اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيغسان احمد صالح عطيه19611822411004124

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.0098.71اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيغفران بخيت عويد ظاهر19621822411004125

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت476.0068.00اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيغيث ثابت حسن حديس19631822411004126

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت546.0078.00اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيفاروق احمد ثلج محمد19641822411004127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474.0067.71اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيفراس صدام عدنان عبد19651822411004128

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيفيصل عمار محمد حمزه19661822411004131

كلية التمريض/جامعة تكريت670.0095.71اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيقتيبه محمد نهير فنوش19671822411004132

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488.0069.71اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيقحطان عدنان عبد هللا حسين19681822411004133

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيقسوره صافي محمد سلمان19691822411004135

كلية العلوم/جامعة االنبار565.0080.71اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيليث اسامه محمد خلف19701822411004136

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيماهر احمد ياسين حمود19711822411004138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمبارك ابراهيم محمود عابد19721822411004139

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمحمد احمد محمد عمر19731822411004141

كلية العلوم/جامعة الموصل634.0090.57اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمحمد جمعه رمضان محمد19741822411004142

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمحمد خلف حميدي سلطان19751822411004143

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت528.0075.43اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمحمد عادل ظاهر حسن19761822411004150

كلية الزراعة/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمحمد عبد خلف حمود19771822411004153

كلية العلوم/جامعة تكريت584.0083.43اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمحمد محسن عبد محمد19781822411004155

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت577.0082.43اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمحمود ادريس عجيل حناوي19791822411004158

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمحمود صالح حسين علي19801822411004159

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمرتضى كامل سلطان سليم19811822411004161

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمشاري حامد لطس جخيدم19821822411004162

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0082.57اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمصطفى احمد عفر احمد19831822411004163

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت499.0071.29اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمصطفى جمال خلف عبد هللا19841822411004166

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0064.29اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمصطفى رمضان فرحان محمد19851822411004167

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت552.0078.86اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمعاذ موفق ياس خضر19861822411004169

كلية الزراعة/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمعاوية محمد سلمان فرج19871822411004170

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت585.0083.57اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمعتز محمود عبد هللا فياض19881822411004171

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمقداد محمود حماده جاسم19891822411004173

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت496.0070.86اعدادية الشرقاط للبنيناحيائينايف فاضل ناظم جديع19901822411004175

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية الشرقاط للبنيناحيائينجم محمد عبد هللا موسى19911822411004176

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت625.0089.29اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيوعد هللا عجاج عبد شريف19921822411004182

كلية التربية /جامعة الحمدانية508.0072.57اعدادية الشرقاط للبنيناحيائييونس محمود عباس عزيز19931822411004189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيازهر حميد ضيدان خلف19941822411005005

كلية العلوم/جامعة تكريت587.0083.86اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيالصديق نوري جلوب شرقي19951822411005006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء450.0064.29اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيثائر عادل هريبد ضويد19961822411005008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيسجاد فائق كزار شنون19971822411005009

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيعلوان حمدان علوان صالح19981822411005014

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة454.0064.86اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيعلي صكر ابراهيم احمد19991822411005016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية569.0081.29اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيعمر حسين عباس كعيد20001822411005017
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كلية العلوم/جامعة تكريت594.0084.86اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيمحمد خليل ابراهيم مجيد20011822411005021

كلية الحقوق/جامعة تكريت521.0074.43اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيمروان ناظم مهدي احمد20021822411005022

كلية طب الكندي/جامعة بغداد706.00100.86اعدادية الضلوعية للبنيناحيائينصر هللا عدنان سالم محمود20031822411005025

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية بلد للبنيناحيائيابراهيم محمد عبد الرضا محمد20041822411006002

كلية الحقوق/جامعة تكريت550.0078.57اعدادية بلد للبنيناحيائياحمد خليل محجوب محمد20051822411006003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية بلد للبنيناحيائياحمد عبد الوهاب عبد االمير جاسم20061822411006004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية بلد للبنيناحيائياحمد فارس مهدي جواد20071822411006007

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية بلد للبنيناحيائياحمد منير توفيق رشيد20081822411006010

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت565.0080.71اعدادية بلد للبنيناحيائياحمد وسام عبد العزيز رزوقي20091822411006011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت520.0074.29اعدادية بلد للبنيناحيائياسامه سعد عبد الهادي مهدي20101822411006012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية بلد للبنيناحيائيامير طارق ماجد حسن20111822411006014

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية بلد للبنيناحيائيامير فاضل مرهون عبد الرضا20121822411006015

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.0095.86اعدادية بلد للبنيناحيائيامير مؤيد عبد االئمة جاسم20131822411006017

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية بلد للبنيناحيائيانمار حيدر بشير فاضل20141822411006019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية بلد للبنيناحيائيجعفر وائق عبد الهادي مهدي20151822411006027

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية بلد للبنيناحيائيحبيب جاسم نجم عبيد20161822411006029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية بلد للبنيناحيائيحسن صفاء سامي علي20171822411006031

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية694.0099.14اعدادية بلد للبنيناحيائيحسن صهيب برهان رزوقي20181822411006032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية بلد للبنيناحيائيحسنين جعفر فاضل عبد االمير20191822411006038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء452.0064.57اعدادية بلد للبنيناحيائيحسنين شوكت حكمت عبد الجبار20201822411006039

كلية اآلداب/جامعة سامراء469.0067.00اعدادية بلد للبنيناحيائيحسين احمد عبد الحسن حسن20211822411006041

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء637.0091.00اعدادية بلد للبنيناحيائيحسين احمد عبد الهادي مرهون20221822411006042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء471.0067.29اعدادية بلد للبنيناحيائيحيدر باقر علي خضير20231822411006051

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية بلد للبنيناحيائيحيدر حسن هادي خلف20241822411006052

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية425.0060.71اعدادية بلد للبنيناحيائيحيدر كريم قاسم سالم20251822411006054

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية بلد للبنيناحيائيحيدر لؤي سالم مهدي20261822411006055

كلية الحقوق/جامعة تكريت542.0077.43اعدادية بلد للبنيناحيائيرضا رابح هادي عطيه20271822411006058

كلية الزراعة/جامعة تكريت493.0070.43اعدادية بلد للبنيناحيائيرضا عبد الرسول عبد االمير فاضل20281822411006059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى538.0076.86اعدادية بلد للبنيناحيائيسجاد احسان عبد الهادي عبد الكريم20291822411006066

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت557.0079.57اعدادية بلد للبنيناحيائيسجاد حيدر قاسم حسون20301822411006069

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت524.0074.86اعدادية بلد للبنيناحيائيسجاد يقضان حسن عبد الصاحب20311822411006075

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية بلد للبنيناحيائيسعيد محمد حسين عبد علي عباس20321822411006077

كلية التمريض/جامعة تكريت681.0097.29اعدادية بلد للبنيناحيائيسيف ذو الفقار مجيد حبيب20331822411006078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية بلد للبنيناحيائيصالح محمد حسن الطيف20341822411006080

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية بلد للبنيناحيائيعباس خلدون عبد البديع سلمان20351822411006083

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية بلد للبنيناحيائيعباس محمد جالل لطيف20361822411006087

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية بلد للبنيناحيائيعباس نبيل عدنان مرهون20371822411006088

كلية التمريض/جامعة تكريت674.0096.29اعدادية بلد للبنيناحيائيعبد الخالق حافظ سحاب عداي20381822411006091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء450.0064.29اعدادية بلد للبنيناحيائيعبد هللا كاصد حاتم حسين20391822411006101

كلية الطب/جامعة تكريت699.0099.86اعدادية بلد للبنيناحيائيعبد هللا محمود باقر محمد حسين20401822411006103
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي ازهر ياسين عبد الحسن20411822411006107

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي جودت كاظم مرهون20421822411006109

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي دريد نعمه عبد20431822411006113

كلية التربية/جامعة سامراء505.0072.14اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي رابح صادق طعمه20441822411006114

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي رضا سالم محمد علي20451822411006116

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى624.0089.14اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي قاسم علي حسن20461822411006125

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي كميل صادق عبد الصاحب20471822411006126

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي مخلص سالم كاظم20481822411006131

كلية التربية/جامعة سامراء494.0070.57اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي مضر علي عبد20491822411006132

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية بلد للبنيناحيائيعمار عدي فوزي علي20501822411006136

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة505.0072.14اعدادية بلد للبنيناحيائيغيث مصطفى جاسم محمد20511822411006138

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية بلد للبنيناحيائيفضل محمد مرهون عبد الرضا20521822411006140

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية620.0088.57اعدادية بلد للبنيناحيائيكرار حيدر سعد نجم20531822411006143

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية بلد للبنيناحيائيكرار ذو الفقار جاسم حسن20541822411006146

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية بلد للبنيناحيائيليث ذو الفقار هادي عطية20551822411006150

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت584.0083.43اعدادية بلد للبنيناحيائيمؤمل عبد الرزاق قاسم عبد الرزاق20561822411006152

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية بلد للبنيناحيائيمجتبى رابح ناجح عبد الرزاق20571822411006154

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية513.0073.29اعدادية بلد للبنيناحيائيمجتبى هاشم جهاد رحمة هللا20581822411006157

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد احمد عبد خليل20591822411006158

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية537.0076.71اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد الباقر صاحب احمد مهدي20601822411006159

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية674.0096.29اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد امين جاسم محمد20611822411006160

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد رضا فاضل عبد20621822411006167

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد سلوان محمد حسن20631822411006169

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0065.43اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد عمار طالب عبد الرضا20641822411006174

كلية الطب/جامعة النهرين704.00100.57اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد مشتاق طالب عباس20651822411006180

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل645.0092.14اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد مشتاق نجم عبد هللا20661822411006181

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0069.14اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد مصطفى فيصل محمد20671822411006182

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية652.0093.14اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد منعم احمد سلمان20681822411006183

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد ناصر عبد الهادي مرهون20691822411006185

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد هاتف رضا اسد20701822411006186

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد هاني عادل محمد20711822411006187

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء507.0072.43اعدادية بلد للبنيناحيائيمرتضى حيدر قاسم حسون20721822411006190

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى490.0070.00اعدادية بلد للبنيناحيائيمرتضى علي عبد النبي عبد الوهاب20731822411006193

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية بلد للبنيناحيائيمصطفى سعد عبد الحسن عبد20741822411006199

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية بلد للبنيناحيائيمصطفى عباس عبد الحسن حسن20751822411006201

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية بلد للبنيناحيائيمصطفى عقيل عباس خضير20761822411006202

كلية التربية/جامعة سامراء490.0070.00اعدادية بلد للبنيناحيائيمصطفى عقيل محمود علي20771822411006203

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية بلد للبنيناحيائيمصطفى لؤي هادي عبد العظيم20781822411006204

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت516.0073.71اعدادية بلد للبنيناحيائيمصطفى ليث قاسم عبد الحميد20791822411006205

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية بلد للبنيناحيائيمصطفى نزهان يعقوب عبد العزيز20801822411006207
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قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية654.0093.43اعدادية بلد للبنيناحيائيمصطفى هاشم حسين عبد20811822411006209

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية بلد للبنيناحيائيمنير عماد منير عبد 20821822411006214

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية بلد للبنيناحيائيمهدي عمار مهدي علي20831822411006215

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية بلد للبنيناحيائيموسى الكاظم راشد حسين علي20841822411006218

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0074.14اعدادية بلد للبنيناحيائينجاح حسن ابراهيم حلبوص20851822411006222

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية بلد للبنيناحيائيياسر رافت كريم حسن20861822411006225

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد614.0087.71اعدادية بلد للبنيناحيائييوسف ايسر ضياء عبد المطلب20871822411006227

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية بلد للبنيناحيائييوسف مازن سعيد عبد المحسن20881822411006228

كلية الزراعة/جامعة تكريت428.0061.14اعدادية بيجي للبنيناحيائياحمد قيصر صبحي خليل20891822411007001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت589.0084.14اعدادية بيجي للبنيناحيائيضرغام منهل بزيع روضان20901822411007007

كلية الزراعة/جامعة تكريت425.0060.71اعدادية بيجي للبنيناحيائيطه سعد عبيد بنيان20911822411007008

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية بيجي للبنيناحيائيعبد الرحمن معاد غايب عبد الرحمن20921822411007009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية بيجي للبنيناحيائيعبد هللا مونس زبار سعيد20931822411007011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية بيجي للبنيناحيائيعثمان مونس زبار سعيد20941822411007013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية بيجي للبنيناحيائيمحمد خالد ظاهر محمد20951822411007014

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية بيجي للبنيناحيائيمحمود دحام خنجر محمد20961822411007016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت489.0069.86اعدادية بيجي للبنيناحيائيهشام قاسم مطر عزيز20971822411007018

كلية التمريض/جامعة تكريت680.0097.14ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيعبد الرحمن معن حربي حيد20981822411008011

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت546.0078.00ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيعبد السالم ناظم حسين جاسم20991822411008012

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية560.0080.00ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيعبد العزيز عبد الرحمن احمد عناز21001822411008014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت475.0067.86ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيمحمد ضامد مجيد كاظم21011822411008020

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيمصطفى جمعه رحيل ابراهيم21021822411008023

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيئه زده ر احمد عبد هللا رشيد21031822411009001

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائياحسان برهان عزيز كريم21041822411009004

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد سعد قاسم محمد علي21051822411009005

كلية العلوم/جامعة كركوك617.0088.14ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد عادل ابراهيم صالح21061822411009008

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0095.29ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد عثمان شكر محمود21071822411009009

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد محمد مهدي اسماعيل21081822411009013

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد مصطفى قادر مجول21091822411009015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيحسين غالب حسين علي21101822411009029

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت583.0083.29ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيحيدر صفر رحيم سلمان21111822411009032

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية635.0090.71ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيزيد محمد كريم شراد21121822411009038

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0071.43ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيسردم وريا عبد هللا غفور21131822411009039

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيضياء عبد الحسين فاضل مهدي21141822411009044

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك515.0073.57ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيطه عباس فاضل مهدي21151822411009045

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد الباري سلمان مهدي تيك21161822411009047

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت548.0078.29ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد الحميد ناظم كريم محمد21171822411009049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد الرحمن جمال منصور حسين21181822411009050

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0080.57ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد العليم جاسم محمد محمود21191822411009056

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت550.0078.57ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد هللا علي ابراهيم حسن21201822411009060
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل704.00100.57ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي احمد كريم حسين21211822411009062

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي اصغر فوزي دلف حميد21221822411009063

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي حسين رحيم شريف21231822411009066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك609.0087.00ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي حيدر غضبان حسين21241822411009067

كلية التمريض/جامعة كركوك675.0096.43ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي صالح رشيد خورشيد21251822411009068

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعمر مهدي صالح قنبر21261822411009075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعمر وسام نوري ابراهيم21271822411009077

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيماجد سمير عاصي فارس21281822411009085

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت593.0084.71ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد احمد لطيف جاسم21291822411009086

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء600.0085.71ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد توركاي يوكسل محمد21301822411009087

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية428.0061.14ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد شوقي عواد مجيد21311822411009090

كلية التمريض/جامعة كركوك681.0097.29ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد صيهود مجيد محمود21321822411009092

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد مصطفى محمود احمد21331822411009095

كلية طب االسنان/جامعة كركوك691.0098.71ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمصطفى زكريا رافق مصطفى21341822411009103

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمصطفى قحطان عدنان رشيد21351822411009105

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائييادكار ابراهيم عمر احمد21361822411009111

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك592.0084.57ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائييوسف علي عبد الكريم احمد21371822411009116

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت471.0067.29اعدادية ابن كثير للبنيناحيائياحمد محسن عبد خلف21381822411010003

كلية التربية/جامعة سامراء511.0073.00اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيحسين كامل علي حسين21391822411010005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت476.0068.00اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيرائد نايف حسن سالمة21401822411010009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0061.14اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيزياد طارق عطية فاضل21411822411010010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473.0067.57اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيزياد موفق خلف محمد21421822411010011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيسعد رافع مطلك جار هللا21431822411010013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت556.0079.43اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيعبد الكريم عيسى محمود فاضل21441822411010015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية668.0095.43اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيمحمد صائب محسن خلف21451822411010020

كلية التربية/جامعة سامراء505.0072.14اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيمحمود مجبل صالح حسين21461822411010024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت540.0077.14اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيبكر مثنى سليمان حميد21471822411011004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيعبد الحميد فريح احمد حسين21481822411011010

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيعبد القادر جميل احمد حمادي21491822411011013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت603.0086.14اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيعبد هللا خلف احمد خليفه21501822411011015

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيايوب صالح يوسف محمد21511822411012004

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيحسين سعدون علي كريم21521822411012007

كلية الزراعة/جامعة كركوك469.0067.00اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيمحمد سعدون علي كريم21531822411012015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيمحمد ولي علي رضا21541822411012017

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيمصعب عمر احمد يحيى21551822411012022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء636.0090.86اعدادية الخصم للبنيناحيائيحاتم عبد خلف مديد21561822411015003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء635.0090.71اعدادية الخصم للبنيناحيائيحسن احمد حسن عبد اللطيف21571822411015004

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت514.0073.43اعدادية الخصم للبنيناحيائيحسين علي حسين علي21581822411015006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية الخصم للبنيناحيائيخضر ابراهيم عبد هللا حسن21591822411015010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية الخصم للبنيناحيائيرامي محمد محمود خضر21601822411015011

163 من 54صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

صالح الدين 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0064.29اعدادية الخصم للبنيناحيائيزيد رافع محمد عبد هللا21611822411015012

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت620.0088.57اعدادية الخصم للبنيناحيائيعبد الرحمن بشار تركي جدوع21621822411015014

كلية العلوم/جامعة تكريت579.0082.71اعدادية الخصم للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود علي احمد21631822411015015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57اعدادية الخصم للبنيناحيائيفهد يونس احمد محمد21641822411015023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية الخصم للبنيناحيائيكامل عيدان خلف حميد21651822411015024

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى598.0085.43اعدادية الخصم للبنيناحيائيمحمد عبد هللا ظاهر احمد21661822411015026

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت554.0079.14اعدادية الخصم للبنيناحيائيمحمد يعرب محمد جاسم21671822411015027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت524.0074.86اعدادية الخصم للبنيناحيائيمروان محمود ناصر احمد21681822411015030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت475.0067.86اعدادية الخصم للبنيناحيائيمنذر اسماعيل محمد ضيف21691822411015032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية الخصم للبنيناحيائيمنذر حميد وسمي مخلف21701822411015033

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت495.0070.71اعدادية الخصم للبنيناحيائيموفق علي حسين محمد21711822411015034

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى440.0062.86اعدادية الخصم للبنيناحيائيياسر هاشم محمد حسن21721822411015035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0087.86ثانوية الصقور للبنيناحيائيحسين عدنان علي محمد21731822411017003

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار542.0077.43ثانوية الصقور للبنيناحيائيعلي رحيم عيسى علي21741822411017006

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية الصقور للبنيناحيائيمحمد رائد جمال ابراهيم21751822411017007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية العلم للبنيناحيائيادريس احمد محمد احمد21761822411018006

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0081.14ثانوية العلم للبنيناحيائيزكريا جواد مطر غشيم21771822411018008

كلية الزراعة/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية العلم للبنيناحيائيعادل عثمان اسود حمود21781822411018011

كلية العلوم/جامعة تكريت608.0086.86ثانوية العلم للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد نهير شاهر21791822411018012

كلية العلوم/جامعة تكريت598.0085.43ثانوية العلم للبنيناحيائيعدي امير طه ذنون21801822411018017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية428.0061.14ثانوية العلم للبنيناحيائييوسف غالي ابراهيم عرمش21811822411018037

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى617.0088.14اعدادية الفرات للبنيناحيائيأيهم محمد خلف عبد هللا21821822411019003

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43اعدادية الفرات للبنيناحيائيابراهيم معروف قادر خورشيد21831822411019004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت573.0081.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيادهم جاسم محمد حبيب21841822411019014

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى505.0072.14اعدادية الفرات للبنيناحيائيارشد سالم نوري محمد21851822411019015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت572.0081.71اعدادية الفرات للبنيناحيائيحارث خالد جاسم محمد21861822411019021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الفرات للبنيناحيائيحارث مهدي صالح عبد هللا21871822411019022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك574.0082.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيحذيفه احمد جاسم محمد21881822411019023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين غازي يوسف خلف21891822411019026

كلية الحقوق/جامعة تكريت511.0073.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيرعد اياد جمعه صالح21901822411019029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك593.0084.71اعدادية الفرات للبنيناحيائيرمضان فيصل غازي جمعه21911822411019030

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيسامي داود حسين محمد21921822411019031

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت520.0074.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيسجاد صاحب حسين علي21931822411019032

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت544.0077.71اعدادية الفرات للبنيناحيائيسليمان ماجد حميد سليمان21941822411019034

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت500.0071.43اعدادية الفرات للبنيناحيائيصالح مهدي صالح عبد هللا21951822411019039

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد الباري احمد خليفه حسين21961822411019040

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت515.0073.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد الباري كامل محمد حسين21971822411019041

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت496.0070.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد الكريم حاتم لطيف جاسم21981822411019044

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0061.14اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا عبد الستار شكور محمود21991822411019048

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0060.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد الوهاب عبد الستار شكور محمود22001822411019052
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0067.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيعثمان فاروق علي عبد هللا22011822411019053

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى602.0086.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيعزام محمد جوامير نامق22021822411019054

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك576.0082.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي عيسى جاسم محمد22031822411019056

كلية العلوم/جامعة كركوك630.0090.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي محمود ناجي جهاد22041822411019057

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء606.0086.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيعمران زكي محمد أحمد22051822411019060

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت618.0088.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيفاضل احمد خالد حسن22061822411019062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك524.0074.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيمثير حازم عبد الكريم حسين22071822411019067

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت531.0075.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد احمد خليل صالح22081822411019068

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد الثاني صالح محمد عبد هللا22091822411019069

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد حمد كريم يحيى22101822411019071

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك589.0084.14اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد خزعل قاسم واحد22111822411019072

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت522.0074.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد عبد الجبار احمد حبيب22121822411019077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد فالح حسن ترك22131822411019086

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد محمود عباس مصطفى22141822411019089

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد معاذ ابراهيم سليمان22151822411019091

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمود حمد كريم يحيى22161822411019093

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمود محمد محمود عبد هللا22171822411019094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك633.0090.43اعدادية الفرات للبنيناحيائيوسام خالد عبد احمد22181822411019104

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14اعدادية الفرات للبنيناحيائييوسف محمد جاسم محمد22191822411019106

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية الفرقان للبنيناحيائيابراهيم احمد بدران شيت22201822411020001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت444.0063.43اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد ثامر خماس احمد22211822411020002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى385.0055.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيامين هشام احمد علوان22221822411020006

كلية التمريض/جامعة تكريت668.0095.43اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحكم عامر حميد عبود22231822411020008

كلية اآلداب/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي مشتاق بيات عبد22241822411020013

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت536.0076.57اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعمر ميزر حمود محمد22251822411020014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت526.0075.14اعدادية الفرقان للبنيناحيائيقتاده عبد الودود خلف عبد هللا22261822411020015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد خميس نصيف جاسم22271822411020016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمصطفى محمد حمادي بدوي22281822411020017

كلية التربية/جامعة سامراء513.0073.29اعدادية المروءة للبنيناحيائياحمد حسين احمد عبيد22291822411024002

كلية العلوم/جامعة تكريت603.0086.14اعدادية المروءة للبنيناحيائياسماعيل حسين علي عيسى22301822411024004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية المروءة للبنيناحيائيحذيفه سالمة جوهر احمد22311822411024007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية المروءة للبنيناحيائيحسام عبد هللا موسى فرحان22321822411024009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0065.29اعدادية المروءة للبنيناحيائيعبد الحميد صالح دخيل عماري22331822411024014

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71اعدادية المروءة للبنيناحيائيعطا هللا رمضان جواد عبود22341822411024018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت491.0070.14اعدادية المروءة للبنيناحيائيعلي اسماعيل خلف عبد هللا22351822411024019

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية المروءة للبنيناحيائيفاضل غالب محمود حمد22361822411024021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية المروءة للبنيناحيائيماجد حسين فتحي دخيل22371822411024022

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت617.0088.14اعدادية المروءة للبنيناحيائيمظفر معيد حمش حسين22381822411024023

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت581.0083.00اعدادية المروءة للبنيناحيائيهشام حمد ابراهيم خليل22391822411024024

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية383.0054.71ثانوية الجماهير للبنيناحيائيابراهيم عامر عاصي عباس22401822411025001
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كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00ثانوية الجماهير للبنيناحيائياحمد مثنى محروس علي22411822411025005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية الجماهير للبنيناحيائيارشد ظافر اكرم داود22421822411025008

كلية العلوم/جامعة تكريت638.0091.14ثانوية الجماهير للبنيناحيائيازهر اكرم ابراهيم علي22431822411025009

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية الجماهير للبنيناحيائياعراف شويش حميد عبد22441822411025010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية الجماهير للبنيناحيائيتميم ناظم مجيد طه22451822411025014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.0070.14ثانوية الجماهير للبنيناحيائيحسن نجم عبيد حسين22461822411025016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل511.0073.00ثانوية الجماهير للبنيناحيائيحسين نجم عبيد حسين22471822411025019

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية473.0067.57ثانوية الجماهير للبنيناحيائيرمضان احمد صالح جاسم22481822411025021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت594.0084.86ثانوية الجماهير للبنيناحيائيسلمان داود محمد شهاب22491822411025023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل493.0070.43ثانوية الجماهير للبنيناحيائيشامل سعيد خلف نصيف22501822411025024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية الجماهير للبنيناحيائيصادق فالح حسن صالح22511822411025026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29ثانوية الجماهير للبنيناحيائيصدام حسين علي محمد22521822411025027

كلية اآلداب/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية الجماهير للبنيناحيائيعبد الرحمن عارف ساكن سلطان22531822411025031

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ثانوية الجماهير للبنيناحيائيعبد العزير صالح عبد النبي صالح22541822411025034

كلية التمريض/جامعة تكريت669.0095.57ثانوية الجماهير للبنيناحيائيعلي محمود حسين علي22551822411025047

كلية العلوم/جامعة تكريت600.0085.71ثانوية الجماهير للبنيناحيائيفيصل محمود جاسم حمودي22561822411025050

كلية الزراعة/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية الجماهير للبنيناحيائيمحمد خالد حسن علي22571822411025054

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية الجماهير للبنيناحيائيمصطفى تحسين سعود عباس22581822411025059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية الجماهير للبنيناحيائينعيم خالد جميل عبد22591822411025065

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت585.0083.57اعدادية الوطن للبنيناحيائيابراهيم حسين روضان عبد22601822411027001

كلية الطب/جامعة تكريت700.00100.00اعدادية الوطن للبنيناحيائياحمد حيدر حبيب محسن22611822411027002

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية الوطن للبنيناحيائياحمد محمد عبد الستار وهيب22621822411027003

كلية التربية/جامعة سامراء508.0072.57اعدادية الوطن للبنيناحيائيبراء ناصر احمد جاسم22631822411027004

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية601.0085.86اعدادية الوطن للبنيناحيائيعبيدة خالد عبد الستار محمد22641822411027015

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية الوطن للبنيناحيائيعمر ظافر فاضل حميد22651822411027018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت442.0063.14اعدادية الوطن للبنيناحيائيمحمد جميل فتحي ابراهيم22661822411027020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت484.0069.14اعدادية الوطن للبنيناحيائيمصطفى جميل فتحي ابراهيم22671822411027027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت572.0081.71اعدادية الوطن للبنيناحيائيمصطفى حامد حمد حسن22681822411027028

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائياحمد صدام حامد عبد النبي22691822411029002

كلية التربية/جامعة سامراء518.0074.00ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيحمزه قصي رجب عبد الوهاب22701822411029006

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء621.0088.71ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيعبد الملك بكر عبد الواحد لطيف22711822411029009

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت619.0088.43ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيمحمد علي رشيد حمادي22721822411029015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء602.0086.00ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيهيثم عبد الرحمن حسون جاسم22731822411029017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيواثق علي عطية جاسم22741822411029018

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية385.0055.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعمر مطلك فارس حمادي22751822411030007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية528.0075.43ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيابراهيم اسماعيل جرجيس عبد هللا22761822411031001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيابراهيم طوفان ابراهيم عبد22771822411031002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء572.0081.71ثانوية صدى العراق للبنيناحيائياوس احمد عجيل حسن22781822411031017

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيحسن جمهور حسن صالح22791822411031031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية640.0091.43ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيحسن فالح مدد ويردي22801822411031034
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كلية الطب البيطري/جامعة الموصل551.0078.71ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيحسن معن دلف جليل22811822411031036

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل504.0072.00ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيحسين ثامر محمد نصيف22821822411031039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533.0076.14ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيحسين عجيب محمد خورشيد22831822411031041

كلية الزراعة/جامعة كركوك438.0062.57ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيحكيم محمد ابراهيم محمد22841822411031046

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيحمزة بدر نوري محمد22851822411031047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيحيدر نهاد كريم جعفر22861822411031049

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيخالد نجيب رفعت سليمان22871822411031050

كلية العلوم/جامعة كركوك615.0087.86ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيزبير انور حميد فهد22881822411031056

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى519.0074.14ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيسيف صباح نوري موسى22891822411031069

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعامر عباس كمر حسن22901822411031073

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك595.0085.00ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعبد الرزاق اسماعيل عزيز احمد22911822411031080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعبد القادر عبد هللا حميد امين22921822411031081

كلية العلوم/جامعة ديالى630.0090.00ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعبد هللا دريد حسن عباس22931822411031084

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء593.0084.71ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعلي غازي جاسم ولي22941822411031099

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعمر حسن علي هزاع22951822411031104

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيفارس سلمان شجاع حمودي22961822411031109

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت553.0079.00ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيكيالن عبد الرحيم جرجيس عبد هللا22971822411031117

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحسن جمال حميد ولي22981822411031120

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى603.0086.14ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمد ايوب لطيف طعمه22991822411031124

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمد تحسين علي محمد23001822411031125

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى634.0090.57ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمد جمعه راجي عبد هللا23011822411031126

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمد حسين غفور خضر23021822411031129

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمد عبد الجبار عبد محمد23031822411031133

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمد عبد العال حسن محمد صالح23041822411031134

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.57ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمد ياسين شجاع مرعي23051822411031142

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0084.71ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمصطفى احسان امين حسين23061822411031146

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمصطفى كامل عبد هللا درويش23071822411031148

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء641.0091.57ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمصطفى محمد حمد زيدان23081822411031150

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت515.0073.57ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيوليد ستار جمعه خميس23091822411031162

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك482.0068.86ثانوية صدى العراق للبنيناحيائييعقوب رعد حسين عزيز23101822411031163

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية العاصفة للبنيناحيائياحمد خلف اعشيوي عيسى23111822411032005

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية العاصفة للبنيناحيائياحمد عبد مطلك صالح23121822411032006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت556.0079.43اعدادية العاصفة للبنيناحيائياحمد فليح حالول عيسى23131822411032009

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت507.0072.43اعدادية العاصفة للبنيناحيائياحمد هاني احمد خلف23141822411032010

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية العاصفة للبنيناحيائياسامه خليل محمد صالح23151822411032011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت545.0077.86اعدادية العاصفة للبنيناحيائيايمن محمد جوير داثان23161822411032012

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية العاصفة للبنيناحيائيبارق مهدي صالح محمد23171822411032013

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت546.0078.00اعدادية العاصفة للبنيناحيائيخالد عمار عبد عبد هللا23181822411032017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية العاصفة للبنيناحيائيسامي محمود زايد عياش23191822411032019

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية العاصفة للبنيناحيائيشعيب خليل فتحي هندي23201822411032022
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كلية التمريض/جامعة تلعفر666.0095.14اعدادية العاصفة للبنيناحيائيضرغام سطم بدوي عبد هللا23211822411032023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعامر غازي ذياب جهيم23221822411032025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء587.0083.86اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الحكيم جمعه فياض عويد23231822411032026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت595.0085.00اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الرحمن جمعه فياض عويد23241822411032027

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الرحمن حسن عبيد عيسى23251822411032029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الرحمن سليمان جمعه حمد23261822411032030

كلية العلوم/جامعة االنبار558.0079.71اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الرحمن صالح مهدي محمود23271822411032031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الرحمن يوسف موسى علي23281822411032032

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الرحمن فيصل نواف نجم23291822411032037

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0064.86اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد السالم عيسى عويد خلف23301822411032039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد هللا سهيل شيت محمد23311822411032040

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت541.0077.29اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعدي عبد المنعم سلطان ظاهر23321822411032046

كلية العلوم/جامعة تكريت596.0085.14اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعلي حسين خلف علي23331822411032047

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية العاصفة للبنيناحيائيفائق علي خضير محمد23341822411032049

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية العاصفة للبنيناحيائيقاسم محمد حسين احمد23351822411032050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت579.0082.71اعدادية العاصفة للبنيناحيائيكريم عزيز جاسم حسين23361822411032052

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية371.0053.00اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمد اسماعيل علي حسين23371822411032053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمد خالد عثمان فتحي23381822411032055

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمد دخيل علي حسن23391822411032056

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية591.0084.43اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمد علي محمود محمد23401822411032059

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى487.0069.57اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمود عبد القادر خليفه مطر23411822411032061

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية614.0087.71اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمود عبد مطلك صالح23421822411032062

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمصعب ياسر فتحي خلف23431822411032066

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية العاصفة للبنيناحيائيياسين طه محمد صالح23441822411032069

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية371.0053.00اعدادية العاصفة للبنيناحيائييونس احمد عواد احمد23451822411032070

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية طوز للبنيناحيائياحمد مجاهد علي مهدي23461822411033004

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك610.0087.14اعدادية طوز للبنيناحيائياحمد محمود ابراهيم صالح23471822411033005

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية طوز للبنيناحيائيحسن اكبر شكر رشيد23481822411033006

كلية اآلداب/جامعة كركوك494.0070.57اعدادية طوز للبنيناحيائيحسن عبد الهادي علي عباس23491822411033009

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0084.57اعدادية طوز للبنيناحيائيحسين محمد عباس سمين23501822411033021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية444.0063.43اعدادية طوز للبنيناحيائيحسين يلماز نياز الدين اكبر23511822411033024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية502.0071.71اعدادية طوز للبنيناحيائيحيدر رضا عدنان فاضل23521822411033025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء570.0081.43اعدادية طوز للبنيناحيائيطارق عبد هللا خضير طعمة23531822411033036

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29اعدادية طوز للبنيناحيائيعلي حسين مطر عزيز23541822411033041

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى480.0068.57اعدادية طوز للبنيناحيائيعلي روكان عوض خلف23551822411033043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر488.0069.71اعدادية طوز للبنيناحيائيعلي عباس جمال مهدي23561822411033046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية طوز للبنيناحيائيعلي عماد محمد علي حسين23571822411033048

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت514.0073.43اعدادية طوز للبنيناحيائيعماد جمعة رشيد حسن23581822411033053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك567.0081.00اعدادية طوز للبنيناحيائيمحمد ارسالن عمران طاهر23591822411033060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية طوز للبنيناحيائيمحمد باسل خضر قمبر23601822411033061

163 من 59صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

صالح الدين 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك479.0068.43اعدادية طوز للبنيناحيائيمحمد جواد محمد علي حسين23611822411033062

كلية التمريض/جامعة كركوك678.0096.86اعدادية طوز للبنيناحيائيمحمد حسين فاضل جعفر23621822411033063

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية طوز للبنيناحيائيمحمد فراس ثائر سلمان23631822411033071

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت536.0076.57اعدادية طوز للبنيناحيائيمحمد مرهون قاسم احمد23641822411033072

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية430.0061.43اعدادية طوز للبنيناحيائيمصطفى محمد بهجت مهدي23651822411033078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0068.43اعدادية طوز للبنيناحيائيمنتظر مصطفى رضا حسين23661822411033080

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية طوز للبنيناحيائيمهدي صباح علي عباس23671822411033081

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى570.0081.43اعدادية طوز للبنيناحيائييوسف علي صالح عبد القادر23681822411033083

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيحاتم مالك امفضي خلف23691822411034001

كلية اآلداب/جامعة تكريت601.0085.86ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيربيع محمد يوسف محيميد23701822411034003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى509.0072.71ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيعبد العزيز ياسين درويش حديد23711822411034006

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0090.71ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيعبد هللا جمعه عويد زيدان23721822411034007

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيمحمد ابراهيم سليم حديد23731822411034012

كلية التربية/جامعة سامراء498.0071.14اعدادية عمر المختار للبنيناحيائياحمد محمد فليح حسن23741822411036003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء482.0068.86اعدادية عمر المختار للبنيناحيائياسامه محمد فليح حسن23751822411036005

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيايمن نزار صالح احمد23761822411036008

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية481.0068.71اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيحذيفه رائد غانم يحيى23771822411036010

كلية اآلداب/جامعة تكريت501.0071.57اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيحسام عبد الناصر عبد الرزاق حسن23781822411036011

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية375.0053.57اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيحسام نايف بناوي احمد23791822411036012

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت564.0080.57اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيسيف مهند صالح محمود23801822411036015

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت655.0093.57اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد جاسم محمد23811822411036021

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيمحمد جاسم محمود جاسم23821822411036028

كلية التربية/جامعة سامراء497.0071.00اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيمحمد عباس خلف سلمان23831822411036029

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيمحمد مزهر محمد عبد القادر23841822411036031

كلية الزراعة/جامعة تكريت421.0060.14اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيحسام جبار عبد علي23851822411037007

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية380.0054.29اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيسيف عبد السالم علي هزاع23861822411037010

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعبد الرحمن رائد محمد علوان23871822411037013

كلية الطب/جامعة تكريت702.00100.29اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعبد الوهاب عامر محمد شحاذه23881822411037018

كلية اآلداب/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعلي دحام عايد عبد23891822411037020

كلية العلوم/جامعة تكريت590.0084.29اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيفوزي مزاحم عبد الكريم عبد23901822411037024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيمصطفى ستار ابراهيم عبد هللا23911822411037029

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية غطفان للبنيناحيائياحمد مروان احمد عويد23921822411038002

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت522.0074.57اعدادية غطفان للبنيناحيائياركان حسين محمد حسين23931822411038003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت518.0074.00اعدادية غطفان للبنيناحيائياسامه منيف مصطفى محمد23941822411038004

كلية العلوم/جامعة تكريت583.0083.29اعدادية غطفان للبنيناحيائيحاتم خلف شرقي خلف23951822411038005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت565.0080.71اعدادية غطفان للبنيناحيائيعبد المهيمن وطبان ادريس خلف23961822411038007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت548.0078.29اعدادية غطفان للبنيناحيائيعثمان ابراهيم دهام علي23971822411038008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت520.0074.29اعدادية غطفان للبنيناحيائيمحمد مطر عبد هللا نجم23981822411038011

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية غطفان للبنيناحيائيمقداد منهل عبد هللا فرج23991822411038013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية السالم للبنيناحيائياحمد جاسم حمد يوسف24001822411039001
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كلية العلوم/جامعة ديالى563.0080.43ثانوية السالم للبنيناحيائياحمد مزهر ياسين حسين24011822411039002

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43ثانوية السالم للبنيناحيائياسامة زيد محمود عكيل24021822411039003

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29ثانوية السالم للبنيناحيائيصاحب حسين علي خلف24031822411039006

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43ثانوية السالم للبنيناحيائيعبد الخالق عواد خلف هزاع24041822411039007

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية608.0086.86ثانوية السالم للبنيناحيائيعبد الرحمن خليل جاسم محمد24051822411039008

كلية العلوم/جامعة تكريت606.0086.57ثانوية السالم للبنيناحيائيعبد الرحمن صالح غربي شفلح24061822411039009

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت553.0079.00ثانوية السالم للبنيناحيائيعبد الفتاح احمد سعد احمد24071822411039011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية السالم للبنيناحيائيعبد هللا دحام حميد احمد24081822411039012

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك537.0076.71ثانوية السالم للبنيناحيائيعبد هللا سالم محمد عبد هللا24091822411039013

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية السالم للبنيناحيائيعثمان محمد صالح دوش24101822411039015

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0099.86ثانوية السالم للبنيناحيائيفهد مؤيد خلف عوده24111822411039019

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك602.0086.00ثانوية السالم للبنيناحيائيفهد مهند محمود عبد هللا24121822411039020

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية السالم للبنيناحيائيفوزي احمد اسماعيل نصيف24131822411039021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية السالم للبنيناحيائيمحمد بشار ابراهيم علوان24141822411039022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية السالم للبنيناحيائيمصعب عامر خلف درويش24151822411039025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية السالم للبنيناحيائيمصعب مقداد حسين خلف24161822411039026

كلية العلوم/جامعة تكريت636.0090.86ثانوية السالم للبنيناحيائييحيى احمد اسماعيل نصيف24171822411039027

كلية العلوم/جامعة تكريت585.0083.57اعدادية المنصور للبنيناحيائيزيد حميد حمد فرحان24181822411041008

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد خلف عبد هللا24191822411041010

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد السالم محمد جاسم محمد24201822411041011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية473.0067.57اعدادية االسحاقي للبنيناحيائيسامر مشتاق احمد علوان24211822411043004

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية467.0066.71اعدادية االسحاقي للبنيناحيائيعبد العزيز خضير فليح ضاري24221822411043006

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية428.0061.14اعدادية االسحاقي للبنيناحيائيعالء عز الدين عبد محمد24231822411043007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0068.71اعدادية االسحاقي للبنيناحيائيعمر فرحان جاسم محمد24241822411043008

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية االسحاقي للبنيناحيائيندى علي يوسف مزيون24251822411043010

كلية التربية/جامعة سامراء503.0071.86اعدادية االسحاقي للبنيناحيائييعقوب يوسف احمد عزيز24261822411043013

كلية التربية/جامعة سامراء486.0069.43ثانوية ابو جعفر المنصور للبنيناحيائيصدام احمد عبد الغني مصلح24271822411046017

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.00100.14اعدادية الواسطي للبنيناحيائياحمد خلف عطيه محمد24281822411047001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل608.0086.86اعدادية الواسطي للبنيناحيائياحمد خميس رمضان احمد24291822411047002

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية الواسطي للبنيناحيائياحمد علي حسين جميل24301822411047004

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت548.0078.29اعدادية الواسطي للبنيناحيائيايمن خلف عطيه محمد24311822411047009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية الواسطي للبنيناحيائيباسم فاضل عباس دخيل24321822411047011

كلية التمريض/جامعة تكريت672.0096.00اعدادية الواسطي للبنيناحيائيبرزان يوسف حمد حسن24331822411047012

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية الواسطي للبنيناحيائيبهاء حسين عبد هللا احمد24341822411047013

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57اعدادية الواسطي للبنيناحيائيحسين عدنان محمد حسين24351822411047014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية الواسطي للبنيناحيائيحسين علي احمد صالح24361822411047015

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0082.57اعدادية الواسطي للبنيناحيائيرامي جواد عواد احمد24371822411047017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0063.14اعدادية الواسطي للبنيناحيائيزياد عبد هللا سلطان خاير24381822411047020

كلية التمريض/جامعة نينوى673.0096.14اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعبد الحكيم محمد عبد اللطيف فنخ24391822411047024

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعبد الرحمن ياسين بكال كعود24401822411047025
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كلية العلوم/جامعة تكريت588.0084.00اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعبد الرحيم جوهر حسين حدري24411822411047026

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعبد العزيز فيصل عزاوي هزاع24421822411047027

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعبد الكريم احمد حسن محمد24431822411047028

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت668.0095.43اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعبد الكريم طه محمد بنيان24441822411047029

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعبد الملك زبير حسين حدري24451822411047031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت458.0065.43اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعثمان صالح اسماعيل عصفور24461822411047034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعصام احمد رمضان احمد24471822411047035

كلية التمريض/جامعة الموصل687.0098.14اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعالء ريحان سليمان جمعه24481822411047037

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت549.0078.43اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعلي حسن محمد حالول24491822411047039

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0060.57اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعمر حسن حسين حمد24501822411047041

كلية العلوم/جامعة الموصل622.0088.86اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعمر يونس داود سليمان24511822411047044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت550.0078.57اعدادية الواسطي للبنيناحيائيليث ياسين حمود جاسم24521822411047046

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية الواسطي للبنيناحيائيمحمد احمد محمد احمد24531822411047047

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت469.0067.00اعدادية الواسطي للبنيناحيائيمحمد خلف صالح عبد هللا24541822411047049

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت625.0089.29اعدادية الواسطي للبنيناحيائيمحمد عطيه عيسى محمد24551822411047051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية الواسطي للبنيناحيائيمحمد فائز عباس منيخر24561822411047052

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية الواسطي للبنيناحيائيمحمد ناصر محمد احمد24571822411047053

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت611.0087.29اعدادية الواسطي للبنيناحيائيمحمود عبد العزيز احمد لطيف24581822411047054

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية الواسطي للبنيناحيائيمزاحم مؤيد جربوع ياسين24591822411047056

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية الواسطي للبنيناحيائيوائل علي محمد حسون24601822411047059

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية الواسطي للبنيناحيائييونس ذنون يونس محمد24611822411047061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0075.57ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيابراهيم مطلك فرحان نجرس24621822411048001

كلية العلوم/جامعة تكريت588.0084.00ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائياثير خالد علي جارهللا24631822411048002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت547.0078.14ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيباسم موفق عواد جويد24641822411048003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيحازم محمد عواد جويد24651822411048004

كلية التمريض/جامعة تكريت672.0096.00ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيصالح حسن هايس عبد هللا24661822411048007

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيعبد الحافظ عبد العزيز عبد الرزاق صالح24671822411048008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيعبد الكريم طه نجم عبد هللا24681822411048010

كلية العلوم/جامعة تكريت596.0085.14ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيعبد هللا خلف حميد حمد24691822411048012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيعبد الملك سعدي محمد عباس24701822411048013

كلية الصيدلة/جامعة تكريت692.0098.86ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيعلي خلف علي حمد24711822411048015

كلية طب الموصل/جامعة الموصل704.00100.57ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيعلي سعد حسين كعود24721822411048016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيعلي عامر حبيب حسين24731822411048017

كلية العلوم/جامعة االنبار575.0082.14ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيفرحان سعيد فرحان نجرس24741822411048019

كلية طب االسنان/جامعة تكريت694.0099.14ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيمحمد ياسر احمد دهام24751822411048023

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت536.0076.57ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائينوفل محمد دخيل محمد24761822411048024

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيياسر عبد الرحمن دخيل عليوي24771822411048025

كلية العلوم/جامعة االنبار562.0080.29ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائياسامه علي كريم خلف24781822411050002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت525.0075.00ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيامير خالد مزعل محمد24791822411050003

كلية التربية/جامعة سامراء492.0070.29ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيامير عبود حميد مهدي24801822411050004
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيرسول علي عباس حسين24811822411050006

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار552.0078.86ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيسجاد حسين علي حسين24821822411050008

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيصفاء لؤي محمود مراد24831822411050009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيطارق زياد خلف اسماعيل24841822411050010

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية636.0090.86ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيعبد الباعث حميد جادر خلف24851822411050011

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار542.0077.43ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيعبد الرحمن خضير جاسم حسين24861822411050012

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء464.0066.29ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيعبد الرحمن فؤاد حسن محمد24871822411050013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء591.0084.43ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيعبد الناصر عادل بدر عزيز24881822411050017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت517.0073.86ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيقيصر حمزه مهدي عباس24891822411050021

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيمحمد ثامر خليفه غريب24901822411050025

كلية التربية/جامعة سامراء509.0072.71ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيمرتضى مصطفى اسماعيل كاظم24911822411050027

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء530.0075.71ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيمصطفى سعد خلف اسماعيل24921822411050028

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء487.0069.57ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيمصطفى عبد الهادي محمد عليوي24931822411050029

كلية التربية/جامعة سامراء503.0071.86ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائينصير كريم ابراهيم كاظم24941822411050031

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية الحضارة للبنيناحيائيأيهم مناور رشيد حميد24951822411051001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية الحضارة للبنيناحيائياحمد صالح اسود جبر24961822411051002

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت522.0074.57اعدادية الحضارة للبنيناحيائياحمد ناضر جميل فياض24971822411051003

كلية الزراعة/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية الحضارة للبنيناحيائيحسام صالح منصور محمود24981822411051008

كلية العلوم/جامعة تكريت618.0088.29اعدادية الحضارة للبنيناحيائيحسان علي ذياب حمد24991822411051009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت489.0069.86اعدادية الحضارة للبنيناحيائيحسن ضاري عبدالكريم عبدهللا25001822411051010

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت533.0076.14اعدادية الحضارة للبنيناحيائيحسن لورنس احمد امين25011822411051011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت505.0072.14اعدادية الحضارة للبنيناحيائيحمد هللا ابراهيم صابر عبد العزيز25021822411051012

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية444.0063.43اعدادية الحضارة للبنيناحيائيزيد ادريس عبد حسن25031822411051013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0065.43اعدادية الحضارة للبنيناحيائيسعد عبدهللا حمود امين25041822411051014

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت548.0078.29اعدادية الحضارة للبنيناحيائيصالح مهدي صالح خلف25051822411051015

كلية اآلداب/جامعة تكريت450.0064.29اعدادية الحضارة للبنيناحيائيعبدالرحمن احمد طه بكر25061822411051016

كلية اآلداب/جامعة تكريت453.0064.71اعدادية الحضارة للبنيناحيائيعبدالقادر ناضر جميل فياض25071822411051020

كلية العلوم/جامعة تكريت593.0084.71اعدادية الحضارة للبنيناحيائيقحطان صحو غائب ثالج25081822411051023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية الحضارة للبنيناحيائيمحمد جنيد احمد حسين25091822411051024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية الحضارة للبنيناحيائيمهدي طه مهدي صالح25101822411051029

كلية الزراعة/جامعة تكريت430.0061.43اعدادية الحضارة للبنيناحيائيمهند محمود ختالن حميد25111822411051030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت444.0063.43اعدادية الحضارة للبنيناحيائيياسر احمد عيسى خضر25121822411051033

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية القعقاع للبنيناحيائياحمد عز الدين علي جميل25131822411054002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت552.0078.86اعدادية القعقاع للبنيناحيائياحمد محمد رزوق فتحي25141822411054003

كلية العلوم/جامعة تكريت593.0084.71اعدادية القعقاع للبنيناحيائياحمد هيثم احمد حسن25151822411054004

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية القعقاع للبنيناحيائياسماعيل حسن محمد ضيف25161822411054006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0061.43اعدادية القعقاع للبنيناحيائيانور خلف عواد محل25171822411054009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت598.0085.43اعدادية القعقاع للبنيناحيائيجاسم ابراهيم عبد الستار شبل25181822411054010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت496.0070.86اعدادية القعقاع للبنيناحيائيجالل احمد حسون علي25191822411054011

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت627.0089.57اعدادية القعقاع للبنيناحيائيحسن اسماعيل ابراهيم هويدي25201822411054014
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57اعدادية القعقاع للبنيناحيائيرامي غضب خلف صالح25211822411054017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت566.0080.86اعدادية القعقاع للبنيناحيائيسلمان نعمان وسمي سليمان25221822411054018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية القعقاع للبنيناحيائيسمير حمد اسماعيل صعصيع25231822411054019

كلية التربية/جامعة سامراء485.0069.29اعدادية القعقاع للبنيناحيائيصالح موفق نجم عبد هللا25241822411054020

كلية العلوم/جامعة تكريت577.0082.43اعدادية القعقاع للبنيناحيائيعبد الهادي نعمان وسمي سليمان25251822411054023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية القعقاع للبنيناحيائيعزاوي حسين عزاوي محمد25261822411054024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت479.0068.43اعدادية القعقاع للبنيناحيائيعمار محمد خلف عواد25271822411054028

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0064.29اعدادية القعقاع للبنيناحيائيعمر جاسم زناد جاسم25281822411054029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت485.0069.29اعدادية القعقاع للبنيناحيائيعمر عبد الرحمن ياسين حبيب25291822411054030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية القعقاع للبنيناحيائيعمر عبد هللا محمد نايف25301822411054031

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية القعقاع للبنيناحيائيكامل صالح كامل محمد25311822411054033

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت515.0073.57اعدادية القعقاع للبنيناحيائيموسى صالح اسود محمد25321822411054038

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية القعقاع للبنيناحيائيوسام حسين عالوي صعصيع25331822411054039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت538.0076.86اعدادية القعقاع للبنيناحيائيياسر رجب عويد حسين25341822411054040

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت605.0086.43ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيابراهيم باسل مصلح محمد25351822411057001

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت557.0079.57ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيادريس محمد سطم احمد25361822411057002

كلية الطب/جامعة تكريت699.0099.86ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيايوب علي حمد خضر25371822411057003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيرائد عبد الجليل فرج عبد25381822411057005

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت510.0072.86ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيزيد عبد هللا محسن علي25391822411057007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0068.29ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيصديق فهد شعبان كردي25401822411057008

كلية العلوم/جامعة تكريت627.0089.57ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيعبد الحميد يوسف حميد ظاهر25411822411057009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود حمد خضر25421822411057010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيعمر احمد مشاري جمعه25431822411057011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيعمر كامل رجاء صالح25441822411057012

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت542.0077.43ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيغازي قصي عواد عبد25451822411057013

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت564.0080.57ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيمحمد خليل خلف عويد25461822411057014

كلية التربية/جامعة سامراء496.0070.86ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيمحمد عبد محمد ظاهر25471822411057017

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار546.0078.00ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيمحمد مطلك محمد صالح25481822411057018

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء629.0089.86ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيمصطفى نعمان حمش سبع25491822411057020

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية النهرين للبنيناحيائياحمد ثائر خلف يوسف25501822411059001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت533.0076.14ثانوية النهرين للبنيناحيائياسامه عمر صالح يونس25511822411059004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية457.0065.29ثانوية النهرين للبنيناحيائياسماعيل ابراهيم احمد حسن25521822411059005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0061.14ثانوية النهرين للبنيناحيائيخضر نايف خضير نجم25531822411059012

كلية العلوم/جامعة تكريت611.0087.29ثانوية النهرين للبنيناحيائيرعد ماهر محمد فاضل25541822411059014

كلية العلوم/جامعة تكريت583.0083.29ثانوية النهرين للبنيناحيائيسند خلف ابراهيم سليمان25551822411059016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية النهرين للبنيناحيائيصابر مطشر عبدالحي محمود25561822411059017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية النهرين للبنيناحيائيطارق عدنان محمود فاضل25571822411059019

كلية العلوم/جامعة تكريت626.0089.43ثانوية النهرين للبنيناحيائيعبد السالم محمود محمد خلف25581822411059020

كلية العلوم/جامعة تكريت599.0085.57ثانوية النهرين للبنيناحيائيعبد الغفار جالل حسن محمد25591822411059021

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0080.14ثانوية النهرين للبنيناحيائيعبد الفتاح طه اسماعيل حسن25601822411059022
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كلية العلوم/جامعة بغداد632.0090.29ثانوية النهرين للبنيناحيائيعبد الكريم محمد حسين ظاهر25611822411059023

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية النهرين للبنيناحيائيعضيد انور احمد فاضل25621822411059024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك625.0089.29ثانوية النهرين للبنيناحيائيعلي عمر حسن محمد25631822411059026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل582.0083.14ثانوية النهرين للبنيناحيائيعمر بشير محمد حبيب25641822411059027

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86ثانوية النهرين للبنيناحيائيعمر فالح احمد خلف25651822411059028

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت560.0080.00ثانوية النهرين للبنيناحيائيفالح حسن عبد هللا برجس25661822411059030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية النهرين للبنيناحيائيكامل رشيد احمد محمد25671822411059031

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل513.0073.29ثانوية النهرين للبنيناحيائيمحمد انور احمد فاضل25681822411059034

كلية اآلداب/جامعة تكريت450.0064.29ثانوية النهرين للبنيناحيائيمحمد واثق يوسف محمد25691822411059036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت538.0076.86ثانوية النهرين للبنيناحيائيمحمود غزال نمر حمادي25701822411059037

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29ثانوية النهرين للبنيناحيائيمطلك محمد ابراهيم سليمان25711822411059038

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية496.0070.86ثانوية النهرين للبنيناحيائيوعد هللا ذياب علي عيسى25721822411059040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية دجلة للبنيناحيائياحمد نصيف جاسم مرعي25731822411060002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت653.0093.29ثانوية دجلة للبنيناحيائيعلي محمد رشيد محمد25741822411060004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت599.0085.57ثانوية دجلة للبنيناحيائيعمار ياسر ماهر خلف25751822411060005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت640.0091.43ثانوية دجلة للبنيناحيائيمحمد رعد ابراهيم احمد25761822411060007

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت581.0083.00ثانوية دجلة للبنيناحيائيمحمد شران حواس خضير25771822411060008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14ثانوية دجلة للبنيناحيائيمنذر نعمان محمد عبد25781822411060012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء450.0064.29اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائياحمد حاجم الطيف شبيب25791822411061001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى373.0053.29اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائياحمد عبد هللا احمد فاروق سفاح25801822411061002

كلية التربية/جامعة سامراء514.0073.43اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيحسام عبد الوهاب عبد الرزاق جاسم25811822411061010

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.43اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيزياد سفيان عدنان علوش25821822411061018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيسعد عبد الوهاب ابراهيم عبد القهار25831822411061020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء468.0066.86اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيسيف غازي توفيق فهد25841822411061022

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيعبد الرحمن ياسر محمود حسين25851822411061029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيعبد هللا داخل حسن مهدي25861822411061034

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيفهد سفيان اسماعيل طه25871822411061047

كلية التربية/جامعة سامراء493.0070.43اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيقتادة خليل احمد حسين25881822411061050

كلية الزراعة/جامعة تكريت498.0071.14اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيموسى عالء حسين جاسم25891822411061062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائييوسف عماد الدين سعود صالح25901822411061066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك573.0081.86اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيانس سعيد محمد غريب25911822411063004

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيبكر صباح اسماعيل طعمه25921822411063005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية608.0086.86اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيزيد اياد جاسم منجور25931822411063006

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيشاكر رشيد فليح محداة25941822411063008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت494.0070.57اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيعبد السالم محمد كردي ديرس25951822411063010

كلية التمريض/جامعة تكريت687.0098.14اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيعبد العزيز حازم شفيق منصور25961822411063011

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت652.0093.14اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيعبد الهادي عبد الخالق سعيد مهدي25971822411063012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت509.0072.71اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيعمر عدنان نعمان عبد هللا25981822411063016

كلية العلوم/جامعة تكريت637.0091.00اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيمحمد يعرب ابراهيم صالح25991822411063020

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0082.57اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيمصعب هشام مصطاف منهل26001822411063021
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت615.0087.86اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائييوسف اياد ذياب جاسم26011822411063023

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت596.0085.14اعدادية القسطل للبنيناحيائياحمد اسعد ياسين اسعد26021822411067003

كلية العلوم/جامعة تكريت583.0083.29اعدادية القسطل للبنيناحيائيالحمزه ميثاق غازي فيصل26031822411067005

كلية العلوم/جامعة تكريت611.0087.29اعدادية القسطل للبنيناحيائياوس باسل عبد الوهاب حسين26041822411067006

كلية الطب/جامعة تكريت703.00100.43اعدادية القسطل للبنيناحيائيسعد مهند تمر رجب26051822411067009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت639.0091.29اعدادية القسطل للبنيناحيائيصالح احمد طابور عبد هللا26061822411067010

كلية العلوم/جامعة تكريت589.0084.14اعدادية القسطل للبنيناحيائيصالح فوزي عوني صالح26071822411067012

كلية العلوم/جامعة تكريت632.0090.29اعدادية القسطل للبنيناحيائيصهيب غسان محمد رجب26081822411067013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت603.0086.14اعدادية القسطل للبنيناحيائيطه رحيم امين لطيف26091822411067014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0065.29اعدادية القسطل للبنيناحيائيعبيدة عامر وهيب محمد26101822411067019

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت520.0074.29اعدادية القسطل للبنيناحيائيعثمان سعد حمود حسن26111822411067021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت487.0069.57اعدادية القسطل للبنيناحيائيعلي سفيان علي حميدي26121822411067023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية القسطل للبنيناحيائيغيث حازم نايف جزاع26131822411067025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت442.0063.14اعدادية القسطل للبنيناحيائيمحمد قيس عيسى عبد26141822411067029

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت630.0090.00اعدادية القسطل للبنيناحيائيمحمد وسام سهيل نجم26151822411067030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت543.0077.57اعدادية القسطل للبنيناحيائيمصطفى خليل ابراهيم احمد26161822411067031

كلية العلوم/جامعة تكريت602.0086.00اعدادية القسطل للبنيناحيائيمصطفى رفعت مجيد شهاب26171822411067032

كلية التربية/جامعة سامراء501.0071.57اعدادية القسطل للبنيناحيائييزن وسام علي كريم26181822411067033

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية374.0053.43اعدادية الربيضة للبنيناحيائياحمد حكم مصلح ذنون26191822411068002

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية الربيضة للبنيناحيائيعبدهللا ناجي عايد زيدان26201822411068008

كلية اآلداب/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية الربيضة للبنيناحيائيعلي جاسم محمد رشيد26211822411068010

كلية العلوم/جامعة تكريت620.0088.57اعدادية الربيضة للبنيناحيائيمحمود ابراهيم جهاد فهد26221822411068015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية الروافد للبنيناحيائياحمد بشير مهدي حسن26231822411073002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية الروافد للبنيناحيائياحمد ثائر جاسم محمد26241822411073003

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43اعدادية الروافد للبنيناحيائياحمد حسن جعفر احمد26251822411073004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية الروافد للبنيناحيائياسامه حامد صالح مهدي26261822411073010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية الروافد للبنيناحيائيايليا عبيد محمد صادق26271822411073013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية الروافد للبنيناحيائيحسن عمار حازم حسن26281822411073022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار484.0069.14اعدادية الروافد للبنيناحيائيعبد هللا سعيد حسن محمود26291822411073052

كلية الحقوق/جامعة تكريت593.0084.71اعدادية الروافد للبنيناحيائيعلي حسين علي عباس26301822411073055

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية الروافد للبنيناحيائيعلي محمد عبد الرضا حاتم26311822411073063

كلية العلوم/جامعة القادسية577.0082.43اعدادية الروافد للبنيناحيائيعلي ناجح موسى رضا26321822411073065

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء558.0079.71اعدادية الروافد للبنيناحيائيعمار عدنان عثمان حسن26331822411073067

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية الروافد للبنيناحيائيفالح حمزه حسن جواد26341822411073068

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86اعدادية الروافد للبنيناحيائيكرار غسان عبد اللطيف حسين26351822411073072

كلية العلوم/جامعة تكريت580.0082.86اعدادية الروافد للبنيناحيائيمحمد باقر عدنان عبد االمير26361822411073077

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية604.0086.29اعدادية الروافد للبنيناحيائيمحمد ساجد يعقوب عبد العزيز26371822411073079

كلية اآلداب/جامعة تكريت444.0063.43اعدادية الروافد للبنيناحيائيمحمد ناجح محمود حسن26381822411073081

كلية العلوم/جامعة بابل588.0084.00اعدادية الروافد للبنيناحيائيمسلم مظفر حسن عبد هللا26391822411073083

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية الروافد للبنيناحيائيمصطفى عباس محمد خلف26401822411073086
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت583.0083.29اعدادية المغيرة للبنيناحيائياحمد علي حسن نايف26411822411074005

كلية العلوم/جامعة تكريت590.0084.29اعدادية المغيرة للبنيناحيائيصالح الدين صباح محمد ضاري26421822411074009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية المغيرة للبنيناحيائيعبدالرحمن رافع رمضان عذاب26431822411074011

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية المغيرة للبنيناحيائيعمر احمد سامي جمعه26441822411074013

كلية العلوم/جامعة تكريت631.0090.14اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمحمد حسن ابراهيم حسن26451822411074014

كلية الزراعة/جامعة تكريت430.0061.43اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمحمد فتح الدين حسين محمود26461822411074015

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمحمد كيالن عباس حمد26471822411074016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت477.0068.14اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمحمود عبدهللا عمر صالح26481822411074017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت571.0081.57اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمزاحم عبد القادر ماهر عبد الرحمن26491822411074018

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمناف طارق ذياب احمد26501822411074021

كلية العلوم/جامعة تكريت577.0082.43اعدادية المغيرة للبنيناحيائيياسين علي اسماعيل نعمان26511822411074022

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية المغيرة للبنيناحيائياسعد طه صالح محمد26521822411074023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473.0067.57اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيابراهيم شرقي كردي نايف26531822411077001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائياحمد علي عبد هللا صالح26541822411077003

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت617.0088.14اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيانس قحطان مخلف حديد26551822411077005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيايهاب روكان عبد هللا احمد26561822411077006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484.0069.14اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيحسام الدين عباس مجيد فياض26571822411077007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيحسن هادي عيادة خليل26581822411077009

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعبد القادر حسين عواد احمد26591822411077011

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.0098.71اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعبد هللا احمد قحطان نجم26601822411077012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0065.57اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعمر رحمان شرقي عبد26611822411077016

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0082.57اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعمر طالب ابراهيم جزاع26621822411077017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيفهد ربيع فهد احمد26631822411077019

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمجاهد طارق ياس محمد26641822411077020

كلية العلوم/جامعة تكريت598.0085.43اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد احمد26651822411077023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمد خالد ابراهيم باييز26661822411077025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت555.0079.29اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمد خالد عبد هللا عواد26671822411077026

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت554.0079.14اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمد عبد الستار ابراهيم عويد26681822411077028

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمد عزيز كريم صالح26691822411077029

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمد هاشم عبد العزيز حسن26701822411077032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت537.0076.71اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمود عامر جاسم محمد26711822411077033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت597.0085.29اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمصطفى رائد مجيد حميد26721822411077035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية المعتصم للبنيناحيائيحيدر باسل حاتم هواس26731822411078007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0068.00ثانوية المعتصم للبنيناحيائيصباح ثابت احمد عفص26741822411078010

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت520.0074.29ثانوية المعتصم للبنيناحيائيصهيب فارس شكر محمود26751822411078011

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية المعتصم للبنيناحيائيعبد الخالق محمد مزبان صالح26761822411078013

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك493.0070.43ثانوية المعتصم للبنيناحيائيمحمد عماد احمد مهدي26771822411078016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء605.0086.43ثانوية المعتصم للبنيناحيائيمصطفى حميد مخلف سيد26781822411078018

كلية التربية/جامعة سامراء489.0069.86ثانوية النابغة الذبياني للبنيناحيائيمروان سعد كوان سالمه26791822411080014

كلية الزراعة/جامعة تكريت421.0060.14ثانوية النابغة الذبياني للبنيناحيائيمصطفى محمد جاسم ابراهيم26801822411080015
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كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71ثانوية دار السالم للبنيناحيائياحمد مشعان حسين علي26811822411081004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل497.0071.00ثانوية دار السالم للبنيناحيائيحسين سعد حسين علي26821822411081012

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية دار السالم للبنيناحيائيزيد حسين عراك سمير26831822411081020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية دار السالم للبنيناحيائيزين العابدين علي خزعل عبيد26841822411081021

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم514.0073.43ثانوية دار السالم للبنيناحيائيعبد الخالق سرحان ابراهيم سلمان26851822411081030

كلية التربية/جامعة سامراء506.0072.29ثانوية دار السالم للبنيناحيائيعلي برهان سعدون علي26861822411081032

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية دار السالم للبنيناحيائيعلي فالح خلف ابراهيم26871822411081033

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت622.0088.86ثانوية دار السالم للبنيناحيائيعمر فاضل نواف ابراهيم26881822411081038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية دار السالم للبنيناحيائيمحمد رباح خلف ابراهيم26891822411081046

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى521.0074.43ثانوية دار السالم للبنيناحيائيمصطفى طه مصحب حسين26901822411081052

كلية التربية/جامعة سامراء501.0071.57ثانوية التراث العربي للبنيناحيائياثير هاشم محمد مصلح26911822411084002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية ابي بكر للبنيناحيائياحمد عبد الرزاق حويجه عيسى26921822411085002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت593.0084.71ثانوية ابي بكر للبنيناحيائيانمار وعد هللا محمد عبود26931822411085004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية ابي بكر للبنيناحيائيباسم محمد ابراهيم محمد26941822411085005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية ابي بكر للبنيناحيائيحسن محمد علي محمد26951822411085006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية ابي بكر للبنيناحيائيحسين علي عواد عزار26961822411085007

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0088.57ثانوية ابي بكر للبنيناحيائيعبد المجيد رمضان حويجه عيسى26971822411085008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت477.0068.14ثانوية ابي بكر للبنيناحيائيعبد المنعم ابراهيم اسود علي26981822411085009

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية ابي بكر للبنيناحيائيعذاب غالب دليمي مرعي26991822411085010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت574.0082.00ثانوية ابي بكر للبنيناحيائيعلي نجم عبد هللا محمد27001822411085012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية ابي بكر للبنيناحيائيمظفر صالل عبد الرحمن هزاع27011822411085017

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية585.0083.57ثانوية ابي بكر للبنيناحيائييونس جاسم محمد كركز27021822411085019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية الشهيد محمد العوض للبنيناحيائيازهر محمد عبد الرزاق محمد27031822411086001

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية الشهيد محمد العوض للبنيناحيائيبراء زياد مصطفى حسين27041822411086002

كلية الصيدلة/جامعة كركوك691.0098.71ثانوية االماني للبنيناحيائيابراهيم طالل عثمان خورشيد27051822411088001

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت529.0075.57ثانوية االماني للبنيناحيائيحمزة ابراهيم صالح احمد27061822411088007

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت584.0083.43ثانوية االماني للبنيناحيائيسحاب مزهر نوري ذياب27071822411088009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك541.0077.29ثانوية االماني للبنيناحيائيعامر احمد ابراهيم صالح27081822411088010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك508.0072.57ثانوية االماني للبنيناحيائيعبدالعزيز سهيل نجم عبدهللا27091822411088012

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية519.0074.14ثانوية االماني للبنيناحيائيمحمد جودت محمد حسن27101822411088017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار490.0070.00ثانوية التعاون للبنيناحيائياحمد ثامر مكي علوان27111822411096001

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت551.0078.71ثانوية التعاون للبنيناحيائيحسين علي جاسم علوان27121822411096002

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14ثانوية التعاون للبنيناحيائيشهد كريم خضير خلف27131822411096003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل475.0067.86ثانوية التعاون للبنيناحيائيعماد هادي علي حسون27141822411096005

كلية الزراعة/جامعة تكريت420.0060.00ثانوية التعاون للبنيناحيائيمحمد عيدان عبد الحميد علوان27151822411096009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية495.0070.71ثانوية التعاون للبنيناحيائيمحمد نعيم حميد مهدي27161822411096010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0091.14ثانوية التعاون للبنيناحيائيمعتز ضياء عزيز جاسم27171822411096011

كلية العلوم/جامعة تكريت616.0088.00ثانوية حمرين للبنيناحيائياحمد محمد مجرن سبع27181822411100002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية حمرين للبنيناحيائيفرحان بشار كاظم حسين27191822411100009

كلية العلوم/جامعة تكريت605.0086.43ثانوية حمرين للبنيناحيائيناظم دومان محبر فريح27201822411100011
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00ثانوية القحطانية للبنيناحيائيابراهيم صبيح حردان عباس27211822411103001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية القحطانية للبنيناحيائياحمد صادق مجبل كيف27221822411103002

كلية الزراعة/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية القحطانية للبنيناحيائيحاتم مهدي عزاوي جاسم27231822411103006

كلية الزراعة/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية القحطانية للبنيناحيائيزيد جالل مثكال نايف27241822411103008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43ثانوية القحطانية للبنيناحيائيسعد مطشر محمد احمد27251822411103009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43ثانوية القحطانية للبنيناحيائيعبد الحميد اثير مظهر لطيف27261822411103011

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى548.0078.29ثانوية القحطانية للبنيناحيائيعثمان هيثم حميد رشيد27271822411103014

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت549.0078.43ثانوية القحطانية للبنيناحيائيعلي محمد جاسم هريس27281822411103015

كلية الزراعة/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية القحطانية للبنيناحيائيعمر عصام محمد خلف27291822411103017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل546.0078.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائياحمد جاسم سليمان بدوي27301822411104003

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت565.0080.71اعدادية غرناطة للبنيناحيائياحمد محمد جاسم حالول27311822411104011

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت569.0081.29اعدادية غرناطة للبنيناحيائياحمد مزهود زوير عجل27321822411104012

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت554.0079.14اعدادية غرناطة للبنيناحيائيالمثنى عبد هللا جميل محمد27331822411104014

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0088.43اعدادية غرناطة للبنيناحيائيامير صالح دعبول صالح27341822411104015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية غرناطة للبنيناحيائيايمن احمد مربد احمد27351822411104016

كلية العلوم/جامعة تكريت592.0084.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائيباسم شهاب احمد سليمان27361822411104017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت492.0070.29اعدادية غرناطة للبنيناحيائيبشار حمود حسن ابراهيم27371822411104018

كلية الزراعة/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحامد حسن علي محمد27381822411104021

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحسين عبد احمد محمد27391822411104025

كلية العلوم/جامعة تكريت597.0085.29اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحسين يونس حامد جنيد27401822411104026

كلية العلوم/جامعة تكريت594.0084.86اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحمد محمود عبد هللا جاسم27411822411104028

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائيخالد اكرم حمد حسن27421822411104030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت490.0070.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائيخطاب عمر عيسى محمد27431822411104032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت561.0080.14اعدادية غرناطة للبنيناحيائيخليل خير هللا حويجه غرب27441822411104035

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت488.0069.71اعدادية غرناطة للبنيناحيائيرجب حسن رجب حيدر27451822411104038

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت470.0067.14اعدادية غرناطة للبنيناحيائيزياد محسن فاضل ابراهيم27461822411104039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائيطارق زياد بكال كعود27471822411104047

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0066.29اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد حسن سعيد27481822411104050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0074.71اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعبد الرحمن حسن علي حماده27491822411104052

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0080.86اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعبد الرحمن سعد صبحي جاسم27501822411104053

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت501.0071.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد حسن حدري27511822411104056

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت495.0070.71اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعبد العزيز مديد احمد محمد27521822411104060

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت622.0088.86اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعبد القادر عبد هللا راشد عبد هللا27531822411104061

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعبد هللا احمد خضر سعيد27541822411104063

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعبد المجيد علي عبد هللا خلف27551822411104066

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي ابراهيم حسن عطيه27561822411104072

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت534.0076.29اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي محمد موسى علي27571822411104073

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي محمود محمد حسن27581822411104074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعماد ثائر ابراهيم حمد27591822411104075

كلية العلوم/جامعة تكريت601.0085.86اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعماد صالح سعد احمد27601822411104076
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت600.0085.71اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعمر خضر عبد العزيز محسن27611822411104078

كلية العلوم/جامعة تكريت584.0083.43اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعمر عبد هللا انهاب صالح27621822411104079

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت535.0076.43اعدادية غرناطة للبنيناحيائيفالح رفاعي ابراهيم طه27631822411104080

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد اكرم انهاب صالح27641822411104084

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0087.43اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد رجب عيسى عواد27651822411104086

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد عبد هللا احمد محمد27661822411104087

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد علي عبد هللا جاسم27671822411104088

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0067.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد محمود عبد هللا جاسم27681822411104089

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت515.0073.57اعدادية غرناطة للبنيناحيائينشأت عمار عزيز احمد27691822411104093

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية غرناطة للبنيناحيائينشات نوري حمود حماده27701822411104094

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية381.0054.43اعدادية غرناطة للبنيناحيائيواثق حميد احمد عبد27711822411104095

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0061.14اعدادية غرناطة للبنيناحيائيوقاص خالد ابراهيم مناور27721822411104097

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائييوسف سليمان علي حسون27731822411104100

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية غرناطة للبنيناحيائييوسف علي عبد هللا حسين27741822411104101

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيايمن قاسم ابراهيم زبن27751822411106004

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء670.0095.71ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسن اسامه عدنان خضير27761822411106009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسين رضا مجيد حاتم27771822411106011

كلية العلوم/جامعة ديالى589.0084.14ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسين سيف سعد حسون27781822411106013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيسليمان ناظم كرجي جدوع27791822411106019

كلية التربية/جامعة سامراء536.0076.57ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيضرغام شاكر جار هللا كاظم27801822411106020

كلية التربية/جامعة سامراء513.0073.29ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعباس غازي عباس حمد27811822411106024

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية499.0071.29ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعبد الباري صدام حميد ساهي27821822411106026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء575.0082.14ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعبد هللا نهاد اياد عبد الملك27831822411106033

كلية التربية/جامعة سامراء508.0072.57ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعبد المؤمن مجيد حميد ساهي27841822411106035

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيلفته احمد لفته صالح27851822411106042

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل428.0061.14ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد منصور عويد حسن27861822411106048

كلية التمريض/جامعة بغداد682.0097.43ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمدباقر احمد لفته حمد27871822411106049

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمدباقر تحسين علي مهدي27881822411106050

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد591.0084.43ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمنتظر علي عزيز حميدي27891822411106054

كلية التمريض/جامعة تكريت674.0096.29ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائييوسف احمد عبد جسام27901822411106059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية465.0066.43اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيابراهيم خالد دحام علوان27911822411115001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائياحمد حيدر مسلم داود27921822411115007

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائياحمد رائد عبود هادي27931822411115008

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة522.0074.57اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائياسامه عبدهللا فاضل كاظم27941822411115013

كلية التمريض/جامعة تكريت668.0095.43اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائياشتر حيدر عزيز حميدي27951822411115014

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت640.0091.43اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيامير صفاء كاظم عويد27961822411115016

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيايمن احمد فالح خضير27971822411115019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيايمن صالح فنر محمد27981822411115020

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل549.0078.43اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيباقر هاشم محمد علوان27991822411115022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيجعفر قاسم محمد ابراهيم28001822411115025
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الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط501.0071.57اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيحارث ردام جنعان جوهر28011822411115027

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيحامد اياد خالد هذال28021822411115028

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية433.0061.86اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيحسن اسعد مجيد محمود28031822411115029

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى539.0077.00اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيحسن رأفت ضياء محمد28041822411115030

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيحسن هاشم عدوان عبد الرضا28051822411115032

كلية التربية/جامعة سامراء510.0072.86اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيحسين خميس عباس حسن28061822411115035

كلية اآلداب/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيحسين فاضل هادي كاظم28071822411115039

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيحمزة اركان محمد هادي28081822411115041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت569.0081.29اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيطه حسين لطيف جاسم28091822411115055

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية589.0084.14اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعباس احمد عدنان خضير28101822411115058

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعباس حسين جاسم شهاب28111822411115059

كلية التمريض/جامعة تكريت668.0095.43اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعبد العزيز اسماعيل حسين ابراهيم28121822411115067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت479.0068.43اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعبد هللا سعد فرمان عراك28131822411115072

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى464.0066.29اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعبد هللا فاضل محمد صالح28141822411115075

كلية الطب/جامعة تكريت698.0099.71اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعلي السجاد احمد محمد عبد28151822411115081

كلية الزراعة/جامعة تكريت437.0062.43اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعلي جاسم حسن مهدي28161822411115084

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعلي حازم حسن لطيف28171822411115088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت489.0069.86اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعلي حسين عبد الواحد خلف28181822411115091

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية518.0074.00اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعلي خضير مرزه حمزه28191822411115094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت513.0073.29اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعلي محمد علي عباس28201822411115101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعلي مهدي حسين صالح28211822411115104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيكرار حيدر غانم محمد28221822411115114

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيليث رشيد حميد حسين28231822411115116

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461.0065.86اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الرحمن حمد28241822411115119

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمحمد جمال جاسم محمد28251822411115122

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمحمد رياض جاسم محمد28261822411115125

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية647.0092.43اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمحمد عباس فضل جاسم28271822411115129

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمحمد غانم محمد حسين28281822411115133

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0080.43اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمحمود ياسر عبد العزيز علي28291822411115136

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت559.0079.86اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمرتضى جاسم احمد صالح28301822411115138

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء584.0083.43اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمصطفى محمد علي حبيب28311822411115142

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمنتظر حيدر سعيد عبد علي28321822411115146

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمنتظر ريسان عبود عباس28331822411115147

كلية العلوم/جامعة تكريت598.0085.43اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمنتظر سلطان فرحان زيدان28341822411115148

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمنتظر محمد هاني داود28351822411115149

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء559.0079.86اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمهدي حيدر صالح مهدي28361822411115150

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمهدي عامر مجيد حسن28371822411115151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء470.0067.14اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمهند سؤدد ظافر مزهر28381822411115152

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0087.29اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيهاشم احمد لفته عزيز28391822411115153

كلية الزراعة/جامعة تكريت427.0061.00اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائييوسف رياض جواد كاظم28401822411115156
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كلية التربية/جامعة سامراء497.0071.00اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائييوسف فراس صاحب نزال28411822411115158

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية الفياض للبنيناحيائياحمد جمال فاضل صطام28421822411117003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء625.0089.29ثانوية الفياض للبنيناحيائياحمد سعيد فاضل روضان28431822411117005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00ثانوية الفياض للبنيناحيائياحمد عبد الواحد نايف عبد الرحمن28441822411117007

كلية التربية/جامعة سامراء508.0072.57ثانوية الفياض للبنيناحيائياحمد مالك فرحان روضان28451822411117009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0064.29ثانوية الفياض للبنيناحيائياوس غانم مرعي حسن28461822411117011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت536.0076.57ثانوية الفياض للبنيناحيائيحسان محمد سليمان محمد28471822411117018

كلية اآلداب/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية الفياض للبنيناحيائيزياد حازم مطرود عمر28481822411117019

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم556.0079.43ثانوية الفياض للبنيناحيائيصالح سالم علي حسين28491822411117021

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت529.0075.57ثانوية الفياض للبنيناحيائيعبد الرحمن حسين احجاب عبد الرحمن28501822411117024

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية550.0078.57ثانوية الفياض للبنيناحيائيعمار ياسر كردي حميد28511822411117026

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية الفياض للبنيناحيائيعمر عزيز علي محسن28521822411117027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل491.0070.14ثانوية الفياض للبنيناحيائيلؤي محمد احمود خضر28531822411117030

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء612.0087.43ثانوية الفياض للبنيناحيائيمؤيد عدنان ناظم حسن28541822411117031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية الفياض للبنيناحيائيمحمد احمد ذياب صطام28551822411117034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43ثانوية الفياض للبنيناحيائيمحمد احمد سعيد مطلك28561822411117035

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية الفياض للبنيناحيائيمحمد حسن حمد علي28571822411117036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية الفياض للبنيناحيائيمعن ثابت سعيد عبد28581822411117039

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86ثانوية الفياض للبنيناحيائيوضاح محمد مجبل عبد هللا28591822411117040

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائياحمد علي حسن محمود28601822411118003

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيانس صالح محمد عبد هللا28611822411118008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك527.0075.29ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيسعد جاسم محمد فاضل28621822411118015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت491.0070.14ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيسوران رمضان عزيز عمر28631822411118016

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيصالح عبد محمد محمود28641822411118017

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيعلي رضوان غضبان حماد28651822411118027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيمحمد عدي صبحي كريم28661822411118041

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيمحمود اسعد احمد نايف28671822411118042

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيوضاح عبد شكور محمود28681822411118044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية الصحابة للبنيناحيائياحمد صباح حمدان انصيف28691822411123002

كلية الزراعة/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية الصحابة للبنيناحيائيحمزة علي محمود احمد28701822411123011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك540.0077.14دراسة كردية/ثانوية نوروز للبنيناحيائيبيوند جهاد محمد غريب ابراهيم28711822411124004

كلية العلوم/جامعة كركوك628.0089.71دراسة كردية/ثانوية نوروز للبنيناحيائيحسين علي حسين ابراهيم28721822411124005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت597.0085.29دراسة كردية/ثانوية نوروز للبنيناحيائيعباس فاضل عاصي علي28731822411124012

كلية العلوم/جامعة كركوك599.0085.57دراسة كردية/ثانوية نوروز للبنيناحيائيقاسم محمد شهاب محمد28741822411124016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك602.0086.00دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيئاالن رؤوف احمد حسن28751822411125004

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت503.0071.86دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيآري عباس عثمان عبد الرحمن28761822411125006

كلية الحقوق/جامعة تكريت529.0075.57دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائياحمد حميد محمد علي28771822411125007

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0086.71دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائياحمد عزيز احمد حسن28781822411125009

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية572.0081.71دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائياحمد فهاد جالل توفيق28791822411125011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك580.0082.86دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيانس صباح نوري شكور28801822411125015
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كلية العلوم/جامعة كركوك619.0088.43دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيبرهم ابراهيم صالح كريم28811822411125018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت571.0081.57دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيبريار صابر كريم رستم28821822411125020

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت508.0072.57دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيحمزه اسماعيل محي الدين علي28831822411125028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك526.0075.14دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيداود هادي احمد شكور28841822411125032

كلية اآلداب/جامعة تكريت459.0065.57دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيديار ساالر عمر صالح28851822411125033

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيره وه ند شيرزاد محمد صالح فقي28861822411125035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية517.0073.86دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيره وا كريم محمد حسين28871822411125036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت519.0074.14دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيريبوار رزكار محمد اسماعيل28881822411125037

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيزانا محمد عز الدين احمد28891822411125039

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية494.0070.57دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيزركار باقي أحمد محمد28901822411125040

كلية العلوم/جامعة كركوك615.0087.86دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيزيوار قادر جاسم محمد28911822411125041

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيشمال طه محمود محمد28921822411125042

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيصبار رزكار ستار عزيز28931822411125043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت520.0074.29دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيصديق بكر احمد محمد28941822411125044

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت425.0060.71دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيعمر جمال حكيم احمد28951822411125050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك519.0074.14دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيقحطان عدنان كريم علي28961822411125052

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيكه رميان محمود ستار جبار28971822411125054

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيمحمد جاسم كريم رستم28981822411125059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484.0069.14دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيمحمد صباح مرشد مجيد28991822411125067

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك420.0060.00دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيمحمد ولي عباس سمين29001822411125074

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية634.0090.57دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائينياز نوري عباس حسين29011822411125077

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيهلكوت ولي محمد شريف29021822411125079

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية435.0062.14دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائييوسف صالح كريم اسماعيل29031822411125082

الموصل/ الكلية التقنية الزراعية /الجامعة التقنية الشمالية633.0090.43دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائييوسف علي عباس حميد29041822411125084

كلية الطب/جامعة تكريت705.76100.82ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيابراهيم اكريم شاكر حسن29051822411127001

كلية الطب/جامعة تكريت703.20100.46ثانوية تكريت للمتميزيناحيائياحمد ناظر عبد عساف29061822411127002

كلية الطب/جامعة تكريت709.56101.37ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيبكر لؤي احمد خميس29071822411127003

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية669.6095.66ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيحسن منذر حامد سلطان29081822411127004

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية623.0089.00ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيديار عاصي حسين حمود29091822411127005

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.2895.04ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيزيد ماهر محمد فخري ضرار29101822411127006

كلية الطب/جامعة تكريت713.60101.94ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيزيد محمد محسن عبد العزيز29111822411127007

كلية العلوم/جامعة تكريت607.4886.78ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيعبد الرحمن فراس صفاء مصطفى كمال29121822411127009

كلية العلوم/جامعة تكريت629.0889.87ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيعبد القادر عماد طارق صالح29131822411127010

كلية الطب/جامعة تكريت713.68101.95ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيعبد هللا محمد نصيف جاسم29141822411127011

كلية الطب/جامعة تكريت695.9699.42ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيعبيده محمد حامد عباس29151822411127013

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت687.8098.26ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيعلي رعد عبد الحميد ناصر29161822411127014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.4897.21ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيعمر احمد علي سلمان29171822411127015

كلية الطب/جامعة تكريت710.88101.55ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيمحمود نمر محمد هزاع29181822411127017

كلية الطب/جامعة تكريت705.64100.81ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيمهند نوفل عبد الكريم مولود29191822411127018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء503.0071.86ثانوية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيصبار قحطان صبار احمد29201822413001003
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71ثانوية الملوية االهلية للبنيناحيائياحمد حسين علي حواس29211822413002002

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء599.0085.57ثانوية الملوية االهلية للبنيناحيائياحمد محمد مجيد سلمان29221822413002003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0087.29ثانوية الملوية االهلية للبنيناحيائيبالل مصطفى حميد هادي29231822413002007

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى498.0071.14ثانوية الملوية االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن مصطفى محمد شهاب29241822413002011

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية636.0090.86ثانوية الملوية االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز خالد خليفه جاسم29251822413002012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء458.0065.43ثانوية الملوية االهلية للبنيناحيائيعبد المنعم ابراهيم عمر طه29261822413002014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية484.0069.14ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيعبد هللا علي فيصل هتيمي29271822413004005

كلية العلوم/جامعة تكريت604.0086.29ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيمصطفى وقاص سعدي اسماعيل29281822413004008

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائياوس كفاح خضير علي29291822413005002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء627.0089.57ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعبادة ياسر محمد مهدي29301822413005005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد كاظم حسون محمود29311822413006003

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت527.0075.29ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائياسعد علي محمد رضيمه29321822413006004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0070.86ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيجهاد عامر خليل نايف29331822413006008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيحذيفه عدي لفته علوان29341822413006009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528.0075.43ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيحذيفه قصي صالح شنون29351822413006010

كلية التمريض/جامعة تكريت669.0095.57ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيحسام حسن مراح احمد29361822413006011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيطه خالد محجوب جاسم29371822413006014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيعماد حمد شهاب احمد29381822413006018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيفهد عدي محمد حسن29391822413006022

كلية العلوم/جامعة بغداد684.0097.71ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيابراهيم ياسر طه محمد29401822413007001

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائياحمد محمد مهدي نيسان29411822413007005

كلية طب االسنان/جامعة تكريت693.0099.00ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائياحمد مصطفى احمد حبيب29421822413007006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء662.0094.57ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيالهمام لواء محمود حسين29431822413007012

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت589.0084.14ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيزيد حسن جاسم محمد29441822413007021

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيسيف عمر حميد وهيب29451822413007024

كلية الصيدلة/جامعة تكريت693.0099.00ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن حذيفه اسماعيل محمود29461822413007030

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد ثابت اسماعيل29471822413007032

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء590.0084.29ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبد الكريم احمد يوسف ابراهيم29481822413007036

كلية التربية/جامعة سامراء490.0070.00ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد الصمد محمد حسن29491822413007040

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء584.0083.43ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبد الملك عماد محمد جاسم29501822413007042

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء603.0086.14ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعلي فؤاد علي صالح29511822413007046

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعمر علي احمد هزاع29521822413007051

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت599.0085.57ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعمر محمد عبد الرحيم نادر29531822413007052

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت679.0097.00ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعمر محمد مشعل حبيب29541822413007053

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك629.0089.86ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيمحمد صفاء ياسين حمد29551822413007058

كلية التربية/جامعة سامراء487.0069.57ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد االمير ظاهر عبود29561822413007059

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيمحمد عمار هاشم محمد29571822413007060

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء618.0088.29ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيمحمود طارق علي لطيف29581822413007063

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد خلف علي29591822413007067

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء573.0081.86ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائينوار محمد خلف حسين29601822413007068
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قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية649.0092.71ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيهمام عبد المنعم جاسم محمد29611822413007070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيياسين رامي ياسين جاسم29621822413007074

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيياسين شهاب سطام ابراهيم29631822413007075

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء573.0081.86ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائياحمد ذياب صالح عمبر29641822413009001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيبارق طاهر صالح عبد هللا29651822413009006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت506.0072.29ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيحميد لطيف حسن عبد29661822413009008

كلية اآلداب/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيسيف علي حسين صالح29671822413009011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت491.0070.14ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيطالل غيث مطر احمد29681822413009012

كلية الزراعة/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن قيس طه احمد29691822413009015

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت633.0090.43ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيعبد الغني رياض احمد حسين29701822413009017

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية376.0053.71ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا موسى رشيد عزاوي29711822413009019

كلية الطب/جامعة تكريت701.00100.14ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيعالء الدين حمد غايب اسود29721822413009020

كلية الزراعة/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيعلي احمد محمود ياسين29731822413009021

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت604.0086.29ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيمروان مزاحم نومان خلف29741822413009027

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت608.0086.86ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيهاشم ثائر كمر محمد29751822413009029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيعمر بشير بيدر حمود29761822413010008

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت553.0079.00ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيمؤيد محمد حسن حمد29771822413010010

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0085.71ثانوية النور االهلية للبنيناحيائييوسف عبد العزيز حسين محمد29781822413010017

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت543.0077.57ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائياحمد مهند خليل ابراهيم29791822413011003

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية662.0094.57ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيحسن مظهر حسن عبد29801822413011004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيحيدر محمد خضير عباس29811822413011005

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية652.0093.14ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيسجاد احمد ابراهيم حماده29821822413011007

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت674.0096.29ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد صبحي حسون29831822413011008

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.0098.86ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن مزاحم خضير حسين29841822413011009

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0090.00ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيعز الدين خيال صالح حمد29851822413011011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت604.0086.29ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيعمر قصي حميد محمد29861822413011013

كلية اآلداب/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيفارس زيد محمد حمد29871822413011014

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية581.0083.00ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيمحمد زيد ابراهيم محمد29881822413011015

كلية العلوم/جامعة تكريت583.0083.29ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيناظم مطلك حميد حماش29891822413011017

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0082.57ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيياسر مشعل مهدي محمد29901822413011018

كلية التربية/جامعة سامراء499.0071.29ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيابراهيم الطيب ابراهيم يوسف29911822413012001

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0095.29ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائياحمد ثائر خضير عبد الرزاق29921822413012002

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائياحمد حميد عبد الرحمن حميد29931822413012003

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائياحمد فاضل احمد محمد29941822413012004

كلية التربية/جامعة سامراء486.0069.43ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائياحمد مجيد دحام مزيون29951822413012005

كلية الزراعة/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائياكرم منصور حمد مخلف29961822413012007

كلية الطب/جامعة تكريت697.0099.57ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيايمن كمال جابر محمود29971822413012009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيبالل محمد شويخ جاسم29981822413012011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيحسن علي ابراهيم عبد29991822413012017

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت614.0087.71ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيحسين بهاء حسين علي30001822413012020
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كلية التربية/جامعة سامراء498.0071.14ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيحميد منصور حمد مخلف30011822413012024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى619.0088.43ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيعادل صباح عادل محمود30021822413012032

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0078.57ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيعبد الكريم سعد كردي محاسن30031822413012034

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيعثمان عباس خضير عباس30041822413012036

كلية الزراعة/جامعة تكريت567.0081.00ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيعقيل اسد ياسر اسد30051822413012037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيعلي محمد سالم كاظم30061822413012043

كلية اآلداب/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيعلي وسام جعفر طعمه30071822413012045

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيقسم الدين امين شندوخ زيدان30081822413012047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيمازن يوسف عبد هللا عطية30091822413012051

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر ليث عبد الرضا محمد30101822413012053

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد691.0098.71ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيمحمد جواد محمد ابراهيم عبد30111822413012054

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيمحمد حميد ناجي علي30121822413012055

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيمحمد ماجد خليفه محسن30131822413012061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت541.0077.29ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيمصطفى عباس علي محمد30141822413012064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528.0075.43ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائينبهان ياس خضير صايل30151822413012067

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء560.0080.00ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائينهرو حمد خلف حسن30161822413012068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء536.0076.57ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيوائل برزان جياد جاسم30171822413012070

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد595.0085.00ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيياسر سنان احمد سعد30181822413012071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد عبد السالم خلف محمد30191822413013006

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيانمار جمال احمد صالح30201822413013010

كلية العلوم/جامعة تكريت681.0097.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائياواب عادل اسماعيل ابراهيم30211822413013011

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0080.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائياوس موفق احمد حسين30221822413013012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيبدر ربيع بدر نجم30231822413013013

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيثامر سلطان مطر خلف30241822413013014

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت593.0084.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيحسان مروان عدنان خليل30251822413013015

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيحمزة ايسر مولود طه30261822413013018

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0080.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيخير هللا خلف محمود خليفه30271822413013019

كلية العلوم/جامعة تكريت596.0085.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيدحام صالح عواد شريدي30281822413013020

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعادل محمد حردان خزعل30291822413013026

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت647.0092.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد الباسط تركي جاسم محمد30301822413013028

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا جاسم حسين محمد30311822413013032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0068.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عبد الرحيم خضر صالح30321822413013033

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل505.0072.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبد هللا كامل30331822413013034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد المجيد صباح طفاح رديني30341822413013035

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعمار ساهر فارس احمد30351822413013040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية485.0069.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعمر احمد جاسم محمد30361822413013041

كلية التمريض/جامعة بغداد683.0097.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعمر رافد طعمة عبد الرزاق30371822413013042

كلية التمريض/جامعة تكريت674.0096.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعمر محمود غازي جسام30381822413013043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0068.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد باسم اكرم ابراهيم30391822413013045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية511.0073.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد صالح نوري احمد30401822413013049
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كلية الطب البيطري/جامعة تكريت540.0077.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن صبحي صالح30411822413013050

كلية العلوم/جامعة تكريت582.0083.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد كنعان حياوي يحيى30421822413013052

كلية التربية/جامعة سامراء507.0072.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمود سوم جاسم متعب30431822413013054

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى سلطان عباس نصير30441822413013058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية492.0070.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمصعب رياض جواد مطر30451822413013060

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمهند احمد خالد اسود30461822413013061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار519.0074.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيوليد خالد دلف جاسم30471822413013063

كلية الحقوق/جامعة تكريت511.0073.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيياسين اوس امير صديق30481822413013066

كلية التربية/جامعة سامراء522.0074.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائييعقوب ربيع حمد جاسم30491822413013067

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائييوسف خميس ضاري رمضان30501822413013068

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت575.0082.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائييوسف رغيد محمد خلف30511822413013069

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت600.0085.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيابراهيم مؤيد حازم حمدان30521822413014002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت597.0085.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيابو عبيده احمد محمد حرجان30531822413014004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510.0072.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد جابر محمود محمد30541822413014006

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد صالح يونس فرحان30551822413014012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت588.0084.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد ضياء الدين منذر كمال30561822413014013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد عباس احمد عبد هللا30571822413014014

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء475.0067.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد فاضل صعب علي30581822413014015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت621.0088.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد فراس عبد الحميد رشيد30591822413014016

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت666.0095.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد فندي محمد هزاع30601822413014017

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0095.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد قباث حيمد خليل30611822413014018

كلية طب االسنان/جامعة تكريت692.2498.89ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد مالك انس هشام30621822413014019

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت610.0087.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد هاني لطيف حسين30631822413014020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيادريس احمد محمد علي30641822413014021

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيالزبير رعد محمود عبد30651822413014024

كلية الصيدلة/جامعة تكريت690.0098.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيانس عبد العظيم شالل عجمي30661822413014027

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى615.0087.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيايوب جمعه ايوب حمادي30671822413014030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيباسل عباس سمين ابراهيم30681822413014032

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت549.0078.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيبشير ياسر انور عبد هللا30691822413014034

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت613.0087.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحارث عبد محمود عبد30701822413014037

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت631.0090.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحذيفه سعد محمود عبد30711822413014038

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحذيفه نصيف جاسم محمد30721822413014039

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت666.0095.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحسن علي اعبيد حمد30731822413014040

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت518.0074.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحسن مجيد ولي محمد30741822413014042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحسين عباس سمين ابراهيم30751822413014043

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت616.0088.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحمزة مرتضى احمد خضر30761822413014045

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت573.0081.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيخالد سعدي مطر عجاج30771822413014047

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيخالد عثمان عبد هللا علي30781822413014048

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت653.0093.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيخالد عصام غني ابراهيم30791822413014049

كلية الزراعة/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيخطاب عمر طارق اسماعيل30801822413014050
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قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيرسول هيمان هادي حسن30811822413014052

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت634.0090.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيزيد محمد عبد الرزاق عبد30821822413014054

كلية الزراعة/جامعة تكريت513.0073.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيزيد مهند صالح حامد30831822413014055

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيصالح خير هللا مهدي صالح30841822413014058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيطه حسين اسماعيل خضر30851822413014059

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت619.0088.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيطه مهدي صالح محمود30861822413014060

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية549.0078.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن ايمن ابراهيم عبد30871822413014062

كلية العلوم/جامعة تكريت591.0084.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن حسين علي طه30881822413014063

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عامر علي فاضل30891822413014065

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز محسن امين علي30901822413014069

كلية الزراعة/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد القادر حسن محمد عمر30911822413014070

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت626.0089.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد الكريم احمد عبد الكريم عيسى30921822413014071

كلية العلوم/جامعة تكريت620.0088.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ضمير مولود ابراهيم30931822413014073

كلية الزراعة/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مزاحم خضير حسن30941822413014074

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية396.0056.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد هللا نصار ابراهيم هندي30951822413014075

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ياسين عوني احمد30961822413014077

كلية العلوم/جامعة بغداد657.0093.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد الودود عادل عباس جسام30971822413014079

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت578.0082.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي ثابت نجاح علي30981822413014081

كلية التمريض/جامعة بغداد682.0097.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي حميد جياد حردان30991822413014083

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0079.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي رائد علي حسين31001822413014084

كلية العلوم/جامعة تكريت622.0088.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي فراس شوقي عبد الرزاق31011822413014086

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء604.0086.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي كمال علي عبد الكريم31021822413014087

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت564.0080.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي وعد زكري حسن31031822413014088

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعمر زياد ابراهيم جاسم31041822413014090

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعمر محمد ضياء غناوي31051822413014091

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيغسان محمد عبد هللا محمد31061822413014093

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيماجد حميد فاضل عباس31071822413014100

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمجاهد ثامر داود جمعه31081822413014101

كلية الزراعة/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد اكرم جاسم طالب31091822413014103

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد فؤاد محمد رجب31101822413014110

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت661.0094.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد محمود عبد الرزاق عبد31111822413014112

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد ناصر عبد الرزاق يوسف31121822413014113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمروان عامر خليف حميد31131822413014114

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت589.0084.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد ذياب حامد31141822413014115

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء631.0090.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمصطفى نشوان غايب محمد31151822413014120

كلية التمريض/جامعة تكريت671.0095.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمعتز عصام عبد المنعم راجح31161822413014122

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت527.0075.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمعن اركان معن طايس31171822413014124

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمنذر نعمان احمد حسين31181822413014125

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى592.0084.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمنيب نديم خالد حسن31191822413014126

كلية اآلداب/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيميثاق قاسم عطا هللا عبد31201822413014127
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كلية الزراعة/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيميثم برهان جاسم علي31211822413014128

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيناصر غازي مهاوش عبد31221822413014129

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيهاني صالح دحام عواد31231822413014130

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية602.0086.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيوعد ميعاد صبحي طالب31241822413014134

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت537.0076.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيياسر فائق احمد داود31251822413014137

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت536.0076.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائييزن ظافر ماهر خباز31261822413014139

كلية العلوم/جامعة تكريت605.0086.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائييوسف سعود فيصل عزاوي31271822413014140

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية383.0054.71ثانوية صدى االبداع االهلية للبنيناحيائيمصطفى صالح مهدي صالح31281822413017009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0065.86ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيايمن مظهر تايه غزال31291822413019003

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت518.0074.00ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيحسام علي عداي طلك31301822413019006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء614.0087.71ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيحمود دحام حمود كنفذ31311822413019007

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيطارق زياد ناجي علي31321822413019010

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيعبد هللا فواز صالح محمد31331822413019011

كلية اآلداب/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيعلي خميس ابراهيم حبيب31341822413019014

كلية العلوم/جامعة ديالى599.0085.57ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيعلي شاكر محمود جاسم31351822413019015

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية423.0060.43ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيفائق زكي محمد جاسم31361822413019017

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيمروان عبد الكريم علي محمد31371822413019021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائييوسف عواد لطيف جاسم31381822413019025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائياحمد رافد مجلعد محمد31391822413021004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت628.0089.71اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائياحمد عباس محمود كاظم31401822413021006

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيامجد عباس مهدي صالح31411822413021007

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0080.57اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيانس يونس محمد جاسم31421822413021008

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء429.0061.29اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيايهاب فالح حسن شهاب31431822413021009

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيبراء غازي ابراهيم محمد31441822413021010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء596.0085.14اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيحيدر سهيل نجم عبد31451822413021013

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت522.0074.57اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيداود طارق صايل حميد31461822413021016

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية600.0085.71اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيزيد ستار كيطان مخلف31471822413021020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470.0067.14اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيسري طه مزيون مصلح31481822413021022

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيطارق عزيز محمد كعود31491822413021024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت592.0084.57اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل مرعيد محمد31501822413021025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز عبد هللا سليمان نهر31511822413021027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء454.0064.86اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيعثمان ذياب حسن حمد31521822413021029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة431.0061.57اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيعثمان صفاء عبد هللا محمد31531822413021030

كلية التربية/جامعة سامراء492.0070.29اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيعثمان محمد خلف عبد31541822413021031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت557.0079.57اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيعمر سامر عبد صالح31551822413021033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيفاضل عباس حسين علي31561822413021034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء448.0064.00اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيمحمد هيثم برع سعد31571822413021036

كلية الزراعة/جامعة تكريت421.0060.14اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيمحمود رياض داود دحام31581822413021037

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة503.0071.86اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيمحمود عبد الرحمن خليفه فرحان31591822413021038

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية558.0079.71اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائييوسف احمد خلف غايب31601822413021043
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التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية575.0082.14ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائياحمد انمار طامي عواد31611822413022002

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت560.0080.00ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائياوس ايسر علي عبود31621822413022005

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء556.0079.43ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائيبالل سراج الدين محمد عيد31631822413022006

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت627.0089.57ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائيحافظ امير عباس عمر31641822413022009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت590.0084.29ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائيخالد عبد الستار فرج عبد هللا31651822413022011

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائيسيف سعد فرج عبد31661822413022013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت580.0082.86ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن علي حسين علي31671822413022015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسن حمد حمود31681822413022017

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد محروز عبد هللا31691822413022021

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت629.0089.86ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائيعز الدين قيس احمد محجوب31701822413022023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائيمثنى علي خلف عكل31711822413022029

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت604.0086.29ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد حسين علي31721822413022034

كلية الحقوق/جامعة تكريت568.0081.14ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائيوليد جاسم محمد جوبان31731822413022036

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت617.0088.14ثانوية تكريت المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسام عدنان طلفاح31741822415001008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء474.0067.71اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيعبد القهار فرحان صالح جاسم31751822415002010

كلية التربية/جامعة سامراء517.0073.86اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيفهد زياد حميد مصلح31761822415002012

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى482.0068.86ثانوية الهادي المسائية للبنيناحيائياحمد عبد الجبار رشيد عبد اللطيف31771822415006001

كلية التربية/جامعة سامراء521.0074.43ثانوية الهادي المسائية للبنيناحيائيمحمد امين علي حسين31781822415006011

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية444.0063.43ثانوية الهادي المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن جاسم حريدي31791822415006012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء469.0067.00اعدادية البحتري المختلطةاحيائيابراهيم مكرم لطيف جاسم31801822417004002

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار579.0082.71اعدادية البحتري المختلطةاحيائياحمد محمد رشيد هجرس31811822417004004

كلية التربية/جامعة سامراء502.0071.71اعدادية البحتري المختلطةاحيائيايمن جاسم مهدي صالح31821822417004005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء621.0088.71اعدادية البحتري المختلطةاحيائيباسم جاسم هادي ضاحي31831822417004006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية البحتري المختلطةاحيائيحسام الدين اكرم النائب محيبس31841822417004008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية البحتري المختلطةاحيائيزيد خضير صالح محمد31851822417004009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528.0075.43اعدادية البحتري المختلطةاحيائيصهيب ايوب محمد حمود31861822417004012

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية البحتري المختلطةاحيائيعبد العليم وليد محارب محمود31871822417004014

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت547.0078.14اعدادية البحتري المختلطةاحيائيعبد الفتاح خليل محمد هماش31881822417004015

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43اعدادية البحتري المختلطةاحيائيعبد الكريم وليد حميد عبد الستار31891822417004016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية البحتري المختلطةاحيائيعقيل عامر عبد هللا عباس31901822417004019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعدادية البحتري المختلطةاحيائيكرار حيدر احمد خميس31911822417004020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية البحتري المختلطةاحيائيمازن عدي خالص عباس31921822417004021

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية497.0071.00اعدادية البحتري المختلطةاحيائيناظر وجدان ولهان عباس31931822417004025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت526.0075.14اعدادية البحتري المختلطةاحيائيوضاح خالد عطية عكله31941822417004027

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء575.0082.14اعدادية البحتري المختلطةاحيائيوهب عدنان فرحان هالل31951822417004028

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية564.0080.57ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائياحمد جاسم محمد ضاري31961822417005001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت599.0085.57ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائياحمد صباح عبد الرحمن زيدان31971822417005002

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت539.0077.00ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيعمر سمير شكر محمود31981822417005015

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية624.0089.14اعدادية الباهلي المختلطةاحيائياحمد مؤيد حميد عباس31991822417006001

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت530.0075.71اعدادية الباهلي المختلطةاحيائياحمد صبار مهدي فارس32001822417006003
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة442.0063.14اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيانور سعد كنعان صالح32011822417006004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء584.0083.43اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيحسن مدحت ابراهيم علي32021822417006005

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت522.0074.57اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيحسين اثير عطا هللا شكر32031822417006006

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيحسين توفيق حسن علي32041822417006007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية609.0087.00اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيعلي احمد نجم عبد32051822417006012

كلية اآلداب/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيعلي عامر هاشم حسين32061822417006013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار521.0074.43اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيمحمد رعد عراك محمد32071822417006017

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت543.0077.57اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيمحمد قاسم محمد حسين32081822417006018

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيمصطفى داود سالم عباس32091822417006019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية622.0088.86اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيمصطفى عالء غازي علي32101822417006021

كلية التربية/جامعة سامراء503.0071.86اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيوقيد يعرب مطلك محمد32111822417006023

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية الملوية المختلطةاحيائيعبد السالم عبد االله حمد كاظم32121822417007001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء588.0084.00اعدادية الملوية المختلطةاحيائيمحمد مثنى محمود حسين32131822417007003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية المجاهد المختلطةاحيائيحسين نعمه سلمان فياض32141822417009004

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة597.0085.29ثانوية المجيد المختلطةاحيائيسجاد خميس ضاري احمد32151822417010006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية المجيد المختلطةاحيائيعمر الطيف نواف محمد32161822417010009

كلية التربية/جامعة سامراء517.0073.86ثانوية المجيد المختلطةاحيائيمحمد فكرت محمود مطلك32171822417010012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية المجيد المختلطةاحيائيمروان تركي مخلف علي32181822417010014

كلية الزراعة/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية الضلوعية المسائية المختلطةاحيائيثامر حسام رأفت صبيح32191822417016002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0060.43ثانوية الضلوعية المسائية المختلطةاحيائيجعفر صدقي مهدي عبيد32201822417016003

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86ثانوية الضلوعية المسائية المختلطةاحيائيسامر عباس خليل ابراهيم32211822417016006

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية520.0074.29ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيابراهيم نزار ابراهيم عبد هللا32221822417017002

كلية الحقوق/جامعة تكريت514.0073.43ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيعالء سفيان علي ابراهيم32231822417017009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيمجول مصطفى محمد عبد هللا32241822417017010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت614.0087.71ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيمحمد علي جمعه صالح32251822417017011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيمصطفى عاصم صالح احمد32261822417017013

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائييوسف علي سعيد محمد32271822417017014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0069.57ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيابو عبيده عامر عبد الرزاق عبد الحسين32281822417020001

كلية العلوم/جامعة تكريت626.0089.43ثانوية الجامعة المختلطةاحيائياحمد مدحت خزعل احمد32291822417020002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت580.0082.86ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيالبراء رياض مناع محسن32301822417020003

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيبكر خالد عمر ابراهيم32311822417020004

كلية التمريض/جامعة تكريت673.0096.14ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيشاكر باسم شكور ناظم32321822417020006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت509.0072.71ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعبد الستار جبار عبد مهدي32331822417020009

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعبد هللا احمد خلف حسين32341822417020010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعمر عبد خلف محمد32351822417020015

كلية العلوم/جامعة تكريت670.0095.71ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيمحمد محمود حميد خليل32361822417020018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0071.29ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيمصطفى عبد هللا صالح حسن32371822417020019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية االمام المختلطةاحيائيايهاب محمود عايد عطية32381822417021002

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية االمام المختلطةاحيائيبسام احمد عايد عطية32391822417021003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت493.0070.43اعدادية االمام المختلطةاحيائيعلي منذر جياد جاسم32401822417021010
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بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء441.0063.00اعدادية االمام المختلطةاحيائيكرار كريم لطيف صالح32411822417021011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت444.0063.43اعدادية االمام المختلطةاحيائيمثنى عباس سلمان حمادي32421822417021013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية االمام المختلطةاحيائيمقتدى علي عبد الحسين محيميد32431822417021017

كلية التربية/جامعة سامراء500.0071.43اعدادية االمام المختلطةاحيائيمنير فوزي حسين علي32441822417021019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0062.43ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيادهم صالح عيسى تركي32451822417023002

كلية الزراعة/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيمراد سعد عبيد سالم32461822417023014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةاحيائيسعد وليد عطية عكلة32471822417026002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةاحيائيعراك عبيد علوان حمد32481822417026004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية امير المؤمنين المختلطةاحيائيذو الفقار حيدر عبد الصاحب عباس32491822417040005

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية557.0079.57ثانوية النيل المختلطةاحيائيمجتبى اكبر علي حسين32501822417044009

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء502.0071.71ثانوية النيل المختلطةاحيائيمحمد أياد أحمد محمد32511822417044010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0069.00اعدادية المنعم المختلطةاحيائيعثمان حميد عبد الكريم جاسم32521822417045008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت442.0063.14اعدادية المنعم المختلطةاحيائيمجيد حميد عبد الكريم جاسم32531822417045010

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14ثانوية الصديد المختلطةاحيائيسيف الدين عارف حمد أحمد32541822417051001

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت520.0074.29ثانوية الصديد المختلطةاحيائيمحمد جاسم محمد حسن32551822417051008

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية الصديد المختلطةاحيائيمحمد علي محمد مذري32561822417051009

كلية العلوم/جامعة ديالى571.0081.57ثانوية الصديد المختلطةاحيائيمزاحم صالح مزاحم درويش32571822417051010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية النعمان المختلطةاحيائياوس وليد طه خلف32581822417054003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية عزيز بني سعد المختلطةاحيائياحمد عباس حسين علي32591822417056001

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء441.0063.00ثانوية عزيز بني سعد المختلطةاحيائيرافع موفق مولود مجيد32601822417056002

كلية العلوم/جامعة النهرين601.0085.86ثانوية العدالة المختلطةاحيائيابراهيم نصيف جاسم محل32611822417057002

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء447.0063.86ثانوية العدالة المختلطةاحيائياسماعيل خليل عداي حبيتر32621822417057003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية624.0089.14ثانوية الكحالء المختلطةاحيائيعبيدة عدي نوري زغير32631822417064006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية الكحالء المختلطةاحيائيعلي حسين محمد كاظم32641822417064007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00ثانوية الكحالء المختلطةاحيائيمحسن عباس كاظم اسعد32651822417064011

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت518.0074.00دراسة كردية- ثانوية المصطفى المسائية المختلطة احيائياحمد شمال صديق احمد32661822417067002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية الجرناف المسائية المختلطةاحيائيعمر احمد سلطان ظاهر32671822417068006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية الجرناف المسائية المختلطةاحيائيمحمد حادي محمد حسين32681822417068008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية الجرناف المسائية المختلطةاحيائيمصطفى جمعه ضائع ياسين32691822417068009

كلية اآلداب/جامعة سامراء437.0062.43ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائياحمد سامي حسان عبد32701822417070002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيساري عدنان محمد جاسم32711822417070008

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيعبد الرزاق مصلح خلف ضيف32721822417070013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا صدام حسين ظاهر32731822417070014

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيعبد الهادي محمد عبد هللا حسين32741822417070017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيعثمان نجم عبد هللا احمد32751822417070018

كلية الزراعة/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيعدنان قاسم محمد حسن32761822417070020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء451.0064.43ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيمحمد احمد شهاب حمد32771822417070027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية440.0062.86ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائياحمد عبد المجيد محمود عثمان32781822417071001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29ثانوية الدور المسائية المختلطةاحيائيعلي كريم حبيب بديوي32791822417073006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية431.0061.57ثانوية دجلة المسائية المختلطةاحيائيواثق محمود احمد تفاح32801822417075009
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كلية الزراعة/جامعة تكريت477.0068.14ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةاحيائياحمد عايد احمد ثامر32811822417076001

كلية الزراعة/جامعة تكريت438.0062.57ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةاحيائيسامر مشعان عواد سبع32821822417076004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار506.0072.29ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةاحيائيعبد الرحمن خضير ايوب محمد32831822417076009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت534.0076.29ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةاحيائيمهدي شالل عبد هللا سكر32841822417076015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية الصقور المسائية المختلطةاحيائيمصطفى سالم خليل ابراهيم32851822417078003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484.0069.14المسائية المختلطة (ع  )ثانوية الحسين احيائيانور مهدي رشيد حمد32861822417081003

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29المسائية المختلطة (ع  )ثانوية الحسين احيائيزياد طارق حمدي عبد32871822417081005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14المسائية المختلطة (ع  )ثانوية الحسين احيائيسالم ثاني منير علوان32881822417081006

كلية التربية/جامعة سامراء515.0073.57المسائية المختلطة (ع  )ثانوية الحسين احيائيمحمد حميد صبار ابراهيم32891822417081012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0060.43المسائية المختلطة (ع  )ثانوية الحسين احيائيياسين محمد مصطفى جاسم32901822417081015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية كعب بن زهير المختلطةاحيائياثير جار هللا فالح علي32911822417082001

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت517.0073.86ثانوية كعب بن زهير المختلطةاحيائياحمد خلف معدي ركاض32921822417082003

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0082.43ثانوية كعب بن زهير المختلطةاحيائياياد خلف معدي ركاض32931822417082006

كلية التربية/جامعة سامراء487.0069.57ثانوية كعب بن زهير المختلطةاحيائيحسن علي محمد علي32941822417082008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت509.0072.71ثانوية كعب بن زهير المختلطةاحيائيحسين مونس غافل علي32951822417082009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية498.0071.14ثانوية كعب بن زهير المختلطةاحيائيرسول شاكر محمود حسن32961822417082010

كلية العلوم/جامعة تكريت591.0084.43ثانوية كعب بن زهير المختلطةاحيائيزين العابدين عبد هللا فالح علي32971822417082011

كلية التربية/جامعة سامراء538.0076.86ثانوية كعب بن زهير المختلطةاحيائيطه نافع حسين علي32981822417082016

كلية العلوم/جامعة تكريت584.0083.43ثانوية كعب بن زهير المختلطةاحيائيعدنان ربيع تركي علي32991822417082018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت550.0078.57ثانوية كعب بن زهير المختلطةاحيائيناهض احمد خلف مرعي33001822417082027

كلية الزراعة/جامعة تكريت421.0060.14الخارجيوناحيائياحمد محمد ذاكر احمد33011822418001043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0063.86الخارجيوناحيائياوس سالم عطاهللا صالح33021822418001073

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71الخارجيوناحيائيحارث علي عزيز مشل33031822418001112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86الخارجيوناحيائيحذيفة خالد اسود خلف33041822418001114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت486.0069.43الخارجيوناحيائيصفاء جاسم انصيف عبد33051822418001223

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية السالم للبنيناحيائيايه رميض صالح جاسم33061822421039003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت546.0078.00ثانوية السالم للبنيناحيائيخديجة ابراهيم احمد عبد هللا33071822421039004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء582.0083.14ثانوية السالم للبنيناحيائيرقيه وهاب صالح ابراهيم33081822421039005

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57ثانوية السالم للبنيناحيائيسارة ساهر حسن علو33091822421039007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء598.0085.43ثانوية السالم للبنيناحيائينور حمد محمد موسى33101822421039010

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت656.0093.71ثانوية السالم للبنيناحيائينوشه عبدالكريم عبدهللا احمد33111822421039011

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت562.0080.29ثانوية السالم للبنيناحيائيهدى اياد خلف محمد33121822421039012

كلية اآلداب/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيارجوان عبد الهادي سعدون محمد33131822421057002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت546.0078.00ثانوية الخانوكة للبنيناحيائياسراء علي حسين خلف33141822421057004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت510.0072.86ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيايمان محمد عبد هللا جاسم33151822421057008

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت625.0089.29ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيباسمه ميسر مصطفى صالح33161822421057009

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيبان عمر حسين ابراهيم33171822421057010

كلية الطب/جامعة تكريت701.00100.14ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيزينب احمد اسماعيل عبد هللا33181822421057013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيزينب احمد جاسم شهاب33191822421057014

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى502.0071.71ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيسميه علي محمد ظاهر33201822421057015

163 من 83صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

صالح الدين 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568.0081.14ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيشفاء اسماعيل عواد عثمان33211822421057016

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.71ثانوية الخانوكة للبنيناحيائينداء عبد هللا حمد جخدم33221822421057019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيهبه سعد حميدي علي33231822421057020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت500.0071.43ثانوية ابي بكر للبنيناحيائياسراء شريف نايف نجم33241822421085002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.0070.14ثانوية ابي بكر للبنيناحيائيصفاء رجب محمد كركز33251822421085010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية ابي بكر للبنيناحيائيمناهل عزيز حسن محمد33261822421085013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية ابي بكر للبنيناحيائينبا رجب محمد كركز33271822421085015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت491.0070.14اعدادية عين زالة للبناتاحيائياسراء عمار عيسى حسن33281822422001004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت556.0079.43اعدادية عين زالة للبناتاحيائيايناس امنيف احمد عبد هللا33291822422001013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية عين زالة للبناتاحيائيباهره حسين حسن سالمه33301822422001015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0064.71اعدادية عين زالة للبناتاحيائيبدور عالء حسن معيد33311822422001016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية عين زالة للبناتاحيائيبراء بشير حسن محمد33321822422001017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت475.0067.86اعدادية عين زالة للبناتاحيائيجيالن حاضر مرعي حسن33331822422001020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت479.0068.43اعدادية عين زالة للبناتاحيائيرحمه مروان طلب عنكود33341822422001028

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت519.0074.14اعدادية عين زالة للبناتاحيائيرغد صالح حمد رمضان33351822422001029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية عين زالة للبناتاحيائيرونق رباح محمد خلف33361822422001032

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت506.0072.29اعدادية عين زالة للبناتاحيائيزينب ابراهيم عطية خلف33371822422001035

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت539.0077.00اعدادية عين زالة للبناتاحيائيسحاب حمود جويد محمد33381822422001036

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت444.0063.43اعدادية عين زالة للبناتاحيائيسميه صالل عبد هللا حسين33391822422001038

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57اعدادية عين زالة للبناتاحيائيفاطمه زهير حسين عبد33401822422001047

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت473.0067.57اعدادية عين زالة للبناتاحيائيفريال احمد خلف جواد33411822422001048

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت514.0073.43اعدادية عين زالة للبناتاحيائيليلى رجب سلمان عبد الرحمن33421822422001051

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت522.0074.57اعدادية عين زالة للبناتاحيائيمريم صالح احمد عبد هللا33431822422001054

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء580.0082.86اعدادية عين زالة للبناتاحيائيمالك ساهر فاضل محمد33441822422001056

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية عين زالة للبناتاحيائيمياده احمد عيسى خلف33451822422001057

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية عين زالة للبناتاحيائينضال صباح علي عبود33461822422001065

كلية طب االسنان/جامعة كركوك691.0098.71اعدادية عين زالة للبناتاحيائينور علي ذياب رمضان33471822422001068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت495.0070.71اعدادية عين زالة للبناتاحيائينوروز صادق محمد نايف33481822422001069

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00اعدادية عين زالة للبناتاحيائيهدى حسن عزيز سليمان33491822422001071

كلية الزراعة/جامعة تكريت503.0071.86ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائياساور رائد نوار مطر33501822422002001

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت629.0089.86ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيايه جاسم محمد سردي33511822422002006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيايه عباس مخيلف ابراهيم33521822422002007

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيبتول عويد غزال شالش33531822422002009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0066.29ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيبراء حسين سامي خلف33541822422002010

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيرسل وميض حميد حسين33551822422002015

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيرهام سليمان خلف عفتان33561822422002016

كلية طب االسنان/جامعة تكريت692.0098.86ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيسكينه عادل يونس طلب33571822422002021

كلية العلوم/جامعة تكريت616.0088.00ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيميسم محمد سرذي ذياب33581822422002032

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت591.0084.43ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائينوريه ماجد زبن سلطان33591822422002034

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت512.0073.14ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيهند علي عياش حسين33601822422002036
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائييمامه الزم محمد مرموص33611822422002037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائياسراء عبد هللا محمد خلف33621822422003001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائياسماء حسين سالم علي33631822422003002

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء436.0062.29ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائيانهار نجاح محمود عبيد33641822422003004

كلية التربية/جامعة سامراء486.0069.43ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائيايمان محمد خوام جاسم33651822422003005

كلية التربية/جامعة سامراء500.0071.43ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائيبشرى حسين حمود صاطي33661822422003006

كلية اآلداب/جامعة سامراء438.0062.57ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائيرفل جامل عنبر مسرع33671822422003010

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء451.0064.43ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائيزهراء ارحيم محمود محمد33681822422003011

كلية الزراعة/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائيزهراء شاكر احمد مطر33691822422003012

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية477.0068.14ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائيسجى يوسف ثامر مخيف33701822422003016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائيسرور عارف ياسين عبد ربه33711822422003018

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء546.0078.00ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائيفاتن حمد جاسم محمد33721822422003023

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائيمالك مصطفى حمود جاسم33731822422003029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائيميعاد صبحي محمد مسرع33741822422003031

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء445.0063.57ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائيوسن ارحيم محمود محمد33751822422003035

كلية العلوم/جامعة تكريت628.0089.71ثانوية الدور للبناتاحيائياسماء عادل ثابت فرحان33761822422005002

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86ثانوية الدور للبناتاحيائياسيا وليد صالح احمد33771822422005004

كلية الزراعة/جامعة تكريت428.0061.14ثانوية الدور للبناتاحيائياطياف اياد علي حساني33781822422005005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت561.0080.14ثانوية الدور للبناتاحيائيامنه مرشد فرحان جمعه33791822422005007

كلية الطب/جامعة تكريت700.00100.00ثانوية الدور للبناتاحيائياميه ياسر حميد ماجد33801822422005008

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00ثانوية الدور للبناتاحيائيايالف خلدون قدوري صالح33811822422005009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية الدور للبناتاحيائيبيجيه عبد شريف فاضل33821822422005013

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية الدور للبناتاحيائيتبارك خميس ضاري محمود33831822422005016

كلية العلوم/جامعة تكريت616.0088.00ثانوية الدور للبناتاحيائيتبارك زياد خليفه نجم33841822422005017

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00ثانوية الدور للبناتاحيائيتبارك يحيى عبد الكريم مطلك33851822422005019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية الدور للبناتاحيائيخوله جاسم محمد حساني33861822422005020

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية الدور للبناتاحيائيرانيا يعرب عبد الكريم احمد33871822422005023

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية434.0062.00ثانوية الدور للبناتاحيائيرسل مؤيد عبد الوهاب حسين33881822422005026

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية633.0090.43ثانوية الدور للبناتاحيائيزينه ضرار عبد اللطيف محمود33891822422005032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية الدور للبناتاحيائيسارة سعد اسماعيل جاسم33901822422005034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية الدور للبناتاحيائيسفانه سفيان عبد الكريم حسين33911822422005038

كلية العلوم/جامعة تكريت587.0083.86ثانوية الدور للبناتاحيائيسلسبيل خالد نايف جزاع33921822422005039

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت503.0071.86ثانوية الدور للبناتاحيائيسندس صالح عبد علو33931822422005042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية الدور للبناتاحيائيشهد عفيف جاسم احمد33941822422005043

كلية اآلداب/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية الدور للبناتاحيائيشيماء علي فيزي محمد33951822422005044

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.0091.00ثانوية الدور للبناتاحيائيعسل سعد حسيب شهاب33961822422005050

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية الدور للبناتاحيائيغاده هيثم نزهان حارز33971822422005051

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت589.0084.14ثانوية الدور للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عامر ياسين مطلق33981822422005053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت555.0079.29ثانوية الدور للبناتاحيائيماس فراس محمود مهدي33991822422005060

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت615.0087.86ثانوية الدور للبناتاحيائيمريم ايوب نامس دحام34001822422005063
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86ثانوية الدور للبناتاحيائيمريم خليل ابراهيم احمد34011822422005064

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت565.0080.71ثانوية الدور للبناتاحيائيمريم فايق عزت لطيف34021822422005066

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت554.0079.14ثانوية الدور للبناتاحيائيميسم صباح موالن شاهر34031822422005071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية الدور للبناتاحيائينوفه مدين محمد شهاب34041822422005077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية الدور للبناتاحيائيورقاء ايوب نامس دحام34051822422005081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت525.0075.00اعدادية الزوراء للبناتاحيائيرواء سعيد جنعان حاتم34061822422006004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية الزوراء للبناتاحيائيرونق حسين جاسم حسن34071822422006005

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت464.0066.29اعدادية الزوراء للبناتاحيائيساره كثير نجم عبدهللا34081822422006007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت484.0069.14اعدادية الزوراء للبناتاحيائيفاطمه مالك عبد احمد34091822422006010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء469.0067.00اعدادية الزوراء للبناتاحيائيكناري صدام خلف صالح34101822422006011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0065.43اعدادية الزوراء للبناتاحيائينور الهدى عبدالرحمن شعالن حسين34111822422006014

كلية الزراعة/جامعة تكريت473.0067.57اعدادية الزوراء للبناتاحيائيورود خالد حمد حمود34121822422006015

كلية اآلداب/جامعة تكريت499.0071.29اعدادية الشرقاط للبناتاحيائياريام خالد ابراهيم معدل34131822422007001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت499.0071.29اعدادية الشرقاط للبناتاحيائياسراء ابراهيم احمد خشان34141822422007002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية الشرقاط للبناتاحيائياسراء غانم محمد نوفان34151822422007004

كلية التمريض/جامعة تكريت652.0093.14اعدادية الشرقاط للبناتاحيائياسماء سعدي طلب سالمه34161822422007005

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية الشرقاط للبناتاحيائياسماء محمد محمود محمد34171822422007006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيامنه محمد عكله خلف34181822422007013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت556.0079.43اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيانوار عمار خلف حسن34191822422007015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0067.14اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيايات صالح عليج خضر34201822422007016

كلية اآلداب/جامعة تكريت442.0063.14اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيبشرى رعد يوسف حميد34211822422007024

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيروان نوري محمد ظاهر34221822422007034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيزهراء يوسف يعقوب دودح34231822422007036

كلية الحقوق/جامعة تكريت540.0077.14اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيساره موسى علي راكان34241822422007039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528.0075.43اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيسجى وسمي صويلح سلطان34251822422007041

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيسعاد يوسف ابراهيم كصب34261822422007043

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيسهى محمد دخيل ماجد34271822422007047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيشيماء مزهر يونس حياوي34281822422007050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيصابرين صباح شيحان مخلف34291822422007051

كلية التمريض/جامعة كركوك668.0095.43اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيصابرين وعد نصيف جاسم34301822422007052

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر461.0065.86اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيعبير حسن حمد حسين34311822422007054

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيفداء عبد الكريم فرحان احمد34321822422007056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت560.0080.00اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيلينه رفعت حسن خلف34331822422007058

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0085.00اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيمالك حسين عيسى مهاوش34341822422007060

كلية التمريض/جامعة الموصل670.0095.71اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيمها احمد منذر جهاد34351822422007062

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيمياسه مشعان صالح خلف34361822422007064

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت425.0060.71اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيهبه انس عبيد احمد34371822422007074

كلية اآلداب/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية البوجواري للبناتاحيائيآيه زامل علي حسن34381822422009002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت503.0071.86ثانوية البوجواري للبناتاحيائيايفان احمد دلف جوبان34391822422009006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية البوجواري للبناتاحيائيبان نزهان عويد موالن34401822422009008
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التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00ثانوية البوجواري للبناتاحيائيجوانه صالح خلف عزيز34411822422009009

كلية العلوم/جامعة تكريت602.0086.00ثانوية البوجواري للبناتاحيائيرحمة عبد الخالق خنجر خلف34421822422009012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت511.0073.00ثانوية البوجواري للبناتاحيائيرواء حازم خلف عزيز34431822422009014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت541.0077.29ثانوية البوجواري للبناتاحيائيسجى محمد محمود حمد34441822422009016

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية436.0062.29ثانوية البوجواري للبناتاحيائينور زامل علي خنجر34451822422009027

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت515.0073.57ثانوية العلم للبناتاحيائياسراء احمد زيدان خلف34461822422011001

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية العلم للبناتاحيائياسيا احمد علي طلب34471822422011002

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية العلم للبناتاحيائياطياف فيصل غازي فاضل34481822422011003

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية العلم للبناتاحيائيالق تحسين ابراهيم علي34491822422011004

كلية العلوم/جامعة تكريت600.0085.71ثانوية العلم للبناتاحيائيامنه كامل خلف ابراهيم34501822422011005

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية العلم للبناتاحيائيايات عبد االله احمد سعيد34511822422011007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت571.0081.57ثانوية العلم للبناتاحيائيايالف فيصل غازي فاضل34521822422011008

كلية العلوم/جامعة تكريت598.0085.43ثانوية العلم للبناتاحيائيايمان سامي كامل كديمي34531822422011009

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43ثانوية العلم للبناتاحيائيتبارك صالح مهدي صالح34541822422011010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت538.0076.86ثانوية العلم للبناتاحيائيحنين عبد هللا محمد جدوع34551822422011013

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية العلم للبناتاحيائيخديجه ستار حزين فرحان34561822422011014

كلية التمريض/جامعة تكريت683.0097.57ثانوية العلم للبناتاحيائيدجانه سعدون عزاوي عليوي34571822422011015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت602.0086.00ثانوية العلم للبناتاحيائيرافده احمد خليل ابراهيم34581822422011017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت545.0077.86ثانوية العلم للبناتاحيائيزينب حسين خلف داود34591822422011023

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت575.0082.14ثانوية العلم للبناتاحيائيسراء حسين عبد سالم34601822422011027

كلية العلوم/جامعة تكريت633.0090.43ثانوية العلم للبناتاحيائيسلمى عيسى عبد هللا جاسم34611822422011028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية العلم للبناتاحيائيسهاد قيس خلف عبيد34621822422011032

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية العلم للبناتاحيائيسهام سعد عايد مليحان34631822422011033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت560.0080.00ثانوية العلم للبناتاحيائيشهد عبد السالم ابراهيم مجيد34641822422011034

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء582.0083.14ثانوية العلم للبناتاحيائيطيبه ايوب ابراهيم خليل34651822422011039

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية510.0072.86ثانوية العلم للبناتاحيائيعاتكه سفيان خضير خلف34661822422011042

كلية الزراعة/جامعة تكريت496.0070.86ثانوية العلم للبناتاحيائيفاتن مهاوش عبد هللا جاسم34671822422011045

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية العلم للبناتاحيائيفاطمه غزوان محمد جرمط34681822422011047

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00ثانوية العلم للبناتاحيائيفرح جمعه احمد ياسين34691822422011048

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية العلم للبناتاحيائيمروى عبد الرزاق غانم سليمان34701822422011052

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية العلم للبناتاحيائيمريم احمد علي طلب34711822422011053

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية العلم للبناتاحيائيمريم ستار حزين فرحان34721822422011054

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0060.14ثانوية العلم للبناتاحيائيمريم ممدوح مراد عبد هللا34731822422011057

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية678.0096.86ثانوية العلم للبناتاحيائيمها كريم صالح خلف34741822422011058

كلية الزراعة/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية العلم للبناتاحيائيمواهب عبد هللا جاسم خلف34751822422011060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية العلم للبناتاحيائيهاجر حسين جاسم محمد34761822422011064

كلية التمريض/جامعة تكريت645.0092.14ثانوية العلم للبناتاحيائيهبه عباس احمد جاسم34771822422011067

كلية العلوم/جامعة تكريت609.0087.00ثانوية العلم للبناتاحيائيهيا امجد احمد الجدعي34781822422011070

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية العلم للبناتاحيائيوسن رسول كريم عبيد34791822422011071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت539.0077.00ثانوية العلم للبناتاحيائيوفاء سعد عايد مليحان34801822422011072
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت556.0079.43ثانوية الفضيلة للبناتاحيائياماني قيس محسن جمعه34811822422012004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيامل سعد علي خلف34821822422012006

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيامنه عمر عبد اللطيف خليفة34831822422012007

كلية التمريض/جامعة تكريت645.0092.14ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيبلسم علي محمد سلطان34841822422012013

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت625.0089.29ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرسل احمد محي دحام34851822422012016

كلية العلوم/جامعة تكريت588.0084.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيروان مروان صالح محمد34861822422012018

كلية التمريض/جامعة تكريت669.0095.57ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيزينب عبد الصمد ذاكر خليل34871822422012020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت544.0077.71ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيساره عبد الصمد ذاكر خليل34881822422012022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيشهد احمد عبد هللا حسين34891822422012025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيشهد حاتم توفيق غفور34901822422012026

كلية العلوم/جامعة تكريت608.0086.86ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيشهد عبد القادر سعيد مهدي34911822422012028

كلية العلوم/جامعة تكريت637.0091.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيصفا محمد ناظم صبري34921822422012029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت525.0075.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيضبياء طامي محمد مصلح34931822422012030

كلية اآلداب/جامعة تكريت508.0072.57ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيضحى احمد عبيد حسن34941822422012031

كلية العلوم/جامعة تكريت626.0089.43ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيعائشه حاتم عبد عزيز34951822422012032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت555.0079.29ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيغفران حضيري عيدان مرموص34961822422012035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيلطيفه حامد عبد الحافظ عبد هللا34971822422012039

كلية اآلداب/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيمروه زايد حسن همش34981822422012040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت491.0070.14ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيمروه عامر فاضل عبد القادر34991822422012041

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيمنى منيف عبيد رمضان35001822422012043

كلية العلوم/جامعة تكريت584.0083.43ثانوية الفضيلة للبناتاحيائينبأ ثائر فيصل ابراهيم35011822422012049

كلية اآلداب/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيهبه حسين حميدي شهاب35021822422012051

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيهدى بهاء فالح يوسف35031822422012052

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت563.0080.43ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيهديل بهاء فالح يوسف35041822422012053

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل513.0073.29ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيوجدان محمد مخلف عواد35051822422012054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية المستنصرية للبناتاحيائياستبرق اسماعيل يحيى ماجد35061822422013001

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14ثانوية المستنصرية للبناتاحيائياسماء اياد عبد المحسن صالح35071822422013002

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت560.0080.00ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيامنه عمر عبد الحميد حسن35081822422013004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيايه ليث سامي احمد35091822422013006

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت548.0078.29ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيايه محمد اسماعيل عبد هللا35101822422013007

كلية الزراعة/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيايه محمود رديف ابراهيم35111822422013008

كلية العلوم/جامعة تكريت613.0087.57ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيبراء مخلص حسين علي35121822422013010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت494.0070.57ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيبيداء خضر عبد صالح35131822422013011

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيتبارك غالب صالح صبحي35141822422013012

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيحنين ليث مكي خضر35151822422013013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت549.0078.43ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيدينا محمود بدر ضاحي35161822422013016

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيرؤى دوبان رجب يوسف35171822422013017

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0091.71ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيرانيا حامد طويسان متعب35181822422013018

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيرغده اعياده مضعن حمود35191822422013019

كلية التمريض/جامعة تكريت676.0096.57ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيرنده عمر عبد هللا فاضل35201822422013020
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كلية الطب البيطري/جامعة تكريت559.0079.86ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيزينب عدي هاشم حمد35211822422013021

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت660.0094.29ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيزينه ابراهيم جرف خيزران35221822422013022

كلية الطب/جامعة تكريت700.00100.00ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيزينه ابراهيم عبد حسن35231822422013023

كلية العلوم/جامعة االنبار562.0080.29ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيسارة محمد محسن علي35241822422013025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيسبأ محمود دحام جرجيس35251822422013026

كلية التمريض/جامعة تكريت645.0092.14ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيسجى طالل وادي علي35261822422013027

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيسرى سعدون ذياب صالح35271822422013028

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت618.0088.29ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيشذى حامد حمود عبود35281822422013029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت555.0079.29ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيشفاء جاسم محمد حسين35291822422013030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيشهد سعد احمد ضاري35301822422013031

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت618.0088.29ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيصفا حسين مجيد حميد35311822422013032

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيعهد ابراهيم جرف خيزران35321822422013034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيفاطمه جمعه ايوب حمادي35331822422013035

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية459.0065.57ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيفاطمه عبد السالم عمر وهيب35341822422013036

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيلطيفه صباح اسماعيل عبد هللا35351822422013037

كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيمريم اسامه حمود مصطفى35361822422013038

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيمريم علي حمد حميد35371822422013040

كلية الحقوق/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيمسره محسن برع احمد35381822422013041

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت540.0077.14ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيمنار حسين مزهر حسن35391822422013042

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت567.0081.00ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيمينا حازم مطشر بكر35401822422013044

كلية الحقوق/جامعة تكريت528.0075.43ثانوية المستنصرية للبناتاحيائينبأ احمد مخلف متعب35411822422013045

كلية العلوم/جامعة تكريت598.0085.43ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيندى ثامر سامي بتور35421822422013046

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت625.0089.29ثانوية المستنصرية للبناتاحيائينريمان عبد المهيمن ناظم كمال35431822422013047

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت519.0074.14ثانوية الرماح العوالي للبناتاحيائياثار رعد حميد عبد35441822422014001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت498.0071.14ثانوية الرماح العوالي للبناتاحيائياسراء حميد محمد حمود35451822422014003

كلية اآلداب/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية الرماح العوالي للبناتاحيائياالء فايق جواد خلف35461822422014005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية الرماح العوالي للبناتاحيائيايات ثائر سعود عباس35471822422014007

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية الرماح العوالي للبناتاحيائيايه عالء حاتم احمد35481822422014008

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت557.0079.57ثانوية الرماح العوالي للبناتاحيائيتاره عادل ابراهيم حسين35491822422014010

كلية العلوم/جامعة تكريت579.0082.71ثانوية الرماح العوالي للبناتاحيائيتبارك طه صليبي حسين35501822422014011

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت519.0074.14ثانوية الرماح العوالي للبناتاحيائيجالء عادل ابراهيم حسين35511822422014013

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0078.57ثانوية الرماح العوالي للبناتاحيائيرويده احمد خلف سعيد35521822422014019

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية الرماح العوالي للبناتاحيائيمنار نزار صالح ظاهر35531822422014028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت574.0082.00ثانوية الرماح العوالي للبناتاحيائينور جالل سعيد محمد35541822422014032

كلية التربية/جامعة سامراء517.0073.86ثانوية الهجرة للبناتاحيائياسيا خليل ابراهيم محمد سعيد35551822422015001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت505.0072.14ثانوية الهجرة للبناتاحيائيامنه عالء حسين علي35561822422015002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0074.86ثانوية الهجرة للبناتاحيائيايهام هامل محمد ديونك35571822422015003

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء555.0079.29ثانوية الهجرة للبناتاحيائيتبارك نوري اكرم مجيد35581822422015004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت594.0084.86ثانوية الهجرة للبناتاحيائيدعاء ثاير عبيد نجم35591822422015006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية الهجرة للبناتاحيائيديانا غانم عبد الكريم حسين35601822422015008
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت527.0075.29ثانوية الهجرة للبناتاحيائيغزاله مكرم عادي فياض35611822422015012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية الهجرة للبناتاحيائينور سمير لطيف حسين35621822422015018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت542.0077.43ثانوية الهجرة للبناتاحيائينور فاضل عباس عيد35631822422015019

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية البتول للبناتاحيائيئافان احمد كمال صمد35641822422016001

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية البتول للبناتاحيائياالء كامران علي محمد35651822422016005

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك563.0080.43ثانوية البتول للبناتاحيائيام البنين احمد اسماعيل توفيق35661822422016006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية البتول للبناتاحيائيام البنين محمد خضر محمود35671822422016007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية البتول للبناتاحيائيايمان فريدون امين سعيد35681822422016009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86ثانوية البتول للبناتاحيائيحوراء زين العابدين جاسم محمد علي35691822422016012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك529.0075.57ثانوية البتول للبناتاحيائيحوراء عبد هللا محمد خورشيد35701822422016013

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد يعقوب35711822422016018

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء عدنان احمد شكر35721822422016020

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية البتول للبناتاحيائيزينب احمد كمال صمد35731822422016022

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية البتول للبناتاحيائيشهد مؤيد محمود سهيل35741822422016029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك476.0068.00ثانوية البتول للبناتاحيائيشيماء كامران علي محمد35751822422016030

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء592.0084.57ثانوية البتول للبناتاحيائيطاهره زكي عزيز موسى35761822422016031

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية البتول للبناتاحيائيلنيا عدنان احمد لطيف35771822422016037

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية البتول للبناتاحيائيمريم ياسين شهاب احمد35781822422016040

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل565.0080.71ثانوية البتول للبناتاحيائيملك علي حسن زناو35791822422016041

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية545.0077.86ثانوية البتول للبناتاحيائيمنوره يوسف عبد هللا محمد35801822422016044

كلية العلوم/جامعة ديالى589.0084.14ثانوية البتول للبناتاحيائينور محمد كريم شراد35811822422016048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت494.0070.57ثانوية البتول للبناتاحيائينورجان حسن محمد حسن35821822422016049

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية البتول للبناتاحيائييسرى احسان طاهر عباس35831822422016053

كلية التربية/جامعة سامراء516.0073.71اعدادية بلد للبناتاحيائياصالة عبد الواحد محسن جاسم35841822422017005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية بلد للبناتاحيائياقبال جاسم سلطان نوار35851822422017006

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية بلد للبناتاحيائيايات حيدر عباس عبد االمير35861822422017011

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية بلد للبناتاحيائيايات عباس فاضل حسين35871822422017014

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت522.0074.57اعدادية بلد للبناتاحيائياية راضي قاسم خادم35881822422017015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0087.00اعدادية بلد للبناتاحيائياية ميثم عبد الرضا محمد35891822422017018

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية464.0066.29اعدادية بلد للبناتاحيائيايالف محمود عباس عبد االمير35901822422017020

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت574.0082.00اعدادية بلد للبناتاحيائيبتول كاظم صفصاف غريب35911822422017023

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت498.0071.14اعدادية بلد للبناتاحيائيبيداء هذال حاتم عباس35921822422017027

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية بلد للبناتاحيائيتبارك حسين هادي احمد35931822422017028

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية بلد للبناتاحيائيتبارك عباس فاضل عبد الحسن35941822422017030

كلية الطب/جامعة تكريت697.0099.57اعدادية بلد للبناتاحيائيتقى موفق عبد المسلم عبد الحسين35951822422017032

كلية الحقوق/جامعة تكريت570.0081.43اعدادية بلد للبناتاحيائيدعاء علي قاسم جميل35961822422017039

كلية التربية/جامعة سامراء518.0074.00اعدادية بلد للبناتاحيائيرسل محمد محمود حسين35971822422017044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية بلد للبناتاحيائيرقية عبد الرسول هاشم علوان35981822422017047

كلية اآلداب/جامعة تكريت474.0067.71اعدادية بلد للبناتاحيائيرقيه عدنان خضير عباس35991822422017053

كلية التمريض/جامعة تكريت652.0093.14اعدادية بلد للبناتاحيائيرويدة خليل ابراهيم عبد هللا36001822422017056
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء452.0064.57اعدادية بلد للبناتاحيائيزمن سالم حامد علي36011822422017061

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية بلد للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الهادي حبيب36021822422017062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية بلد للبناتاحيائيزهرة محمد صالح محمد36031822422017073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء477.0068.14اعدادية بلد للبناتاحيائيزينب رياض كاظم جواد36041822422017077

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت476.0068.00اعدادية بلد للبناتاحيائيسجى قاسم عزيز جاسم36051822422017093

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00اعدادية بلد للبناتاحيائيسكينه حسنين هادي عبد الرسول36061822422017095

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية بلد للبناتاحيائيسهام سالم احمد محمود36071822422017097

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية بلد للبناتاحيائيضحى صالح احمد حسين36081822422017100

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية بلد للبناتاحيائيفاطمة محمد علي خليل فرج36091822422017108

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية بلد للبناتاحيائيماريانا مصطفى قاسم عبد الحسين36101822422017121

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية بلد للبناتاحيائيمريم صابر فاضل عبد الحسين36111822422017125

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية بلد للبناتاحيائيمريم عبد الحكيم عامر عبد الحسين36121822422017128

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية626.0089.43اعدادية بلد للبناتاحيائيملك عبد الكاظم علي حسن36131822422017131

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء579.0082.71اعدادية بلد للبناتاحيائينبأ احمد جابر جاسم36141822422017132

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية بلد للبناتاحيائينبأ موفق عبد المسلم عبد الحسين36151822422017137

كلية العلوم/جامعة تكريت592.0084.57اعدادية بلد للبناتاحيائينهلة يوسف جواد حسين36161822422017143

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية بلد للبناتاحيائينور الهدى فالح حسن عبد كاظم36171822422017146

كلية التربية/جامعة سامراء572.0081.71اعدادية بلد للبناتاحيائينور حيدر عبد الخالق حمودي36181822422017148

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية بلد للبناتاحيائينور هيثم شكري محمود36191822422017150

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت471.0067.29اعدادية بلد للبناتاحيائيهبه باسم فاضل سبتي36201822422017151

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت568.0081.14اعدادية بيجي للبناتاحيائياستبرق موسى درزي سليم36211822422018006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية بيجي للبناتاحيائيامنه محمد جرمط مطلك36221822422018012

كلية العلوم/جامعة تكريت581.0083.00اعدادية بيجي للبناتاحيائيآيه سعد مهنا حميدي36231822422018014

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت544.0077.71اعدادية بيجي للبناتاحيائيتبارك صفاء ابراهيم عسكر36241822422018018

كلية العلوم/جامعة تكريت612.0087.43اعدادية بيجي للبناتاحيائيتقوى محمود خليفه ابراهيم36251822422018019

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء429.0061.29اعدادية بيجي للبناتاحيائيرحاب زياد عبد الستار حسن36261822422018025

كلية العلوم/جامعة تكريت612.0087.43اعدادية بيجي للبناتاحيائيرحمه ناظم خلف عزيز36271822422018028

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت517.0073.86اعدادية بيجي للبناتاحيائيرسل عزيز جاجان روضان36281822422018029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية بيجي للبناتاحيائيزبيده صالح خطاب عبيد36291822422018035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية بيجي للبناتاحيائيزهراء اركان بردي فارس36301822422018036

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0082.57اعدادية بيجي للبناتاحيائيزينب حسان عبيد خلف36311822422018037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت510.0072.86اعدادية بيجي للبناتاحيائيزينه خلف ابراهيم مهدي36321822422018040

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية بيجي للبناتاحيائيسجى ابراهيم محمد احمد36331822422018043

كلية العلوم/جامعة تكريت629.0089.86اعدادية بيجي للبناتاحيائيسرى احمد محمود علي36341822422018047

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية بيجي للبناتاحيائيسلمى محمد عبد سمير36351822422018048

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية بيجي للبناتاحيائيشهد رجب موسى سحل36361822422018051

كلية الزراعة/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية بيجي للبناتاحيائيشهد عامر جاسم صالح36371822422018052

كلية العلوم/جامعة تكريت625.0089.29اعدادية بيجي للبناتاحيائيصابرين عجمي عبد محمد36381822422018054

كلية التمريض/جامعة تكريت653.0093.29اعدادية بيجي للبناتاحيائيصبا اركان فوزي رجب36391822422018056

كلية الحقوق/جامعة تكريت513.0073.29اعدادية بيجي للبناتاحيائيضحى بدوي سلطان جبل36401822422018057
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت488.0069.71اعدادية بيجي للبناتاحيائيفاطمه زياد خلف خضر36411822422018060

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية بيجي للبناتاحيائيمروه قاسم عبيد سمير36421822422018064

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43اعدادية بيجي للبناتاحيائيملك محمد خطاب عمر36431822422018067

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت536.0076.57اعدادية بيجي للبناتاحيائيميمونه عبد العزيز زيدان خلف36441822422018069

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت669.0095.57اعدادية بيجي للبناتاحيائينبأ حامد ابراهيم باييز36451822422018070

كلية الزراعة/جامعة تكريت434.0062.00اعدادية بيجي للبناتاحيائينور احمد النوري محجوب36461822422018072

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية بيجي للبناتاحيائينوريمان فيصل حميد مهدي36471822422018074

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت590.0084.29اعدادية بيجي للبناتاحيائيهند ناجي زيدان خلف36481822422018079

كلية الزراعة/جامعة كركوك420.0060.00اعدادية بيجي للبناتاحيائييمامه نجيب خالد خلف36491822422018080

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.71ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيآيه برهان علي طعمه36501822422019001

كلية العلوم/جامعة كركوك625.0089.29ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيآيه محمد حمودي علي36511822422019002

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت564.0080.57ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائياستبرق حمد جاسم محمد36521822422019006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت539.0077.00ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائياسراء عدنان عبد احمد36531822422019008

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائياسيل سعد جوامير مدري36541822422019009

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيتبارك محمد عبد الستار حميد36551822422019015

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيثناء لطيف ابراهيم نصيف36561822422019020

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيحنان سعد جوامير مدري36571822422019022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيرؤى احمد حمزه بنو36581822422019027

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيرحاب سعد جوامير مدري36591822422019028

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيرسل سليمان احمد خميس36601822422019029

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء568.0081.14ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيرغد صالح كريم شراد36611822422019030

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت504.0072.00ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيرنده عيدان عزيز عبد هللا36621822422019031

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك552.0078.86ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيريام احمد جاسم حسن36631822422019033

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيريام خلف صالح احمد36641822422019034

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيزينه خليل ابراهيم صالح36651822422019036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيساره قحطان علي عبد هللا36661822422019037

كلية طب االسنان/جامعة كركوك695.0099.29ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيشذى حبيب فريق سلطان36671822422019038

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيشروق شاكر محمود علي36681822422019039

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد601.0085.86ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيشروق صالح محمد علي36691822422019040

كلية العلوم/جامعة كركوك627.0089.57ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيشروق صباح جمال حميد36701822422019041

كلية الصيدلة/جامعة كركوك695.0099.29ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيشهد اياد حميد حسن36711822422019042

كلية التمريض/جامعة كركوك664.0094.86ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيشيماء علي راجي عبد هللا36721822422019045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيغفران عبد الصمد علي ابراهيم36731822422019053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيفاطمه خميس قاسم محمد36741822422019054

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيفاطمه داود سليمان عبد هللا36751822422019055

كلية اآلداب/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيفضيله مصطفى ابراهيم احمد36761822422019057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك547.0078.14ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيمناهل علي متعب جمعه36771822422019061

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائينبراس عبد الجبار احمد حبيب36781822422019065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائينسرين فاضل حسين اسماعيل36791822422019067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائينور خالد هادي حميد36801822422019068
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طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت579.0082.71ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائينور صباح محمود سالم36811822422019069

كلية الصيدلة/جامعة كركوك691.0098.71ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيهاله فالح علي حسين36821822422019070

كلية العلوم/جامعة كركوك614.0087.71ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيوئام بسام عبد الكريم حسين36831822422019075

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت550.0078.57ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيوهج علي حسين خميس36841822422019077

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيياسمين حمدان محمود سالم36851822422019078

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت605.0086.43اعدادية طوز للبناتاحيائياسماء اسماعيل فليح حسن36861822422021002

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية طوز للبناتاحيائيافنان مظاهر يحيى كاظم36871822422021003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء571.0081.57اعدادية طوز للبناتاحيائيام البنين محمد صاحب مهدي36881822422021005

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57اعدادية طوز للبناتاحيائيتبارك قاسم اسعد حمزة36891822422021008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0060.57اعدادية طوز للبناتاحيائيدنيا مراد محمد ولي36901822422021010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت534.0076.29اعدادية طوز للبناتاحيائيرقيه حيدر علي رضا36911822422021011

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء554.0079.14اعدادية طوز للبناتاحيائيزينه حامد حمدان حسن36921822422021015

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية طوز للبناتاحيائيسناء محمد شكور محمود36931822422021019

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية طوز للبناتاحيائيفاطمه صاحب قمبر موسى36941822422021022

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت485.0069.29اعدادية طوز للبناتاحيائيفاطمه علي حسين محمد36951822422021023

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية طوز للبناتاحيائيفردوس صباح يونس علي36961822422021026

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم508.0072.57اعدادية طوز للبناتاحيائيملك عبد هللا حسين محمد36971822422021030

كلية العلوم/جامعة بابل584.0083.43اعدادية طوز للبناتاحيائيمنار عباس عبد الواحد حميد36981822422021032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك532.0076.00اعدادية طوز للبناتاحيائينور فرات محمد جعفر36991822422021034

كلية الصيدلة/جامعة كركوك691.0098.71اعدادية طوز للبناتاحيائيهنادي شعالن نوري غضبان37001822422021036

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية عائشة للبناتاحيائيئافان برهان عبد هللا احمد37011822422022001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيأديان ابراهيم خماس عزيز37021822422022002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0075.57ثانوية عائشة للبناتاحيائيآرزو هيالن حمه خان علي37031822422022003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت548.0078.29ثانوية عائشة للبناتاحيائيإسراء عدنان احمد محمد37041822422022004

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيآمنه محمد كريم رستم37051822422022005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيآينور ادريس كامل سليمان37061822422022006

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية عائشة للبناتاحيائياسماء خالد علي محمد37071822422022011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت542.0077.43ثانوية عائشة للبناتاحيائياسماء محمد جمعه نوري37081822422022012

كلية الزراعة/جامعة كركوك452.0064.57ثانوية عائشة للبناتاحيائياسماء محمد شكور علي37091822422022013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية427.0061.00ثانوية عائشة للبناتاحيائياسيا نعمان ياسين نجم الدين37101822422022015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك529.0075.57ثانوية عائشة للبناتاحيائياسيل عبد هللا مصطفى محمد37111822422022016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية عائشة للبناتاحيائياالء جاسم محمد قادر37121822422022017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك643.0091.86ثانوية عائشة للبناتاحيائياالء رحيم عبد الكريم احمد37131822422022018

كلية طب االسنان/جامعة كركوك694.0099.14ثانوية عائشة للبناتاحيائياماني غالب حسين علي37141822422022021

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86ثانوية عائشة للبناتاحيائيايالف ابراهيم محمود خليل37151822422022024

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0084.71ثانوية عائشة للبناتاحيائيايمان سردار عباس رمضان37161822422022026

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيايناس خلف حسن مجيد37171822422022030

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت507.0072.43ثانوية عائشة للبناتاحيائيايناس قصي نوري حسون37181822422022031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك592.0084.57ثانوية عائشة للبناتاحيائيبتول محمد علي عبد هللا37191822422022032

كلية العلوم/جامعة تكريت579.0082.71ثانوية عائشة للبناتاحيائيبراء عبد مجيد محمود37201822422022034
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كلية التربية للبنات/جامعة كركوك508.0072.57ثانوية عائشة للبناتاحيائيبنار ابراهيم عباس قادر37211822422022035

كلية التمريض/جامعة تكريت658.0094.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيبيمان عمر سعيد صالح37221822422022040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك540.0077.14ثانوية عائشة للبناتاحيائيحنان نوري عباس توفيق37231822422022043

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية عائشة للبناتاحيائيحنين حسين تقي محمود37241822422022044

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت514.0073.43ثانوية عائشة للبناتاحيائيخوله برهان عبد هللا احمد37251822422022046

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية عائشة للبناتاحيائيدانيه محمد محي الدين علي37261822422022049

كلية الصيدلة/جامعة كركوك693.0099.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيدعاء وسام محسن دلف37271822422022050

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء577.0082.43ثانوية عائشة للبناتاحيائيدالل جميل احمد طعمه37281822422022051

كلية اآلداب/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية عائشة للبناتاحيائيدنيا ابراهيم خضر احمد37291822422022054

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيدنيا عدنان عبد هللا مصطفى37301822422022055

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية عائشة للبناتاحيائيدنيا محمد عزيز ولي37311822422022056

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0092.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيده ريا عبد الرحمن عادل رشيد37321822422022058

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك542.0077.43ثانوية عائشة للبناتاحيائيدينا سه ركه وت محمد علي37331822422022059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيرغده كريم حمزه صالح37341822422022061

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت582.0083.14ثانوية عائشة للبناتاحيائيرفل محمد نجم عبد هللا37351822422022062

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.0098.71ثانوية عائشة للبناتاحيائيرواء اياد دللو خزيم37361822422022064

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية عائشة للبناتاحيائيرواء جمعه صالح عزت37371822422022065

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء606.0086.57ثانوية عائشة للبناتاحيائيزهراء فاضل عثمان محمد37381822422022070

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية عائشة للبناتاحيائيزيان وهاب احمد حسن37391822422022072

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية عائشة للبناتاحيائيزينب باقي خورشيد حسن37401822422022073

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيزينب محمد صالح اسماعيل37411822422022076

كلية التمريض/جامعة كركوك677.0096.71ثانوية عائشة للبناتاحيائيزينب نوري عباس توفيق37421822422022077

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية عائشة للبناتاحيائيساره جمعه عمر احمد37431822422022079

كلية اآلداب/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيساره خليل ابراهيم حمود37441822422022080

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك510.0072.86ثانوية عائشة للبناتاحيائيسناء هاشم حميد رضا37451822422022085

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت499.0071.29ثانوية عائشة للبناتاحيائيسوزان احمد حميد رشيد37461822422022088

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيسوزان احمد محمد احمد37471822422022089

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيسوزان سيروان عزيز امين37481822422022090

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0087.29ثانوية عائشة للبناتاحيائيسوزان محمد لطيف شريف37491822422022091

كلية الحقوق/جامعة تكريت515.0073.57ثانوية عائشة للبناتاحيائيسوزان ياسين طاهر علي37501822422022092

كلية التمريض/جامعة كركوك671.0095.86ثانوية عائشة للبناتاحيائيشادان طاهر كريم فتاح37511822422022096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية عائشة للبناتاحيائيشكران محمد مصطفى محمد37521822422022098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0067.43ثانوية عائشة للبناتاحيائيشيماء انور عمر حمد37531822422022101

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0091.29ثانوية عائشة للبناتاحيائيشيماء رحيم محمد احمد37541822422022102

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية عائشة للبناتاحيائيعبير عادل جالل عبد هللا37551822422022107

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية عائشة للبناتاحيائيفاطمة ادريس عبد االمير عمر37561822422022111

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية عائشة للبناتاحيائيفاطمة سليم منصور صالح37571822422022112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0069.14ثانوية عائشة للبناتاحيائيماريا باسم محمد محمود37581822422022122

كلية اآلداب/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية عائشة للبناتاحيائيمريم برهان محمد كريم37591822422022126

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت553.0079.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيمريم فخر الدين فيض هللا فتح هللا37601822422022127
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قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك564.0080.57ثانوية عائشة للبناتاحيائيمريم مهدي صالح عيدان37611822422022128

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية عائشة للبناتاحيائيمريم نعمان ياسين نجم الدين37621822422022129

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيمنال عبد الرزاق احمد عبد هللا37631822422022133

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية عائشة للبناتاحيائيندى احمد ثامر طه37641822422022136

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.71ثانوية عائشة للبناتاحيائينيان سروت حسن قاسم37651822422022141

كلية طب االسنان/جامعة تكريت695.0099.29ثانوية عائشة للبناتاحيائيهبه زياد طارق محمود37661822422022142

كلية اآلداب/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية عائشة للبناتاحيائيهدى عبد هللا حمد احمد37671822422022143

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0075.71ثانوية عائشة للبناتاحيائيهالله حسين محمد علي كريم37681822422022144

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية عائشة للبناتاحيائيهنادي عباس فاضل حسن37691822422022145

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463.0066.14اعدادية عمورية للبناتاحيائيابرار ابراهيم خضير عباس37701822422023001

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء431.0061.57اعدادية عمورية للبناتاحيائياساور فوزي عليوي طعس37711822422023002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء620.0088.57اعدادية عمورية للبناتاحيائياستبرق احسان رمضان عباس37721822422023003

كلية التربية/جامعة سامراء534.0076.29اعدادية عمورية للبناتاحيائياسراء شاكر محمود جبارة37731822422023004

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت668.0095.43اعدادية عمورية للبناتاحيائياسراء عبد المنعم حمد عباس37741822422023005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية616.0088.00اعدادية عمورية للبناتاحيائياسيل منذر نعمان علي37751822422023007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء627.0089.57اعدادية عمورية للبناتاحيائياغصان محمد عواد صالح37761822422023008

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت681.0097.29اعدادية عمورية للبناتاحيائيامنيه خالد ياسين صالح37771822422023011

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية عمورية للبناتاحيائيامينه عماد كريم هادي37781822422023012

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية عمورية للبناتاحيائيايناس محمد ماجد احمد37791822422023013

كلية اآلداب/جامعة سامراء469.0067.00اعدادية عمورية للبناتاحيائيجمانه بكر ساجد جمعه37801822422023016

كلية الحقوق/جامعة تكريت553.0079.00اعدادية عمورية للبناتاحيائيحنين جمال نجم عبد هللا37811822422023018

كلية التربية/جامعة سامراء505.0072.14اعدادية عمورية للبناتاحيائيداليا قاسم حميد جاسم37821822422023020

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية عمورية للبناتاحيائيدعاء حسين نجم محمد37831822422023021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء578.0082.57اعدادية عمورية للبناتاحيائيديار باسم حسين جاسم37841822422023025

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت620.0088.57اعدادية عمورية للبناتاحيائيرحمه خالد شكر محمود37851822422023028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية عمورية للبناتاحيائيرغد محمود حسن علي37861822422023035

كلية الزراعة/جامعة تكريت501.0071.57اعدادية عمورية للبناتاحيائيرند سعيد عبد المجيد حسين37871822422023038

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت568.0081.14اعدادية عمورية للبناتاحيائيريهام ماجد حمد مليحان37881822422023041

كلية العلوم/جامعة تكريت617.0088.14اعدادية عمورية للبناتاحيائيزهراء محمد يونس نصيف37891822422023046

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية عمورية للبناتاحيائيزينه احمد هاشم محمد37901822422023048

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية عمورية للبناتاحيائيزينه ارحيم فيصل محمد37911822422023049

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت583.0083.29اعدادية عمورية للبناتاحيائيساره عبد هللا عبد الرحيم حميد37921822422023054

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء612.0087.43اعدادية عمورية للبناتاحيائيسرى هاشم عطيه جاسم37931822422023056

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71اعدادية عمورية للبناتاحيائيسمارة نزار خالد عبد الكريم37941822422023058

كلية التربية/جامعة سامراء529.0075.57اعدادية عمورية للبناتاحيائيشهد عبد الغني عبد الرحمن علوان37951822422023059

كلية الطب/جامعة تكريت697.0099.57اعدادية عمورية للبناتاحيائيصفاء بدور وحيد محول37961822422023061

كلية طب االسنان/جامعة تكريت692.0098.86اعدادية عمورية للبناتاحيائيطيبه مطر ويس خضير37971822422023065

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء604.0086.29اعدادية عمورية للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم نظير مصطفى37981822422023069

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء568.0081.14اعدادية عمورية للبناتاحيائيفاطمه ايوب وائل ثلجي37991822422023070

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية عمورية للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد شهاب38001822422023071
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء620.0088.57اعدادية عمورية للبناتاحيائيكوثر مرزه خلف صالح38011822422023074

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى619.0088.43اعدادية عمورية للبناتاحيائيماريا اركان عزت احمد38021822422023076

كلية التربية/جامعة سامراء499.0071.29اعدادية عمورية للبناتاحيائيمريم احمد علي مرعي38031822422023080

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية463.0066.14اعدادية عمورية للبناتاحيائيمريم سفيان عبد الستار يونس38041822422023082

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء625.0089.29اعدادية عمورية للبناتاحيائيمالك روكان حميد خلف38051822422023083

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء574.0082.00اعدادية عمورية للبناتاحيائيمها جمال ياسين احمد38061822422023084

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية عمورية للبناتاحيائيميقات يعرب رشيد مصطفى38071822422023087

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء632.0090.29اعدادية عمورية للبناتاحيائيمينا محمد ياسين طه38081822422023088

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية627.0089.57اعدادية عمورية للبناتاحيائينبأ احمد شالل حسن38091822422023089

كلية التربية/جامعة سامراء521.0074.43اعدادية عمورية للبناتاحيائينبراس عماد خليل ابراهيم38101822422023091

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية عمورية للبناتاحيائينهى محمد عبود الطيف38111822422023094

كلية طب االسنان/جامعة تكريت693.0099.00اعدادية عمورية للبناتاحيائينوار باسل عزت صالح38121822422023095

كلية التربية/جامعة سامراء508.0072.57اعدادية عمورية للبناتاحيائينور هيثم عبد القادر تركي38131822422023099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء509.0072.71اعدادية عمورية للبناتاحيائينورس صالح مهدي صالح38141822422023100

كلية التمريض/جامعة تكريت675.0096.43اعدادية عمورية للبناتاحيائيهاجر شهاب احمد ابراهيم38151822422023101

كلية اآلداب/جامعة سامراء441.0063.00اعدادية عمورية للبناتاحيائيهاله ليث غافل مجيد38161822422023104

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43اعدادية عمورية للبناتاحيائيوجدان احمد محمد صالح38171822422023111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء456.0065.14اعدادية عمورية للبناتاحيائيياسمين طه يونس احمد38181822422023112

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية عمورية للبناتاحيائييمامه معن صالح محمد38191822422023114

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0068.43ثانوية المنى للبناتاحيائياوراس عالوي حسين ماجد38201822422024002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت543.0077.57ثانوية المنى للبناتاحيائيبسمه احمد علي عوده38211822422024003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت501.0071.57ثانوية المنى للبناتاحيائيتبارك حميد رشيد حمد38221822422024004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية المنى للبناتاحيائيتغريد حميد احمد محمد38231822422024005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء595.0085.00ثانوية المنى للبناتاحيائيجهاد صالح خلف صالح38241822422024007

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية المنى للبناتاحيائيدينا طارق احمد محمد امين38251822422024009

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء443.0063.29ثانوية المنى للبناتاحيائيرانيه قحطان مطر محمد38261822422024010

كلية التربية/جامعة سامراء503.0071.86ثانوية المنى للبناتاحيائيسبأ محمد سعدون علي38271822422024016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية المنى للبناتاحيائيسميه ياسر جاسم محمد38281822422024017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية المنى للبناتاحيائيشفاء رشيد حميد صالح38291822422024018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية المنى للبناتاحيائيمروه محمود احمد رميض38301822422024021

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية458.0065.43ثانوية المنى للبناتاحيائييمانه عباس صبار عمر38311822422024025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية جمال عبد الناصر للبناتاحيائيايه شاكر محمود رافع38321822422025004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية جمال عبد الناصر للبناتاحيائيرسل كريم احمد صالح38331822422025008

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية434.0062.00ثانوية جمال عبد الناصر للبناتاحيائيرغد عصام حسين علي38341822422025009

كلية العلوم/جامعة تكريت583.0083.29ثانوية جمال عبد الناصر للبناتاحيائيضحى صدام حسين علي38351822422025015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى383.0054.71ثانوية جمال عبد الناصر للبناتاحيائيفاطمه مظهر عباس محمد38361822422025019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية جمال عبد الناصر للبناتاحيائيمريم عدنان احمد صالح38371822422025022

كلية العلوم/جامعة تكريت598.0085.43ثانوية ميسلون للبناتاحيائيابتسام محمد غضبان فرحان38381822422026001

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية ميسلون للبناتاحيائياستبرق غازي سفر عايد38391822422026003

كلية العلوم/جامعة تكريت582.0083.14ثانوية ميسلون للبناتاحيائياسيا حميد كريم مشرف38401822422026004
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كلية العلوم/جامعة تكريت597.0085.29ثانوية ميسلون للبناتاحيائياالء قاسم عبيد عامر38411822422026006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت543.0077.57ثانوية ميسلون للبناتاحيائياماني عناد منخي طالق38421822422026008

كلية العلوم/جامعة تكريت579.0082.71ثانوية ميسلون للبناتاحيائيايه عادل خميس صكر38431822422026011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0075.57ثانوية ميسلون للبناتاحيائيايه عبد الكريم عبد احمد38441822422026012

كلية العلوم/جامعة تكريت620.0088.57ثانوية ميسلون للبناتاحيائيايه عبد هللا حرجان جاسم38451822422026013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية ميسلون للبناتاحيائيايه ياس خضير عباس38461822422026014

كلية طب االسنان/جامعة تكريت693.0099.00ثانوية ميسلون للبناتاحيائيبراء عمار صالح مهدي38471822422026015

كلية اآلداب/جامعة تكريت498.0071.14ثانوية ميسلون للبناتاحيائيبيداء منذر مهدي صافي38481822422026016

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية ميسلون للبناتاحيائيرسل سالم سليم زويد38491822422026020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت509.0072.71ثانوية ميسلون للبناتاحيائيرند شوكت حميد جاسم38501822422026021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية ميسلون للبناتاحيائيروان رعد عبد فندي38511822422026022

كلية العلوم/جامعة تكريت615.0087.86ثانوية ميسلون للبناتاحيائيريم عواد مزهر البند38521822422026023

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل511.0073.00ثانوية ميسلون للبناتاحيائيسعده اعيادة مضعن حمود38531822422026027

كلية اآلداب/جامعة تكريت504.0072.00ثانوية ميسلون للبناتاحيائيسماح عبد الرحمن رافع شرقي38541822422026029

كلية العلوم/جامعة تكريت609.0087.00ثانوية ميسلون للبناتاحيائيسهيله مظهور محمود عباس38551822422026030

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت543.0077.57ثانوية ميسلون للبناتاحيائيشهد ناهض عزاوي احمد38561822422026032

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت541.0077.29ثانوية ميسلون للبناتاحيائيشيماء يوسف مهوس عوض38571822422026034

كلية اآلداب/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية ميسلون للبناتاحيائيصفا حمد خلف ثامر38581822422026035

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء583.0083.29ثانوية ميسلون للبناتاحيائيعبير فاضل صعب علي38591822422026037

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت635.0090.71ثانوية ميسلون للبناتاحيائيغفران احمد محمود احمد38601822422026039

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت501.0071.57ثانوية ميسلون للبناتاحيائيغيداء حميد كريم مشرف38611822422026040

كلية الزراعة/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية ميسلون للبناتاحيائيفاطمه الزهراء خالد هادي كامل38621822422026041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية ميسلون للبناتاحيائيكوثر حميد فاضل عباس38631822422026042

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء571.0081.57ثانوية ميسلون للبناتاحيائيماريه ابراهيم خلف عويد38641822422026044

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية ميسلون للبناتاحيائيماريه داؤد سليمان مرعي38651822422026045

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية ميسلون للبناتاحيائيمروه حمد سلطان يازول38661822422026046

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية ميسلون للبناتاحيائيمروه فارس مهوس عوض38671822422026047

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت522.0074.57ثانوية ميسلون للبناتاحيائيمالك امير فرحان داود38681822422026049

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت525.0075.00ثانوية ميسلون للبناتاحيائيمنار حسين عبد هللا ابراهيم38691822422026050

كلية اآلداب/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية ميسلون للبناتاحيائيمنار سفيان عبد الفتاح جاسم38701822422026051

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية ميسلون للبناتاحيائيمنار فيصل عويد حسين38711822422026052

كلية العلوم/جامعة تكريت613.0087.57ثانوية ميسلون للبناتاحيائيميس امير فرحان داود38721822422026055

كلية العلوم/جامعة تكريت589.0084.14ثانوية ميسلون للبناتاحيائيميساء قيس عبد هللا سبع38731822422026056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية ميسلون للبناتاحيائيناديه ناظم جاسم جميل38741822422026057

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت571.0081.57ثانوية ميسلون للبناتاحيائينور خالد سليمان مذود38751822422026059

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت537.0076.71ثانوية ميسلون للبناتاحيائينور رياض خليفه اسماعيل38761822422026060

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29ثانوية ميسلون للبناتاحيائيهناء محمود عبد الواحد احمد38771822422026062

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية زهور الرافدين للبناتاحيائيافتخار كرم احمد نجدي38781822422027002

كلية التربية/جامعة سامراء557.0079.57ثانوية زهور الرافدين للبناتاحيائيايمان حميد عبد جاسم38791822422027004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء591.0084.43ثانوية زهور الرافدين للبناتاحيائيحنان محمد خضير احمد38801822422027005
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كلية التربية/جامعة سامراء515.0073.57ثانوية زهور الرافدين للبناتاحيائيراويه صبار حمود صالح38811822422027008

كلية التربية/جامعة سامراء489.0069.86ثانوية زهور الرافدين للبناتاحيائيزمن علي سلمان جاسم38821822422027010

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية480.0068.57ثانوية زهور الرافدين للبناتاحيائيمواسم مهدي موشل ابراهيم38831822422027013

كلية اآلداب/جامعة سامراء457.0065.29ثانوية زهور الرافدين للبناتاحيائيميسون ظاهر حسن صالح38841822422027014

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت563.0080.43ثانوية زهور الرافدين للبناتاحيائيناديه كهالن كريم ماضي38851822422027015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية زهور الرافدين للبناتاحيائيوسن حميد مهدي صالح38861822422027020

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية الياسمين للبناتاحيائيحنين سرحان صالح محمد38871822422028003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية الياسمين للبناتاحيائيعذراء رعد عباس محمد38881822422028012

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى466.0066.57ثانوية الياسمين للبناتاحيائيمنى ثامر جاسم محمد38891822422028015

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت574.0082.00اعدادية الحكمة للبناتاحيائيايه ذياب صالح عمبر38901822422029001

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت646.0092.29اعدادية الحكمة للبناتاحيائيجنات حمد عبد هللا حسن38911822422029004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0074.71اعدادية الحكمة للبناتاحيائيحنان اسماعيل خلف خضر38921822422029005

كلية الزراعة/جامعة تكريت502.0071.71اعدادية الحكمة للبناتاحيائيرويده مثنى جاسم محمد38931822422029006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية الحكمة للبناتاحيائيزينب عبد هللا خلف نجم38941822422029008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت492.0070.29اعدادية الحكمة للبناتاحيائيشهباء خميس حسين مهدي38951822422029010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت522.0074.57اعدادية الحكمة للبناتاحيائيصفا خليل ابراهيم علي38961822422029011

كلية اآلداب/جامعة تكريت504.0072.00اعدادية الحكمة للبناتاحيائيصفا محمد صالح حسين38971822422029012

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية الحكمة للبناتاحيائيمها مزهر صالح حسين38981822422029015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية الحكمة للبناتاحيائينبراس خلف حمد جمعه38991822422029016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00اعدادية الحكمة للبناتاحيائييقين سعد دحام ابراهيم39001822422029018

كلية العلوم/جامعة ديالى563.0080.43ثانوية القبس للبناتاحيائيرحاب عبد السالم عبد الوهاب عبد39011822422030003

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14ثانوية القبس للبناتاحيائيطيبه قيصر نعمه جوده39021822422030009

كلية الزراعة/جامعة تكريت428.0061.14ثانوية القبس للبناتاحيائينور صالح كتاب عليوي39031822422030011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت510.0072.86ثانوية سمية للبناتاحيائياسراء احسان حسن زيدان39041822422032001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت559.0079.86ثانوية سمية للبناتاحيائياسراء خضر دحام نايف39051822422032002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14ثانوية سمية للبناتاحيائياالء عطيه علي حسين39061822422032004

كلية العلوم/جامعة تكريت620.0088.57ثانوية سمية للبناتاحيائياالء نوفان عبد كاظم39071822422032005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0060.00ثانوية سمية للبناتاحيائيايه حسن علي احمد39081822422032006

كلية اآلداب/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية سمية للبناتاحيائيتبارك صباح باز مجول39091822422032007

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية سمية للبناتاحيائيريام سالم عطيه شليوان39101822422032010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية سمية للبناتاحيائيزهره حامد هالل صكر39111822422032011

كلية اآلداب/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية سمية للبناتاحيائيسجى رياض محمد عبد39121822422032012

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية سمية للبناتاحيائيصبا يوسف صالح شيخ39131822422032016

كلية العلوم/جامعة تكريت586.0083.71ثانوية سمية للبناتاحيائيمريم نهاد ابراهيم حسين39141822422032019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية سمية للبناتاحيائيميسم محسن شكور حمش39151822422032022

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43ثانوية سمية للبناتاحيائينسرين فالح حسن درفيل39161822422032023

كلية العلوم/جامعة تكريت607.0086.71ثانوية سمية للبناتاحيائيهجران احمد مرشد طلك39171822422032024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائياستبرق عبد هللا محمد حماد39181822422033001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائياسراء محسن محمد علوان39191822422033002

كلية العلوم/جامعة تكريت601.0085.86ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيايالف سعيد ابراهيم طعمه39201822422033006
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيايه عبد هللا محمد حماد39211822422033009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيباسمه رافد حمدان فرج39221822422033010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت575.0082.14ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيرؤى سعدون خليل مخلف39231822422033014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيزينه مولود حماد محمد39241822422033017

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيسراب ابراهيم شران محمد39251822422033019

كلية العلوم/جامعة االنبار572.0081.71ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيسهر محمد خضير عبود39261822422033020

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية557.0079.57ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيشهد عواد انصيف حسن39271822422033023

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيغيداء عبد الغفار سلمان حمد39281822422033027

كلية الزراعة/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيفاطمه صباح عبد هللا علي39291822422033028

كلية الزراعة/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيكافي عبد هللا محمد حماد39301822422033029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائينور عزام خضير جدوع39311822422033031

كلية العلوم/جامعة تكريت671.0095.86ثانوية العقيدة للبناتاحيائيآمنة احمد صبر عناد39321822422034001

كلية الحقوق/جامعة تكريت513.0073.29ثانوية العقيدة للبناتاحيائيدنيا ياسر زكري يوسف39331822422034007

كلية العلوم/جامعة تكريت599.0085.57ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرانيا محمد سعود ذنون39341822422034008

كلية العلوم/جامعة تكريت594.0084.86ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرسل حامد عبد الهادي صالح39351822422034009

كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرغد صباح محمد ضاري39361822422034010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية العقيدة للبناتاحيائيريام صباح فاضل مالك39371822422034011

كلية العلوم/جامعة تكريت580.0082.86ثانوية العقيدة للبناتاحيائيريم زياد حميد مخلف39381822422034012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسميه صدام حسين جاسم39391822422034014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية العقيدة للبناتاحيائيشمس بشير عبد الرحمن مصطفى39401822422034015

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57ثانوية العقيدة للبناتاحيائيشهد ياسر احمد موفق سليمان39411822422034016

كلية العلوم/جامعة تكريت584.0083.43ثانوية العقيدة للبناتاحيائيشيماء ثامر عباس مصطفى39421822422034017

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية العقيدة للبناتاحيائينهى عبد الوهاب يعقوب محمد39431822422034020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء466.0066.57ثانوية القلعة للبناتاحيائيافنان عمر احمد عبد39441822422036001

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار507.0072.43ثانوية القلعة للبناتاحيائيايالف عبد الصمد تفاح طعمة39451822422036002

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14ثانوية القلعة للبناتاحيائيايه غسان عبد الرزاق حسن39461822422036005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء482.0068.86ثانوية القلعة للبناتاحيائيديانا نجم عبد هللا حميد39471822422036006

كلية التربية/جامعة سامراء503.0071.86ثانوية القلعة للبناتاحيائيرغد ابراهيم محمد حسن39481822422036007

كلية التربية/جامعة سامراء512.0073.14ثانوية القلعة للبناتاحيائيشيماء عمر ابراهيم علي39491822422036010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية القلعة للبناتاحيائينجوى محمد سعيد حسن39501822422036013

كلية التمريض/جامعة تكريت654.0093.43اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيرشا هاشم ابراهيم احمد39511822422037001

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت541.0077.29اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب هاشم ابراهيم احمد39521822422037002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت490.0070.00اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيساره احمد جاسم محمد39531822422037003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء567.0081.00اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيهاجر هاني ابراهيم عبد هللا39541822422037008

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيياسمين هيثم خضير محمد39551822422037009

كلية اآلداب/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيإيمان حميدي خلف ربيع39561822422039001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيدالل تركي احمد عبد39571822422039005

كلية العلوم/جامعة تكريت618.0088.29ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيسجى اركان نعمان عرب39581822422039008

كلية التمريض/جامعة تكريت654.0093.43ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيسحر دهش علوان لواخ39591822422039010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت574.0082.00ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيسحر ربيع محمد خلف39601822422039011
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.43ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيشروق عطية مجيد نمشان39611822422039013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت502.0071.71ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيمها عبد الرحمن خضر حسين39621822422039019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت598.0085.43ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيهند مروان موالن حماده39631822422039023

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت583.0083.29ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائياسراء ابراهيم فدعم عباس39641822422040001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء572.0081.71ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء كريم محمد حسن39651822422040002

كلية التربية/جامعة سامراء498.0071.14ثانوية شهداء بلد للبناتاحيائيصبا عزيز محمد جاسم39661822422041011

كلية اآلداب/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية شهداء بلد للبناتاحيائيمالك هاشم محمد حسن39671822422041013

كلية اآلداب/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتاحيائيأمنه احمد الطيف سعيد39681822422042003

كلية الزراعة/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتاحيائياقبال فهمي حسين طه39691822422042004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت477.0068.14ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتاحيائيانوار غازي حميد داود39701822422042006

كلية العلوم/جامعة تكريت636.0090.86ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتاحيائيايات احمد الطيف سعيد39711822422042007

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت621.0088.71ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتاحيائيجنان حميد محمد محمود39721822422042010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت586.0083.71ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتاحيائيرواء مجيد عطوان علي39731822422042013

كلية العلوم/جامعة تكريت606.0086.57ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتاحيائينغم صالح حمد فرحان39741822422042021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت585.0083.57ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتاحيائيوسن عدنان كوكز ابراهيم39751822422042024

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت566.0080.86ثانوية دمشق للبناتاحيائيابتسام فارس نوري فارس39761822422043001

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية544.0077.71ثانوية دمشق للبناتاحيائيابرار رعد عبد هللا جاسم39771822422043003

كلية التمريض/جامعة تكريت661.0094.43ثانوية دمشق للبناتاحيائيازهار نبات كاظم جاعد39781822422043006

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية576.0082.29ثانوية دمشق للبناتاحيائياستبرق قادر سمين ابراهيم39791822422043007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية دمشق للبناتاحيائياسماء غازي محمد رشيد39801822422043014

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.57ثانوية دمشق للبناتاحيائياسماء قاسم رحمان ادهم39811822422043015

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية دمشق للبناتاحيائيالحان ناظم خلف عبد هللا39821822422043017

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك511.0073.00ثانوية دمشق للبناتاحيائيامال محمود جواد حسن39831822422043019

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية دمشق للبناتاحيائيايمان ابراهيم محمد حيدر39841822422043021

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك588.0084.00ثانوية دمشق للبناتاحيائيايمان اسماعيل رشيد ولي39851822422043022

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية دمشق للبناتاحيائيايمان عواد حسن فرحان39861822422043024

كلية التمريض/جامعة الموصل676.0096.57ثانوية دمشق للبناتاحيائيبراء مؤيد خليل ابراهيم39871822422043028

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت597.0085.29ثانوية دمشق للبناتاحيائيبنار جمال موسى قنبر39881822422043030

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية دمشق للبناتاحيائيتبارك احمد عجيل حسن39891822422043031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية دمشق للبناتاحيائيحوراء جاسم محمد غائب39901822422043038

كلية اللغات/جامعة بغداد646.0092.29ثانوية دمشق للبناتاحيائيرحاب خضير علي خضير39911822422043043

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00ثانوية دمشق للبناتاحيائيرقيه عبد هللا خلف محمد39921822422043046

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية دمشق للبناتاحيائيزبيده عبد هللا حميد امين39931822422043049

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية439.0062.71ثانوية دمشق للبناتاحيائيزهراء محمد امين حميد39941822422043050

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك558.0079.71ثانوية دمشق للبناتاحيائيزهره رحمان موسى شهباز39951822422043051

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية دمشق للبناتاحيائيزينه حسين سالم حنظل39961822422043055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية دمشق للبناتاحيائيزينه وسام صادق مجيد39971822422043056

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك479.0068.43ثانوية دمشق للبناتاحيائيساره جاسم فاضل حسين39981822422043057

كلية اآلداب/جامعة كركوك512.0073.14ثانوية دمشق للبناتاحيائيسجى وسام مصلح حمودي39991822422043060

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0086.71ثانوية دمشق للبناتاحيائيسحر سلمان حسن جمعه40001822422043061
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية555.0079.29ثانوية دمشق للبناتاحيائيسدير زين العابدين جعفر زين العابدين40011822422043063

كلية التمريض/جامعة تلعفر633.0090.43ثانوية دمشق للبناتاحيائيسراب خالد خضر جهاد40021822422043064

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية دمشق للبناتاحيائيسميه صاحب برجس حسن40031822422043065

كلية الزراعة/جامعة كركوك440.0062.86ثانوية دمشق للبناتاحيائيسهير جمهور حسن ابراهيم40041822422043066

كلية العلوم/جامعة الموصل634.0090.57ثانوية دمشق للبناتاحيائيشروق صباح سليمان فاضل40051822422043068

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية438.0062.57ثانوية دمشق للبناتاحيائيشروق وليد مصطفى غفور40061822422043069

كلية العلوم/جامعة كركوك616.0088.00ثانوية دمشق للبناتاحيائيضحى سلمان خلف مغير40071822422043073

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت575.0082.14ثانوية دمشق للبناتاحيائيضحى وسام مصلح حمودي40081822422043075

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك591.0084.43ثانوية دمشق للبناتاحيائيعطيه هاشم هادي حسن40091822422043078

كلية العلوم/جامعة تكريت583.0083.29ثانوية دمشق للبناتاحيائيعنيده اسعد عطيه كلي40101822422043079

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية دمشق للبناتاحيائيغرام غازي حمد حسن40111822422043081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية دمشق للبناتاحيائيغفران سعد اسماعيل ابراهيم40121822422043082

كلية العلوم/جامعة كركوك597.0085.29ثانوية دمشق للبناتاحيائيفاطمه ناجي مسربت كاظم40131822422043089

كلية العلوم/جامعة تكريت579.0082.71ثانوية دمشق للبناتاحيائيكوثر خالد وهاب شكور40141822422043092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14ثانوية دمشق للبناتاحيائيلقاء مقداد كريم حسن40151822422043094

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية438.0062.57ثانوية دمشق للبناتاحيائيليلى قيس علي زين العابدين40161822422043096

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية دمشق للبناتاحيائيمريم سهيل نجم عبد هللا40171822422043099

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية دمشق للبناتاحيائيمريم قاسم حسين محمد40181822422043101

كلية اآلداب/جامعة تكريت450.0064.29ثانوية دمشق للبناتاحيائيمريم لقمان علي عزيز40191822422043102

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك536.0076.57ثانوية دمشق للبناتاحيائيمالك حسن جساب لطيف40201822422043103

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت503.0071.86ثانوية دمشق للبناتاحيائيمالك شعبان عسكر شريف40211822422043104

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت508.0072.57ثانوية دمشق للبناتاحيائيملك كنعان عدنان رشيد40221822422043106

كلية التمريض/جامعة تكريت659.0094.14ثانوية دمشق للبناتاحيائيمنى فهد اسماعيل حسين40231822422043107

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك591.0084.43ثانوية دمشق للبناتاحيائيمها قادر سمين ابراهيم40241822422043109

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية دمشق للبناتاحيائيميسم احمد مرعي حسن40251822422043110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.29ثانوية دمشق للبناتاحيائينبراس يونس عبد الغفور جابر40261822422043111

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57ثانوية دمشق للبناتاحيائينور اياد خلف عبد هللا40271822422043114

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية دمشق للبناتاحيائينورهان معروف علي صالح40281822422043119

كلية العلوم/جامعة االنبار552.0078.86ثانوية دمشق للبناتاحيائيهدى جاسم محمد محمود40291822422043121

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت512.0073.14ثانوية دمشق للبناتاحيائيهدى ستار جمعه خميس40301822422043122

كلية العلوم/جامعة كركوك601.0085.86ثانوية دمشق للبناتاحيائيهند وليد محمود حسين40311822422043125

كلية التمريض/جامعة تلعفر649.0092.71ثانوية دمشق للبناتاحيائيوجدان عقيل ابراهيم حميد40321822422043127

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيانغام محمد مصحب احمد40331822422044003

كلية الصيدلة/جامعة تكريت690.0098.57ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيدعاء محمود جاسم حمودي40341822422044004

كلية الطب/جامعة تكريت699.0099.86ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيرغد متعب خلف علي40351822422044006

كلية التمريض/جامعة تكريت656.0093.71ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيرونق اكرم ابراهيم علي40361822422044008

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت553.0079.00ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيسارة شوكت مزهر احمد40371822422044009

كلية اآلداب/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيسرى غازي عبيد حسين40381822422044010

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء597.0085.29اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائياسراء عقيل طارق سلطان40391822422045007

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيانوار زاهر مسلم سعيد40401822422045009
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قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية668.0095.43اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيايات سالم حبيب جاسم40411822422045011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيايه فراس عيدان عبد علي40421822422045018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيبسمه شوذب محمود علي40431822422045021

كلية العلوم/جامعة النهرين618.0088.29اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيبنين دريد محمد عبد40441822422045023

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت520.0074.29اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيبنين فالح حسن علوان40451822422045025

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل566.0080.86اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيرسل باسم مجيد زكور40461822422045045

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء500.0071.43اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيرقيه رائد سالم نجم40471822422045054

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيرويده مسلم عبد الحسن مهدي40481822422045061

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزهراء سالم عبد الحسن كاظم40491822422045066

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزهراء فؤاد سالم هادي40501822422045069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزهراء ليث سلمان عبد الحسين40511822422045070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزهراء مصطفى محمد عبد40521822422045071

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت655.0093.57اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزهراء ميثم محمود عبد40531822422045073

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية676.0096.57اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزهراء ناجح عبد الكاظم حسين40541822422045074

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزينب عدنان باقر محمد حسين40551822422045076

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت538.0076.86اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزينب ليث سلمان عبد الحسين40561822422045079

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزينه سعد حسين محمد40571822422045084

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيعذراء عبد الرسول عبد الصاحب مهدي40581822422045098

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0093.71اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيعال سمير احمد عطا هللا40591822422045101

كلية التربية/جامعة سامراء486.0069.43اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيكوثر حيدر محمد حسين40601822422045116

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيليلى محمد مرهون عبد40611822422045118

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيمريم ابراهيم كاظم جواد40621822422045119

كلية العلوم/جامعة بغداد652.0093.14اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيمريم رائد محمد حسن عبد الرزاق40631822422045121

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيمريم عالء عبد الرزاق حسن40641822422045122

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيمريم فالح نعمه عبد40651822422045123

كلية التربية/جامعة سامراء513.0073.29اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائينسرين حامد عباس فنر40661822422045128

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائييسر محمد صاحب عباس40671822422045141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية الصقور للبناتاحيائياالء عبد الحكيم حميد علك40681822422046001

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29ثانوية الصقور للبناتاحيائيطيبة مهند عباس حربي40691822422046009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل563.0080.43ثانوية دار السالم للبناتاحيائيابرار عبد هللا خلف احمد40701822422048001

كلية العلوم/جامعة تكريت612.0087.43ثانوية دار السالم للبناتاحيائيانعام حسين جاسم حسن40711822422048004

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت645.0092.14ثانوية دار السالم للبناتاحيائيايه سعود علي خلف40721822422048005

كلية الحقوق/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية دار السالم للبناتاحيائيتبارك محمد عبد هللا عكيل40731822422048006

كلية العلوم/جامعة تكريت621.0088.71ثانوية دار السالم للبناتاحيائيساره مزهر اسماعيل ابراهيم40741822422048008

كلية العلوم/جامعة تكريت681.0097.29ثانوية دار السالم للبناتاحيائيسرور حسين غائب سالم40751822422048009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية دار السالم للبناتاحيائيهدى مهدي عبد هللا احمد40761822422048013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل497.0071.00ثانوية دار السالم للبناتاحيائييمامة حميد كريم حماده40771822422048014

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت568.0081.14ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيامنه عدنان فرج صالح40781822422049005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت513.0073.29ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيايه ناصر صالح حسن40791822422049008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيتبارك خلف صالح حسن40801822422049009
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كلية الزراعة/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيساره عدنان دحام كواد40811822422049011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيسرى علي مخلف كنوش40821822422049012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت514.0073.43ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيسوزان جاسم فرج صالح40831822422049013

كلية اآلداب/جامعة سامراء453.0064.71ثانوية الخيام للبناتاحيائياشواق طلفاح ابراهيم سليمان40841822422051001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء599.0085.57ثانوية الخيام للبناتاحيائياقبال ياسين كريم صالح40851822422051002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية الخيام للبناتاحيائيسندس محمد احمد جاسم40861822422051004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية الخيام للبناتاحيائيمنار خالد علي صالح40871822422051008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية التعاون للبناتاحيائياحالم ضياء عبد هللا احمد40881822422052002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية التعاون للبناتاحيائيزينه غالب حسين علي40891822422052005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية499.0071.29ثانوية التعاون للبناتاحيائينور صبيح كريم رشيد40901822422052009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت504.0072.00ثانوية التعاون للبناتاحيائيهديل عيدان خلف سلمان40911822422052011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية التعاون للبناتاحيائيوسن مؤيد عزيز جاسم40921822422052012

كلية التربية/جامعة سامراء492.0070.29ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائيانوار جمعه عطيه مصلح40931822422053005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائيبيادر ليل نجم عبد40941822422053009

كلية اآلداب/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية يثرب للبناتاحيائيابتهال صمصام احمد سيف40951822422054002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528.0075.43ثانوية يثرب للبناتاحيائياالء عطا حسين علي40961822422054009

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29ثانوية يثرب للبناتاحيائيامنه جودت علي حسين40971822422054011

كلية الزراعة/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية يثرب للبناتاحيائيايمان عبد الكريم مجباس علي40981822422054013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية يثرب للبناتاحيائيايناس صدام ياسين طه40991822422054014

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية624.0089.14ثانوية يثرب للبناتاحيائيدالل اسماعيل لطيف احمد41001822422054018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية يثرب للبناتاحيائيشروق سعد حميد رشيد41011822422054032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية يثرب للبناتاحيائينازك علي فرحان ثامر41021822422054049

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية يثرب للبناتاحيائيوداد احمد رشيد حميد41031822422054057

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيابهار سلطان حمد احمد41041822422057002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت509.0072.71اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياستبرق مخلف محمد شالش41051822422057003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياسراء صباح عبيد علي41061822422057005

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياسراء محمد علي احمد41071822422057008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت497.0071.00اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياسماء احمد نجم هدشو41081822422057009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياسماء جاسم محمد جاسم41091822422057010

كلية العلوم/جامعة تكريت631.0090.14اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياسماء عطا هللا طلب عويد41101822422057012

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0082.57اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياسماء فنر مصطفى محمد41111822422057013

كلية التمريض/جامعة تلعفر634.0090.57اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياسيل علي عبد عكله41121822422057015

كلية العلوم/جامعة تكريت580.0082.86اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياشجان محمود احمد محمد41131822422057017

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياكرام حمدان خضر اسماعيل41141822422057019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيامل سالم ياسين علي41151822422057022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل601.0085.86اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيامنه احمد ياسين محمد41161822422057023

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت564.0080.57اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيامينه ابراهيم احمد عميري41171822422057025

كلية الصيدلة/جامعة تكريت690.0098.57اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيايمان ابراهيم احمد علي41181822422057031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيايمان احمد محمد ذيبان41191822422057033

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيايمان صالح محمود احمد41201822422057036
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت544.0077.71اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيايمان محمد جاسم محمد41211822422057039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت596.0085.14اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيايه جمعه عبد هللا خضر41221822422057040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت546.0078.00اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيايه سعران مهدي صالح41231822422057041

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيايه محمد برجس حمادة41241822422057042

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت552.0078.86اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيبتول رافع محمد حسين41251822422057044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيبيارق عبد الحميد هادي عبد هللا41261822422057045

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية598.0085.43اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيجائزه صالح عبد هللا عبد المجيد41271822422057049

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت470.0067.14اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيجوان اكرم حمود احمد41281822422057053

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت489.0069.86اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيجواهر ابراهيم رجب احمد41291822422057054

كلية اآلداب/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيحال جسام محمد علي41301822422057056

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيحنان كامل احمد خضر41311822422057057

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيختام محمد حسين عويد41321822422057059

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيخديجة موفق انهاب صالح41331822422057060

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيدعاء ياسين طه عسكر41341822422057062

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء575.0082.14اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيدنيا جمعه محمد مصطفى41351822422057064

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيذكرى مالك امفضي خلف41361822422057066

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0062.57اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيرحمة محمود محمد علي41371822422057068

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت469.0067.00اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيرشا علي روضان دخيل41381822422057072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0074.71اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيرفيده صالح عبد هللا عبد المجيد41391822422057073

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيرقيه صالح ناصر هويش41401822422057074

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيرقيه صبري خضر حمد41411822422057075

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم احمد خلف41421822422057081

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيزينب خميس خلف صالح41431822422057085

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية694.0099.14اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيزينه طارق خليفه طه41441822422057090

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيساره خميس خلف صالح41451822422057092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت555.0079.29اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيساره طه احمد محمود41461822422057093

كلية العلوم/جامعة تكريت594.0084.86اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيسجى تركي احمد محمد41471822422057096

كلية العلوم/جامعة تكريت613.0087.57اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيسجى علي بكال كعود41481822422057097

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيسحر ابراهيم عبد سميط41491822422057098

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيسحر يونس صالح حسو41501822422057100

كلية العلوم/جامعة تكريت607.0086.71اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيسراب هليه طه رجب41511822422057103

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0091.29اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيسعاد صدام محمد سلمان41521822422057104

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيسعديه كتاب حمد خضر41531822422057105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت491.0070.14اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيسنار احمد جاسم محمد41541822422057107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيسندس ابراهيم خلف علو41551822422057108

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيسوسن ابراهيم عبد ادبيس41561822422057109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيسوسن خلف محمد خلف41571822422057110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيشيماء سعد مطلك صالح41581822422057114

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت521.0074.43اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيشيماء يوسف موسى علي41591822422057116

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.0098.86اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيصبا ادريس سلطان احمد41601822422057117
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيصبا حسن خلف علي41611822422057118

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيصبا ضامن محمد خلف41621822422057119

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيصفا فارس اسماعيل محمد41631822422057122

كلية العلوم/جامعة تكريت591.0084.43اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيطيبه محمد محمود محمد41641822422057123

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيعائشه سامي عويد احمد41651822422057125

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت477.0068.14اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيعبير ابراهيم عطيه عكله41661822422057126

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيعبير حازم حسين علي41671822422057127

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيعذراء عبد الرزاق عباس عبد الوهاب41681822422057129

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت546.0078.00اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيعذراء محمد جاسم عطية41691822422057130

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيغصون نوري ابراهيم محمد41701822422057132

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت558.0079.71اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيفاتن احمد محمود عابد41711822422057134

كلية العلوم/جامعة تكريت595.0085.00اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيفاطمه خالد جمال ابراهيم41721822422057136

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت539.0077.00اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيفاطمه عبد الستار فاضل صالح41731822422057138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيفرح معتز ابراهيم صالح41741822422057140

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية522.0074.57اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيكافي شعبان صالح جاسم41751822422057141

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيكوثر سميط محمد سلمان41761822422057142

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيلطيفه سعد مطر علي41771822422057144

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيمديحه حامد مصطفى عبد هللا41781822422057148

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيمروة احمد ابراهيم كعود41791822422057149

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيمروه عبد حسن فرحان41801822422057152

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت591.0084.43اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيمروه يوسف موسى علي41811822422057154

كلية العلوم/جامعة تكريت586.0083.71اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيمريم مؤيد حسين علي41821822422057156

كلية التمريض/جامعة تكريت673.0096.14اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيمنار بشير عبد هللا عبد المجيد41831822422057160

كلية العلوم/جامعة الموصل626.0089.43اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيمنتهى خيري حسن حمادي41841822422057161

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيميسم خيري خضر حمد41851822422057163

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0064.71اعدادية الخضرانية للبناتاحيائينور عبد هللا علي حسون41861822422057174

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية الخضرانية للبناتاحيائينور علي محمود محمد41871822422057175

كلية طب االسنان/جامعة تكريت694.0099.14اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيهدى يونس درويش حديد41881822422057181

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى572.0081.71اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيهناء ابراهيم احمد عبد41891822422057182

كلية العلوم/جامعة تكريت604.0086.29اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيهناء داود عسل محمد41901822422057184

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت541.0077.29ثانوية المعتصم للبناتاحيائيتبارك ظاهر سلوم احمد41911822422058005

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء438.0062.57ثانوية المعتصم للبناتاحيائيخولة مزهر حامد بريسم41921822422058006

كلية التربية/جامعة سامراء485.0069.29ثانوية المعتصم للبناتاحيائيرونق حسن ثابت منسي41931822422058008

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت556.0079.43ثانوية المعتصم للبناتاحيائينسرين ثاير محمد مصلح41941822422058014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت534.0076.29ثانوية المعتصم للبناتاحيائييمامه حمود نايف متعب41951822422058016

كلية اآلداب/جامعة تكريت496.0070.86ثانوية الجاحظ للبناتاحيائيابتغاء عادل محمد حسين41961822422059001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت477.0068.14ثانوية الجاحظ للبناتاحيائياسراء جاسم محمد محمود41971822422059002

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية الجاحظ للبناتاحيائيحنين ناصر ابراهيم صالح41981822422059003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية الجاحظ للبناتاحيائيسعاد حسين علي حسين41991822422059007

كلية العلوم/جامعة تكريت581.0083.00ثانوية الجاحظ للبناتاحيائينور ضياء حاتم صالح42001822422059012
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت489.0069.86اعدادية جنة العراق للبناتاحيائياساور داود مسعود عبد القادر42011822422060001

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت552.0078.86اعدادية جنة العراق للبناتاحيائياسراء صدام محمد حسين42021822422060002

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيايات عماد يوسف جمعه42031822422060007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء619.0088.43اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيايناس سيف حسن علوان42041822422060009

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت563.0080.43اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيبيداء احمد جاسم محمد42051822422060010

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء561.0080.14اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيتبارك عبد السالم سعود عزيز42061822422060011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء465.0066.43اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيتبارك محمد لطوف وحيد42071822422060013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء478.0068.29اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيرؤى عبد الحكيم كريم نادر42081822422060016

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت541.0077.29اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيرسل عبد الرحيم خضير فراس42091822422060018

كلية التربية/جامعة سامراء501.0071.57اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيرفل حميد علي عبد42101822422060020

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيسمر عماد عبد هللا صالح42111822422060025

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيسهاد ساير فرحان نواف42121822422060026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء569.0081.29اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيضحى حسين علي حسين42131822422060028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيعائشه احمد عبد الوهاب عبد المحسن42141822422060031

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية424.0060.57اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيفرح عبد الرحمن علي احمد42151822422060034

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار541.0077.29اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيميادة سعيد عواد محمود42161822422060037

كلية اآلداب/جامعة سامراء484.0069.14اعدادية جنة العراق للبناتاحيائينور هللا هيثم احمد نجم42171822422060041

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية الورود للبناتاحيائيدالل عبد اللطيف عبد خلف42181822422062003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت511.0073.00ثانوية الورود للبناتاحيائيشهد زياد خلف جاسم42191822422062007

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت636.0090.86ثانوية االطياف للبناتاحيائياساور حسن سعود حمود42201822422063003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت541.0077.29ثانوية االطياف للبناتاحيائياسراء عبد هللا محمود هليم42211822422063005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية االطياف للبناتاحيائيايناس صفوك مطر حسين42221822422063009

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86ثانوية االطياف للبناتاحيائيايه جاسم خضر عباس42231822422063010

كلية طب االسنان/جامعة الموصل695.0099.29ثانوية االطياف للبناتاحيائيبشرى صالح علي محمد42241822422063012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية االطياف للبناتاحيائيخنساء صدام ظاهر عبد هللا42251822422063016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت550.0078.57ثانوية االطياف للبناتاحيائيدعاء محمد حسن مهاوش42261822422063018

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0087.71ثانوية االطياف للبناتاحيائيزهراء عبد هللا خليل ابراهيم42271822422063027

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0088.43ثانوية االطياف للبناتاحيائيصبا طلب خضر احمد42281822422063035

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية633.0090.43ثانوية االطياف للبناتاحيائيغاده مدهاس محمد مدهاس42291822422063037

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية632.0090.29ثانوية االطياف للبناتاحيائيغفران عبد هللا صنم محمد42301822422063038

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية االطياف للبناتاحيائيقادسيه علي صالح احمد42311822422063039

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية االطياف للبناتاحيائيمروه سلمان عبد هللا محمد42321822422063042

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية االطياف للبناتاحيائينهرين خالد علي جار هللا42331822422063052

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية االطياف للبناتاحيائينورس عبد عطيه كركز42341822422063058

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت544.0077.71ثانوية االطياف للبناتاحيائيهدى جاسم خضر عباس42351822422063059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت535.0076.43ثانوية االطياف للبناتاحيائيهديل دخيل محمد مدهاس42361822422063060

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية االطياف للبناتاحيائييقين زيدان خلف صالح42371822422063065

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت547.0078.14ثانوية الرفل للبناتاحيائياشواق عمار عزيز احمد42381822422064002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية الرفل للبناتاحيائياميرة محمد ابراهيم دلي42391822422064004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504.0072.00ثانوية الرفل للبناتاحيائيسجى عكاب عطيه لطيف42401822422064009
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية الرفل للبناتاحيائيفاطمه جمال ضائع ياسين42411822422064010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت513.0073.29ثانوية الرفل للبناتاحيائيميعاد عزيز غالم خليف42421822422064012

كلية اآلداب/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيافراح جاسم شكور سليمان42431822422066003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيافراح فاضل كريم كوثر42441822422066004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت554.0079.14ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك خالد ايوب محمد42451822422066006

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية441.0063.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك مهدي قادر عباس42461822422066007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية494.0070.57ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحوراء مختار عباس صابر42471822422066009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيدنيا علي صمد داود42481822422066013

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت528.0075.43ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء جبار زين العابدين خلف42491822422066018

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسلوى علي اصغر عباس صابر42501822422066027

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيضمياء ناهي سلمان سمين42511822422066029

كلية العلوم/جامعة كركوك617.0088.14ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيغاده طارق احمد جواد42521822422066030

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمة حازم مزاح فاضل42531822422066031

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك611.0087.29ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه برهان زين العابدين خلف42541822422066032

كلية اآلداب/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه جمعه ولي حسن42551822422066033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت543.0077.57ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه فيصل عباس مزعل42561822422066034

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه محمد صمد داود42571822422066036

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه وهاب صالح مغير42581822422066038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء572.0081.71ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيقدس محمد يونس صالح42591822422066039

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت651.0093.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمنار وسام حمد حمزه42601822422066044

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمنال عصام مرشد حسين42611822422066045

كلية التمريض/جامعة تلعفر633.0090.43ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائينبأ حسن صالح مغير42621822422066046

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت527.0075.29ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيوفاء حسن سلمان سمين42631822422066049

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت657.0093.86ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيالصفا احمد اسماعيل ياسين42641822422067001

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت672.0096.00ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيالمروه احمد اسماعيل ياسين42651822422067002

كلية العلوم/جامعة تكريت597.0085.29ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائياماني هيثم فارس عبد42661822422067003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت539.0077.00ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيايالف نوفل احمد محمد امين42671822422067005

كلية الزراعة/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيايه علي احمد نصيف42681822422067006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت606.0086.57ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيدانيه اوس سويدان عبد هللا42691822422067008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيدنيا دحام عبد محمود42701822422067009

كلية العلوم/جامعة تكريت582.0083.14ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيرسل ياسر حماد مضحي42711822422067011

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت644.0092.00ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيرقيه طاهر مصلح حمزة42721822422067012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيرويده وجيه شهاب احمد42731822422067014

كلية التمريض/جامعة تكريت675.0096.43ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء شهاب احمد خلف42741822422067016

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت628.0089.71ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء فارس حازم حمدان42751822422067017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيسبأ منصور شريف مناجد42761822422067018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت542.0077.43ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيسجى جاسم حسين اسماعيل42771822422067020

كلية اآلداب/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيسجى فتاح محمود احمد42781822422067022

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيسجى مازن جاسم نجم42791822422067023

كلية التمريض/جامعة تكريت672.0096.00ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيضحى اكرم وطبان شالل42801822422067026
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كلية العلوم/جامعة تكريت610.0087.14ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيغفران خالد يونس يحيى42811822422067031

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت603.0086.14ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه سعد نجم عبد42821822422067034

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه عدنان ابراهيم موسى42831822422067035

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت562.0080.29ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيكحالء عبد الغني جزاع عميري42841822422067036

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيمها عباس زنهير صلبي42851822422067037

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت551.0078.71ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائينِعم عمر قحطان ممدوح42861822422067038

كلية التمريض/جامعة تكريت648.0092.57ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيهاجر فراس جمال محمد سعيد42871822422067039

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء462.0066.00ثانوية ذي قار للبناتاحيائياستبرق هيثم مهدي خلف42881822422068002

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت568.0081.14ثانوية ذي قار للبناتاحيائيامنه فارس علوان كاظم42891822422068004

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية551.0078.71ثانوية ذي قار للبناتاحيائيجمانه اسماعيل مدحت اسماعيل42901822422068009

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0096.00ثانوية ذي قار للبناتاحيائيحوراء خضير عباس محمد42911822422068010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية ذي قار للبناتاحيائيزهراء ثامر علي جاسم42921822422068015

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14ثانوية ذي قار للبناتاحيائيزهراء حميد ماهر حميد42931822422068016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية ذي قار للبناتاحيائيزهراء خالد ياسين مصطاف42941822422068017

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد580.0082.86ثانوية ذي قار للبناتاحيائيزهراء عباس مجيد محمد 42951822422068019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0068.86ثانوية ذي قار للبناتاحيائيزهراء علي عباس علي42961822422068020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء572.0081.71ثانوية ذي قار للبناتاحيائيزهراء ليث سلمان صابر42971822422068021

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية457.0065.29ثانوية ذي قار للبناتاحيائيزهراء مرتضى محمد عبد اللطيف42981822422068023

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29ثانوية ذي قار للبناتاحيائيزينب طه عبود علوان42991822422068028

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية617.0088.14ثانوية ذي قار للبناتاحيائيشهد نبيل عدنان جبار43001822422068032

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء572.0081.71ثانوية ذي قار للبناتاحيائيعلياء محمد زبار زين43011822422068034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0078.43ثانوية ذي قار للبناتاحيائيفاتن حيدر عالء الدين حسين43021822422068037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية491.0070.14ثانوية ذي قار للبناتاحيائيفاطمه احسان علي حسين43031822422068038

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية495.0070.71ثانوية ذي قار للبناتاحيائيفاطمه رياض سلمان صابر43041822422068040

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية545.0077.86ثانوية ذي قار للبناتاحيائيلينا براء عبد هللا مزحم43051822422068045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت508.0072.57ثانوية ذي قار للبناتاحيائيمروه مصطاف ابراهيم حسين43061822422068046

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء572.0081.71ثانوية ذي قار للبناتاحيائينبأ سلمان هجول عباس43071822422068050

كلية اللغات/جامعة بغداد564.0080.57ثانوية ذي قار للبناتاحيائينبراس نبيل يحيى عبيد43081822422068052

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء427.0061.00ثانوية ذي قار للبناتاحيائيهاجر محمود وهب جميل43091822422068057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71ثانوية ذي قار للبناتاحيائييسرى عارف كاظم رويد43101822422068060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0068.57اعدادية السعادة للبناتاحيائيانفال حميد احمد نجم43111822422069005

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية378.0054.00اعدادية السعادة للبناتاحيائيايه بديوي خلف عكله43121822422069008

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية السعادة للبناتاحيائيبسمة جاسم محمد اسود43131822422069010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت569.0081.29اعدادية السعادة للبناتاحيائيصبا خالد جميل جمعه43141822422069022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت603.0086.14اعدادية السعادة للبناتاحيائيفاتن يونس ابراهيم احمد43151822422069025

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية السعادة للبناتاحيائينبأ محمد ابراهيم احمد43161822422069033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت556.0079.43اعدادية السعادة للبناتاحيائينور خليل خلف جاسم43171822422069034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت492.0070.29اعدادية السعادة للبناتاحيائيهبه محمد عبد هللا محيميد43181822422069036

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية الدجيل للبناتاحيائيابرار عبد الكريم مهدي صالح43191822422071001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت534.0076.29اعدادية الدجيل للبناتاحيائياستبرق ماهر ابراهيم سلطان43201822422071003
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت522.0074.57اعدادية الدجيل للبناتاحيائيايات واثق هادي محمد43211822422071010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء477.0068.14اعدادية الدجيل للبناتاحيائيايالف هاشم حيدر مجباس43221822422071012

كلية العلوم/جامعة بغداد647.0092.43اعدادية الدجيل للبناتاحيائيبراء محمد شامل اسماعيل43231822422071020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية الدجيل للبناتاحيائيبلسم لفته رحيم علي43241822422071023

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية الدجيل للبناتاحيائيبنين فهد مشعان فيصل43251822422071025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء591.0084.43اعدادية الدجيل للبناتاحيائيبنين وسام محمد حمدي43261822422071026

كلية التمريض/جامعة تكريت649.0092.71اعدادية الدجيل للبناتاحيائيتبارك قاسم حسن مهدي43271822422071031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية الدجيل للبناتاحيائيحوراء احسان محمد حمدي43281822422071035

كلية اآلداب/جامعة تكريت500.0071.43اعدادية الدجيل للبناتاحيائيحوراء باسم محمد حسين43291822422071036

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0093.71اعدادية الدجيل للبناتاحيائيرباب عبد هللا حسين جبار43301822422071043

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية الدجيل للبناتاحيائيرسل علي جاسم احمد43311822422071045

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى525.0075.00اعدادية الدجيل للبناتاحيائيرقيه حسين اسماعيل حسين43321822422071046

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية الدجيل للبناتاحيائيرقيه حسين حبيب محمد43331822422071047

كلية الطب/جامعة تكريت697.0099.57اعدادية الدجيل للبناتاحيائيرقيه وسام ياس خضير43341822422071048

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزهراء سعد مهدي محمد43351822422071052

كلية الطب/جامعة تكريت699.0099.86اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزهراء سعدون جميل ابراهيم43361822422071053

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزهراء سفان عايز شريب43371822422071054

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت589.0084.14اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزهراء علي فرحان زيدان43381822422071056

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزهراء محمد صالح خلف43391822422071057

كلية الطب/جامعة تكريت698.0099.71اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزينب احمد اسماعيل حسين43401822422071061

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة494.0070.57اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزينب احمد علي حبيب43411822422071063

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزينب علي حسين مهدي43421822422071067

كلية التربية/جامعة سامراء529.0075.57اعدادية الدجيل للبناتاحيائيسجى طالب فهد خميس43431822422071071

كلية الطب/جامعة تكريت699.0099.86اعدادية الدجيل للبناتاحيائيسجى ميثم عبد هللا محمد43441822422071073

كلية اآلداب/جامعة تكريت457.0065.29اعدادية الدجيل للبناتاحيائيشفاء حميد عبد هللا محمد43451822422071080

كلية التمريض/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية الدجيل للبناتاحيائيشهد ايمن فاضل درويش43461822422071081

كلية الحقوق/جامعة تكريت512.0073.14اعدادية الدجيل للبناتاحيائيشهد حسين عباس محمود43471822422071082

كلية العلوم/جامعة تكريت614.0087.71اعدادية الدجيل للبناتاحيائيصفا فوزي علي حسين43481822422071086

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية الدجيل للبناتاحيائيضحى اسعد عبد الصاحب علي43491822422071087

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء432.0061.71اعدادية الدجيل للبناتاحيائيضحى سلطان فرحان زيدان43501822422071088

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية518.0074.00اعدادية الدجيل للبناتاحيائيطيبه جبار مهدي علي43511822422071090

كلية اآلداب/جامعة تكريت444.0063.43اعدادية الدجيل للبناتاحيائيغدير عماد رحيم جاسم43521822422071094

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00اعدادية الدجيل للبناتاحيائيغدير مهند شكر عبد االمير43531822422071096

كلية اآلداب/جامعة تكريت454.0064.86اعدادية الدجيل للبناتاحيائيغدير ناطق جواد كاظم43541822422071097

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الدجيل للبناتاحيائيغفران عاصي حاجم بهلول43551822422071098

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء582.0083.14اعدادية الدجيل للبناتاحيائيفاطمه بدر طبار جواد43561822422071099

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية الدجيل للبناتاحيائيفاطمه حسن عباس حسن43571822422071101

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية الدجيل للبناتاحيائيفاطمه حيدر كاظم محمد43581822422071103

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية الدجيل للبناتاحيائيفاطمه ناهي مهلي حبتر43591822422071111

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية الدجيل للبناتاحيائيكوثر جاسم عزيز حميدي43601822422071115
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء583.0083.29اعدادية الدجيل للبناتاحيائيلمى حسين علي نزال43611822422071116

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت498.0071.14اعدادية الدجيل للبناتاحيائيمريم حسين علي جاسم43621822422071120

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0095.43اعدادية الدجيل للبناتاحيائيمريم مهند عبد الجبار جواد43631822422071123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية الدجيل للبناتاحيائيمنال قاسم حسين علي43641822422071127

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية الدجيل للبناتاحيائيموده غسان علي دايح43651822422071129

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية الدجيل للبناتاحيائيميس عمر لطيف كاظم43661822422071130

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية635.0090.71اعدادية الدجيل للبناتاحيائينوال جاسم فاضل عباس43671822422071141

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء604.0086.29اعدادية الدجيل للبناتاحيائينور الهدى صباح حميد حسين43681822422071143

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0068.71اعدادية الدجيل للبناتاحيائينور الهدى غسان هادي محمد43691822422071144

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية الدجيل للبناتاحيائينور كريم عباس محمد43701822422071148

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت497.0071.00اعدادية الدجيل للبناتاحيائينور محمد حاتم حسن43711822422071149

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0093.86اعدادية الدجيل للبناتاحيائينوره فواز زامل عبد الحميد43721822422071150

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الدجيل للبناتاحيائيهبه هللا محسن هاني داود43731822422071152

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية الدجيل للبناتاحيائيورود فاروق ناظم عبد هللا43741822422071159

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0063.57اعدادية الشيماء للبناتاحيائيابتهال جاسم شاكر هادي43751822422072002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت491.0070.14اعدادية الشيماء للبناتاحيائياسفار نعمه وهيب خزعل43761822422072005

كلية التمريض/جامعة تكريت663.0094.71اعدادية الشيماء للبناتاحيائيايه ابراهيم طلب اكريم43771822422072008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت554.0079.14اعدادية الشيماء للبناتاحيائيايه اسحاق صالح احمد43781822422072009

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت550.0078.57اعدادية الشيماء للبناتاحيائيايه حمزه حسين جاسم43791822422072010

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86اعدادية الشيماء للبناتاحيائيبتول مهند سلمان عبد الرزاق43801822422072012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت602.0086.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيبراق عباس فاضل عزيز43811822422072013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت602.0086.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيبسمله عارف حمد احمد43821822422072014

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية الشيماء للبناتاحيائيبينات ابراهيم صبحي كيطان43831822422072015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية الشيماء للبناتاحيائيروى ايهاب شمسي محمد43841822422072033

كلية العلوم/جامعة تكريت624.0089.14اعدادية الشيماء للبناتاحيائيساره عمار احمد جابر43851822422072036

كلية العلوم/جامعة تكريت627.0089.57اعدادية الشيماء للبناتاحيائيساره كمال عبد داود43861822422072037

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسفانه رائد لطيف حسن43871822422072038

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء563.0080.43اعدادية الشيماء للبناتاحيائيشكران مقصود شاكر صالح43881822422072039

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية الشيماء للبناتاحيائيطيبه ظافر احمد سلمان43891822422072042

كلية الصيدلة/جامعة تكريت690.0098.57اعدادية الشيماء للبناتاحيائيطيبه فراس عيسى عبد43901822422072043

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت607.0086.71اعدادية الشيماء للبناتاحيائيعائشه محمد جاسم محمد43911822422072045

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت627.0089.57اعدادية الشيماء للبناتاحيائيغاده اركان نزهان شهاب43921822422072046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت611.0087.29اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه مقصود جاسم محمد43931822422072050

كلية الصيدلة/جامعة تكريت691.0098.71اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمريم طالل سعدون حميد43941822422072055

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت592.0084.57اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمالك عالء عوني صالح43951822422072057

كلية العلوم/جامعة تكريت610.0087.14اعدادية الشيماء للبناتاحيائينسرين شهاب احمد محمد43961822422072063

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء568.0081.14اعدادية الشيماء للبناتاحيائينور عزيز حميد جاسم43971822422072066

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية الشيماء للبناتاحيائيهدى محمد بدر محمد43981822422072067

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء425.0060.71ثانوية النور للبناتاحيائيامنيه هاني عبد الرسول هاشم43991822422073003

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية449.0064.14ثانوية النور للبناتاحيائيانتظار مهدي عبد الوهاب محمد44001822422073004
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كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29ثانوية النور للبناتاحيائيبنين كريم حسين علي44011822422073008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت509.0072.71ثانوية النور للبناتاحيائيتفى معن يعقوب عبد العزيز44021822422073009

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية النور للبناتاحيائيحنين عبد الكريم صالح عباس44031822422073011

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية461.0065.86ثانوية النور للبناتاحيائيدعاء ناجح خضير عباس44041822422073013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء449.0064.14ثانوية النور للبناتاحيائيفاطمه علي وهيب خلف44051822422073028

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة497.0071.00ثانوية النور للبناتاحيائينور خالد فاضل حميد44061822422073033

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت517.0073.86اعدادية الرحمة للبناتاحيائياسماء اسماعيل عواد صالح44071822422075002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت575.0082.14اعدادية الرحمة للبناتاحيائيايالف غالب نوري علي44081822422075004

كلية العلوم/جامعة تكريت612.0087.43اعدادية الرحمة للبناتاحيائيبراء فراس ماجد عباس44091822422075009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت510.0072.86اعدادية الرحمة للبناتاحيائيتبارك سعد محمود عبد44101822422075011

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت597.0085.29اعدادية الرحمة للبناتاحيائيتبارك عز الدين وحودي حمودي44111822422075012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت518.0074.00اعدادية الرحمة للبناتاحيائيحوراء صالح حمد حسن44121822422075014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية617.0088.14اعدادية الرحمة للبناتاحيائيزهراء ابراهيم محمد ولي44131822422075017

كلية التربية/جامعة سامراء487.0069.57اعدادية الرحمة للبناتاحيائيسبا ناصر فتحي مجيد44141822422075018

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.43اعدادية الرحمة للبناتاحيائيشهد احمد اسماعيل محمد44151822422075019

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى601.0085.86اعدادية الرحمة للبناتاحيائيطيبه هشام محمد عبد الغفور44161822422075023

كلية الصيدلة/جامعة تكريت695.0099.29اعدادية الرحمة للبناتاحيائيعائشه طالل عادل فخري44171822422075024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت568.0081.14اعدادية الرحمة للبناتاحيائيعائشه علي حسين سلمان44181822422075025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية الرحمة للبناتاحيائيفضاء حردان رحيل علوان44191822422075031

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت565.0080.71اعدادية الرحمة للبناتاحيائيماريا زبن محمد حسين44201822422075033

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت540.0077.14اعدادية الرحمة للبناتاحيائيماريا عبد الخالق شكوري ياسين44211822422075034

كلية الزراعة/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية الرحمة للبناتاحيائيميس محمد عبد اللطيف سلمان44221822422075037

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء473.0067.57اعدادية الرحمة للبناتاحيائيميساء صفوان بشير عبد الرحمن44231822422075038

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية الرحمة للبناتاحيائينبا مجيد عبد هللا علي44241822422075039

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43اعدادية الرحمة للبناتاحيائينور ابراهيم محمد ولي44251822422075040

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية الرحمة للبناتاحيائيهبه مشتاق عبد الستار محمود44261822422075041

كلية التربية/جامعة سامراء502.0071.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيآمنه اوراس فاضل خلف44271822422077002

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت621.0088.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيابتهال احمد عيسى طعمة44281822422077006

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت635.0090.71اعدادية اسماء للبناتاحيائياسراء فوزي ذياب جاسم44291822422077011

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت518.0074.00اعدادية اسماء للبناتاحيائياسماء عبد الرحيم عبود حبيب44301822422077014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء628.0089.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيافياء فريد مجيد لطيف44311822422077016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء615.0087.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيالخيزران عبد المجيد محمود خلف44321822422077018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت610.0087.14اعدادية اسماء للبناتاحيائياماني عدي طه حسن44331822422077020

كلية طب االسنان/جامعة تكريت695.0099.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيامنه عزام احمد طرفه44341822422077023

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة519.0074.14اعدادية اسماء للبناتاحيائيايه ثامر عبد الواحد جمعه44351822422077029

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت528.0075.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيتبارك نهاد علي حسين44361822422077043

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء570.0081.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيجنان كامل يوسف محمد علي44371822422077050

كلية التربية/جامعة سامراء534.0076.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيحفصه عامر عبد الواحد جمعه44381822422077052

كلية التمريض/جامعة تكريت656.0093.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيحنين انور جاسم محمد44391822422077054

كلية العلوم/جامعة تكريت623.0089.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيحنين طه خزعل محمود44401822422077055
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء479.0068.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيرؤى زيد قاسم محمد44411822422077060

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.00100.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيرؤى مقداد عبد الرزاق خلف44421822422077061

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت681.0097.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيرند هذال حاتم عبد القادر44431822422077064

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيريام محمد حكمت ابراهيم44441822422077067

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية648.0092.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب اسامه حسين حمد44451822422077072

كلية التربية/جامعة سامراء534.0076.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب جاسم محمد حاجم44461822422077073

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء596.0085.14اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينه مطر بيدر عباس44471822422077076

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار532.0076.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيساره عباس فوزي عبود44481822422077079

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيساره يونس حمود خلف44491822422077080

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت634.0090.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيسجى ياسر صالح علوان44501822422077081

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية545.0077.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيسرور عماد احمد اسود44511822422077082

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيسفانه رعد محمود سلمان44521822422077083

كلية العلوم/جامعة تكريت601.0085.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيسفانه عباس رزوق عباس44531822422077084

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيصفا اسماعيل ابراهيم حسن44541822422077093

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيطيبه عماد ياس صالح44551822422077103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت477.0068.14اعدادية اسماء للبناتاحيائيعليه فالح حسن احمد44561822422077110

كلية التربية/جامعة سامراء495.0070.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيغصون سعد سحاب حسن44571822422077112

كلية التربية/جامعة سامراء505.0072.14اعدادية اسماء للبناتاحيائيغيداء مزهر علي محمود44581822422077113

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.0096.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه بسام حميد جاسم44591822422077115

كلية التربية/جامعة سامراء555.0079.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه حميد علي جاسم44601822422077116

كلية الصيدلة/جامعة تكريت693.0099.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه فاضل حمدي نيسان44611822422077117

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه لؤي احمد رشيد44621822422077118

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيفرح يوسف حسن خضير44631822422077122

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء631.0090.14اعدادية اسماء للبناتاحيائيكوثر فؤاد طاهر مهود44641822422077123

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء504.0072.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيلينا قاسم محمد عباس44651822422077124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء515.0073.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيلينا مثنى محمد علوان44661822422077125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء464.0066.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيمريم باسم خضير محمد44671822422077127

كلية الحقوق/جامعة تكريت537.0076.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيمنار باسم حمد ياسين44681822422077133

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيمنار رياض مرتضى جميل44691822422077134

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيمنار عبد المنعم عزت محمد44701822422077135

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء620.0088.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيميمنه عبد الباسط طه احمد44711822422077144

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء646.0092.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيميمونه حامد جمعه فارس44721822422077145

كلية الحقوق/جامعة تكريت516.0073.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيمينا ناجي سعدي كامل44731822422077147

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية اسماء للبناتاحيائينبال محمد طه هلول44741822422077150

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.0098.71اعدادية اسماء للبناتاحيائينضال سامي كاظم جاسم44751822422077152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء475.0067.86اعدادية اسماء للبناتاحيائينور الهدى ياسر حسن علي44761822422077155

كلية اآلداب/جامعة سامراء458.0065.43اعدادية اسماء للبناتاحيائينور محمد سرحان حسن44771822422077158

كلية الحقوق/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيهاجر كنعان سالم علي44781822422077161

كلية التربية/جامعة سامراء516.0073.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيهاله ياسر حسن عبد هللا44791822422077163

كلية العلوم/جامعة تكريت608.0086.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيياسمين احمد صالح حسين44801822422077170
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قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية اسماء للبناتاحيائييسرى فارس حسن محمود44811822422077172

كلية العلوم/جامعة تكريت592.0084.57ثانوية اشور للبناتاحيائيازل فائق محمود مهدي44821822422078001

كلية الحقوق/جامعة تكريت520.0074.29ثانوية اشور للبناتاحيائياسراء محمود عباس حسن44831822422078004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية اشور للبناتاحيائياسراء نجيب محمد رشيد44841822422078006

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0091.43ثانوية اشور للبناتاحيائياسماء محمد عبيد داود44851822422078008

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية اشور للبناتاحيائياعتماد محمود صبحي حسين44861822422078010

كلية التمريض/جامعة تكريت653.0093.29ثانوية اشور للبناتاحيائيانتصار عبد هللا خلف محمد44871822422078014

كلية الحقوق/جامعة تكريت543.0077.57ثانوية اشور للبناتاحيائيايمان صباح حسن علي44881822422078015

كلية العلوم/جامعة تكريت599.0085.57ثانوية اشور للبناتاحيائيايه فائق محمود مهدي44891822422078019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت539.0077.00ثانوية اشور للبناتاحيائيحوراء محمد نامس شكطي44901822422078024

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل630.0090.00ثانوية اشور للبناتاحيائيذكرى محسن عويد حبيب44911822422078025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية اشور للبناتاحيائيرانيا نجم عبد هللا عيسى44921822422078026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت501.0071.57ثانوية اشور للبناتاحيائيرحمه حسين نجم عبد هللا44931822422078027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت549.0078.43ثانوية اشور للبناتاحيائيرماح علي سليم عبد هللا44941822422078029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت509.0072.71ثانوية اشور للبناتاحيائيريام عبد هللا محمد عبد44951822422078032

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية اشور للبناتاحيائيريم ابراهيم علي كصب44961822422078033

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية اشور للبناتاحيائيزينب حمد خضر سلطان44971822422078034

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43ثانوية اشور للبناتاحيائيزينب هاشم حمد خلف44981822422078035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت599.0085.57ثانوية اشور للبناتاحيائيساره حسن لطس حسن44991822422078037

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية اشور للبناتاحيائيسلوى علي حسين محمد45001822422078039

كلية التمريض/جامعة الموصل670.0095.71ثانوية اشور للبناتاحيائيسناء عبد الخالق محجوب خلف45011822422078040

كلية الزراعة/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية اشور للبناتاحيائيشيماء عبد هللا جاسم محمد45021822422078045

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية اشور للبناتاحيائيعائشة عبد هللا جاسم محمد45031822422078048

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت475.0067.86ثانوية اشور للبناتاحيائيعذراء محمد عبد هللا احمد45041822422078050

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت563.0080.43ثانوية اشور للبناتاحيائيفاطمه رعد مشعان صيهود45051822422078051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت503.0071.86ثانوية اشور للبناتاحيائيفيحاء احمد محمد جمعه45061822422078053

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29ثانوية اشور للبناتاحيائيكفاح علي سليم عبد هللا45071822422078054

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية اشور للبناتاحيائيمنار عدنان حسين احمد45081822422078057

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية اشور للبناتاحيائيمنار فوزي صالح شهاب45091822422078058

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية اشور للبناتاحيائيمها فالح حسن عبد هللا45101822422078059

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية اشور للبناتاحيائينسرين اسماعيل محمد ضيف45111822422078060

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت477.0068.14ثانوية اشور للبناتاحيائينور رمضان ابراهيم عيسى45121822422078061

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية اشور للبناتاحيائينور صالح علي يوسف45131822422078062

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل575.0082.14ثانوية اشور للبناتاحيائيهدى علي عطيه عبد هللا45141822422078066

كلية اآلداب/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية اشور للبناتاحيائيهدى محمد محجوب روضان45151822422078067

كلية التمريض/جامعة تكريت649.0092.71ثانوية االندلس للبناتاحيائيام البنين عبد الحسين صادق كوثر45161822422079005

كلية الزراعة/جامعة تكريت424.0060.57ثانوية االندلس للبناتاحيائيايالف اميد احمد عبد المجيد45171822422079006

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية االندلس للبناتاحيائيايناس ستار مصطفى بيات45181822422079007

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية623.0089.00ثانوية االندلس للبناتاحيائيبشرى احسان حسن كاظم45191822422079009

كلية اآلداب/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية االندلس للبناتاحيائيبنين عماد محمد علي حسين45201822422079011
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كلية اآلداب/جامعة كركوك490.0070.00ثانوية االندلس للبناتاحيائيبنين مهدي محمود سلمان45211822422079012

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك511.0073.00ثانوية االندلس للبناتاحيائيجنه عبد الحكيم صادق جعفر45221822422079016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية االندلس للبناتاحيائيجيهان عباس انور كوثر45231822422079017

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0089.00ثانوية االندلس للبناتاحيائيرتاج احمد ابراهيم محمد45241822422079020

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.71ثانوية االندلس للبناتاحيائيرسل برهان غازي حمد45251822422079021

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك557.0079.57ثانوية االندلس للبناتاحيائيرقيه عباس باقر كاظم45261822422079023

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية635.0090.71ثانوية االندلس للبناتاحيائيرقيه مهدي ولي مهدي45271822422079025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية االندلس للبناتاحيائيريان قادر امين وادي45281822422079026

كلية التمريض/جامعة كركوك664.0094.86ثانوية االندلس للبناتاحيائيزهراء علي عبد الرسول حمزه45291822422079028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك546.0078.00ثانوية االندلس للبناتاحيائيزهراء علي محمد عريان45301822422079029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك561.0080.14ثانوية االندلس للبناتاحيائيزينب كفاح خليل ابراهيم45311822422079036

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية609.0087.00ثانوية االندلس للبناتاحيائيساره باسم محمد حمود45321822422079038

كلية اللغات/جامعة الكوفة632.0090.29ثانوية االندلس للبناتاحيائيساره بيتر فاضل محمد45331822422079039

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0091.29ثانوية االندلس للبناتاحيائيسماح حسين علي حماد45341822422079041

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه عباس خزعل مسيب45351822422079049

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.14ثانوية االندلس للبناتاحيائيمروه محسن علي عباس45361822422079052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية االندلس للبناتاحيائيملك صباح صمد محمد45371822422079054

كلية العلوم/جامعة ميسان591.0084.43ثانوية االندلس للبناتاحيائينور يلماز حسن علي45381822422079056

كلية طب االسنان/جامعة كركوك692.0098.86ثانوية االندلس للبناتاحيائينورا احمد رضا مدحت45391822422079057

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت501.0071.57اعدادية البخاري للبناتاحيائيامل ماهر عليوي فياض45401822422080003

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت651.0093.00اعدادية البخاري للبناتاحيائيامنه محمد عبد هللا حسين45411822422080004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية502.0071.71اعدادية البخاري للبناتاحيائيانفال عقيل ابراهيم حسين45421822422080005

كلية التربية/جامعة سامراء508.0072.57اعدادية البخاري للبناتاحيائيبيداء متعب نصيف هندي45431822422080008

كلية التمريض/جامعة تكريت660.0094.29اعدادية البخاري للبناتاحيائيخديجة محمد عبد هللا حسين45441822422080013

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت521.0074.43اعدادية البخاري للبناتاحيائيداليا سمير حماده نامس45451822422080014

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت568.0081.14اعدادية البخاري للبناتاحيائيرحمه فاضل عباس حمد45461822422080017

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية469.0067.00اعدادية البخاري للبناتاحيائيرسل عصام مهدي صالح45471822422080018

كلية العلوم/جامعة تكريت605.0086.43اعدادية البخاري للبناتاحيائيريب ايوب ابراهيم عليوي45481822422080020

كلية اآلداب/جامعة تكريت525.0075.00اعدادية البخاري للبناتاحيائيسجى عياش عبد هللا لطيف45491822422080024

كلية العلوم/جامعة تكريت582.0083.14اعدادية البخاري للبناتاحيائيشهد اركان صحو خلف45501822422080026

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.0094.43اعدادية البخاري للبناتاحيائيغفران حميد عزاوي صالح45511822422080028

كلية العلوم/جامعة تكريت582.0083.14اعدادية البخاري للبناتاحيائيلينه علي خلف عبد هللا45521822422080032

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء567.0081.00اعدادية البخاري للبناتاحيائيمناسك طالب محمود خلف45531822422080033

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت537.0076.71اعدادية البخاري للبناتاحيائيورقاء ابراهيم عياش محمد45541822422080037

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية626.0089.43اعدادية البخاري للبناتاحيائييقين ثاني مجيد احمد45551822422080038

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت564.0080.57اعدادية البخاري للبناتاحيائييقين عبد هللا محمد خلف45561822422080039

كلية الصيدلة/جامعة تكريت690.0098.57اعدادية البيان للبناتاحيائياستبرق محمد سليمان ابراهيم45571822422081004

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت529.0075.57اعدادية البيان للبناتاحيائياسراء فالح نجم حسن45581822422081005

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت543.0077.57اعدادية البيان للبناتاحيائياشواق صباح عايد فيصل45591822422081007

كلية الزراعة/جامعة تكريت434.0062.00اعدادية البيان للبناتاحيائيبلسم ماثل عارف عبد الرزاق45601822422081012
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86اعدادية البيان للبناتاحيائيرفل علي شاكر علي45611822422081018

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية451.0064.43اعدادية البيان للبناتاحيائيزينب عماد فارس عبد هللا45621822422081021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت480.0068.57اعدادية البيان للبناتاحيائيزينه محمد شاكر محمود45631822422081022

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت539.0077.00اعدادية البيان للبناتاحيائيسجى سهيل نجم عبيد45641822422081024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية البيان للبناتاحيائيسجى صباح عكله شوكت45651822422081025

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية البيان للبناتاحيائيشهد سعد مصطفى حميد45661822422081028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية البيان للبناتاحيائيشهالء عالء سلمان عبد الجبار45671822422081030

كلية العلوم/جامعة تكريت595.0085.00اعدادية البيان للبناتاحيائيفاطمة سالم داود احمد45681822422081034

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية البيان للبناتاحيائيمريم خالد خليل محمود45691822422081037

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت616.0088.00اعدادية البيان للبناتاحيائيمريم علي محمد كاظم45701822422081038

كلية اآلداب/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية البيان للبناتاحيائيمريم قاسم عباس محمد45711822422081039

كلية العلوم/جامعة تكريت595.0085.00اعدادية البيان للبناتاحيائيمريم محمد عبد هللا رشيد45721822422081040

كلية التمريض/جامعة تكريت659.0094.14اعدادية البيان للبناتاحيائيمالك حسن كاظم عبد45731822422081041

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء610.0087.14اعدادية البيان للبناتاحيائيمها احمد سعيد ابراهيم45741822422081042

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية البيان للبناتاحيائيموج خالد جاسم محمد45751822422081043

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت567.0081.00اعدادية البيان للبناتاحيائيمينا اركان نظير حسين45761822422081044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل587.0083.86اعدادية البيان للبناتاحيائيهدى عبود خلف ربيع45771822422081046

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية البيان للبناتاحيائيوسن محمد عبد الرحمن احمد45781822422081048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت500.0071.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء احمد جابر علوان45791822422082010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسبأ هاشم محمد عيسى45801822422082014

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت527.0075.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى محمد معاذ شران45811822422082016

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0082.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسداد وفيق سهيل نجم45821822422082017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0064.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيصفا طاهر محمد اسماعيل45831822422082021

كلية العلوم/جامعة تكريت595.0085.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعائشه وئام رمزي عبد الغني45841822422082025

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعاليه ياسر عبد مهدي45851822422082026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه خلدون جاسم محمد45861822422082027

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائييمامه رائد عبد الواحد يوسف45871822422082034

كلية التربية/جامعة سامراء485.0069.29ثانوية المهج للبناتاحيائيامنة محمد خالد حسين45881822422083001

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت653.0093.29ثانوية المهج للبناتاحيائياية ناظم عبد الهادي سليم45891822422083004

كلية اآلداب/جامعة تكريت533.0076.14ثانوية الريان للبناتاحيائيايالف غيث محمد حسن45901822422085007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء574.0082.00ثانوية الريان للبناتاحيائيبان حافظ شاكر محمود45911822422085009

كلية التربية/جامعة سامراء495.0070.71ثانوية الريان للبناتاحيائيتبارك طالع فرحان المناحي45921822422085010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية الريان للبناتاحيائيتبارك محمد حسن خلف45931822422085013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71ثانوية الريان للبناتاحيائيجيهان محمد جدوع احمد45941822422085014

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43ثانوية الريان للبناتاحيائيداليا ياسر محمود حسين45951822422085019

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية الريان للبناتاحيائيدعاء مجيد اسماعيل جاسم45961822422085021

كلية اآلداب/جامعة تكريت450.0064.29ثانوية الريان للبناتاحيائيدالل باسم خضير محمد45971822422085022

كلية التربية/جامعة سامراء505.0072.14ثانوية الريان للبناتاحيائيرانيا حيدر سامي راضي45981822422085024

كلية التربية/جامعة سامراء527.0075.29ثانوية الريان للبناتاحيائيرحمة طالب احمد مرزوق45991822422085026

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار438.0062.57ثانوية الريان للبناتاحيائيرسل حازم نصيف محمد46001822422085027
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قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى614.0087.71ثانوية الريان للبناتاحيائيرغد عالء محمود جاسم46011822422085028

كلية الصيدلة/جامعة تكريت690.0098.57ثانوية الريان للبناتاحيائيروز خضير محمود غافل46021822422085030

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية الريان للبناتاحيائيزينب ابراهيم صالح مهدي46031822422085033

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية432.0061.71ثانوية الريان للبناتاحيائيسلسبيل مصطفى فهد خليفه46041822422085038

كلية التربية/جامعة سامراء522.0074.57ثانوية الريان للبناتاحيائيشهد حسن صبحي حمود46051822422085040

كلية اآلداب/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية الريان للبناتاحيائيشهد عبد الخالق فرحان محمد46061822422085041

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء578.0082.57ثانوية الريان للبناتاحيائيشيماء ثامر سلوم عبد هللا46071822422085042

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية الريان للبناتاحيائيضحى صدام حسين سلمان46081822422085043

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء557.0079.57ثانوية الريان للبناتاحيائيضحى صدام محي الدين جمعه46091822422085044

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء627.0089.57ثانوية الريان للبناتاحيائيعدن رزوق محجوب حسن46101822422085045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء474.0067.71ثانوية الريان للبناتاحيائيغنيه فاضل عباس صالح46111822422085046

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية الريان للبناتاحيائيالنه كامل نايف قدوري46121822422085049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475.0067.86ثانوية الريان للبناتاحيائيمروه جاسم قدوري هالل46131822422085050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57ثانوية الريان للبناتاحيائيمالك اسماعيل شكوري محمود46141822422085053

كلية التربية/جامعة سامراء504.0072.00ثانوية الريان للبناتاحيائيمنال مجبل علي محمود46151822422085054

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء619.0088.43ثانوية الريان للبناتاحيائيميسم احمد عباس سهيل46161822422085056

كلية اآلداب/جامعة سامراء440.0062.86ثانوية الريان للبناتاحيائينجالء ادريس جياد عبد46171822422085059

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية الريان للبناتاحيائيندى شاكر محمود حسين46181822422085060

كلية التربية/جامعة سامراء512.0073.14ثانوية الريان للبناتاحيائينور ابراهيم جاسم محمود46191822422085062

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى442.0063.14ثانوية الريان للبناتاحيائينور الهدى يوسف علوان مهدي46201822422085063

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء568.0081.14ثانوية الريان للبناتاحيائييمامه محمد سعدون عبد46211822422085067

كلية العلوم/جامعة تكريت616.0088.00ثانوية العفاف للبناتاحيائياساور عبد الرحمن عبد الكريم حسين46221822422086002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية العفاف للبناتاحيائياميمه علي حسين عالوي46231822422086007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء598.0085.43ثانوية العفاف للبناتاحيائيايمان هشام عدنان حسين46241822422086008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء631.0090.14ثانوية العفاف للبناتاحيائيايه خليل ابراهيم كاظم46251822422086009

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية468.0066.86ثانوية العفاف للبناتاحيائيايه عبد نصيف محمد46261822422086010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء573.0081.86ثانوية العفاف للبناتاحيائيحنين حسن محمد خلف46271822422086014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء598.0085.43ثانوية العفاف للبناتاحيائيختام فاروق عبد جمعه46281822422086016

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية العفاف للبناتاحيائيديانا محمد شهاب وهاب46291822422086017

كلية اآلداب/جامعة سامراء548.0078.29ثانوية العفاف للبناتاحيائيرغد يوسف ابراهيم محمود46301822422086019

كلية التربية/جامعة سامراء511.0073.00ثانوية العفاف للبناتاحيائيريام حسين مضحي حسن46311822422086021

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء678.0096.86ثانوية العفاف للبناتاحيائيسيناء بالل ضاري احمد46321822422086026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء618.0088.29ثانوية العفاف للبناتاحيائيمريم سامي هاشم علي46331822422086034

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء653.0093.29ثانوية العفاف للبناتاحيائيميساء عبد الكريم حمد كاظم46341822422086036

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء556.0079.43ثانوية العفاف للبناتاحيائيهبه فارس ضرار عبد المجيد46351822422086042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية العفاف للبناتاحيائيهند احمد سعيد محمد46361822422086043

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى527.0075.29ثانوية العفاف للبناتاحيائييمامه عباس فاضل عباس46371822422086045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء467.0066.71ثانوية العفاف للبناتاحيائيهدى خضير عباس محمود46381822422086046

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد547.0078.14للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي احيائياصالة مقداد عبد الرزاق عبد النبي46391822422087004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت467.0066.71للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي احيائيرنا رشيد عبد هللا خلف46401822422087013
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التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي احيائيساره زهير كوان جاسم46411822422087018

كلية الزراعة/جامعة تكريت435.0062.14للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي احيائيساره عالء كاظم علي46421822422087021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء606.0086.57للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي احيائيسرى عادل ابراهيم مصطفى46431822422087022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء584.0083.43للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي احيائيسناء فرحان رشيد محمد46441822422087023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء619.0088.43للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي احيائيضحى وليد عبد الباقي عبود46451822422087025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء634.0090.57للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي احيائيطيبه صباح حسن احمد46461822422087026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء655.0093.57للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي احيائيعائشة طه جاسم محمد46471822422087027

كلية التربية/جامعة سامراء503.0071.86للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي احيائيغفران فاضل جاسم عكاب46481822422087030

كلية الطب/جامعة تكريت697.0099.57للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي احيائيفوز هيثم عبد الرحمن عبد الجبار46491822422087032

كلية الزراعة/جامعة كركوك522.0074.57للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي احيائيمريم محمود خليل ابراهيم46501822422087036

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت638.0091.14للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي احيائيمنى رشيد عبد هللا خلف46511822422087038

كلية اآلداب/جامعة تكريت514.0073.43للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي احيائيمينا عبد الرحمن علي محمد46521822422087039

كلية العلوم/جامعة تكريت585.0083.57للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي احيائينبأ ارحيم فاضل حسين46531822422087040

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي احيائينبراس فيصل لطيف حسين46541822422087041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل482.0068.86للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي احيائينغم حسام عبد المحسن احمد46551822422087042

كلية التربية/جامعة سامراء492.0070.29للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي احيائينهى علوان حسين احمد46561822422087043

كلية اآلداب/جامعة سامراء451.0064.43للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي احيائيهاجر مثنى رحيم رسن46571822422087045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء454.0064.86للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي احيائيورقاء نوري صالح حسين46581822422087047

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء583.0083.29للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي احيائيورود ناظم رشيد حسين46591822422087048

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت536.0076.57للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي احيائييسرى خليل خلف جاسم46601822422087050

كلية العلوم/جامعة كركوك622.0088.86ثانوية االماني للبناتاحيائياالء قحطان جميل فدعم46611822422089008

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك521.0074.43ثانوية االماني للبناتاحيائياالء محمد مدحت شوكت46621822422089009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0064.29ثانوية االماني للبناتاحيائيامال ناظم علي عكله46631822422089011

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية االماني للبناتاحيائيايه اياد صالح حسين46641822422089015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك590.0084.29ثانوية االماني للبناتاحيائيبثينة رائد دحام نصر الدين46651822422089018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية االماني للبناتاحيائيبسمة علي عبد علي46661822422089020

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية االماني للبناتاحيائيحكيمه زين العابدين حسن علي46671822422089025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية428.0061.14ثانوية االماني للبناتاحيائيحوراء كنعان عدنان فاضل46681822422089026

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت506.0072.29ثانوية االماني للبناتاحيائيدعاء منصور عبد القادر عبد هللا46691822422089030

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت551.0078.71ثانوية االماني للبناتاحيائيزهراء عماد حمد مجول46701822422089042

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية483.0069.00ثانوية االماني للبناتاحيائيزهراء نور الدين محمد حسن46711822422089043

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية االماني للبناتاحيائيسارة وحيد ولي داره46721822422089045

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية االماني للبناتاحيائيسماح انور رحيم حمد46731822422089049

كلية التمريض/جامعة تكريت659.0094.14ثانوية االماني للبناتاحيائيسندس حسن علي صادق46741822422089052

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية االماني للبناتاحيائيشهلة ستار مولود شكور46751822422089057

كلية التمريض/جامعة كركوك661.0094.43ثانوية االماني للبناتاحيائيشهلة غازي طه خلف46761822422089058

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت512.0073.14ثانوية االماني للبناتاحيائيضحى رعد دليان انور46771822422089060

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00ثانوية االماني للبناتاحيائيضحى رياض طلب جمعة46781822422089061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية434.0062.00ثانوية االماني للبناتاحيائيعليه عبد اللطيف عباس رشيد46791822422089064

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية االماني للبناتاحيائيفاطمه صالح ابراهيم زيدان46801822422089070
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57ثانوية االماني للبناتاحيائيفاطمه عماد رمضان علي46811822422089071

كلية طب االسنان/جامعة كركوك693.0099.00ثانوية االماني للبناتاحيائيمريم عصام زيدان عبد هللا46821822422089075

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية االماني للبناتاحيائيمالك هاشم اكبر محمد46831822422089076

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43ثانوية االماني للبناتاحيائيملك محمد ابراهيم سمين46841822422089077

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية االماني للبناتاحيائيمنال جعفر نقي توفيق46851822422089078

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية االماني للبناتاحيائيمنال رعد عيدان حسن46861822422089079

كلية الحقوق/جامعة تكريت512.0073.14ثانوية االماني للبناتاحيائيمنى منعم متعب عواد46871822422089081

كلية التمريض/جامعة تكريت656.0093.71ثانوية االماني للبناتاحيائينسرين عبد الرحمن عيدان حسن46881822422089086

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية االماني للبناتاحيائينور بهجت نامق موسى46891822422089089

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية االماني للبناتاحيائينورة اياد نقي ابراهيم46901822422089090

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86ثانوية االماني للبناتاحيائيهدى عبد الرحمن عيدان حسن46911822422089091

كلية التمريض/جامعة كركوك667.0095.29ثانوية االماني للبناتاحيائيوسن رياض طلب جمعه46921822422089094

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك518.0074.00ثانوية االماني للبناتاحيائييقين حسين علي خضر46931822422089096

كلية التربية/جامعة سامراء489.0069.86اعدادية االسحاقي للبناتاحيائيامنه باسم مخلف عناد46941822422090002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية االسحاقي للبناتاحيائيايمان شهاب احمد ثامر46951822422090004

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية االسحاقي للبناتاحيائيايه حسين رشاد حسن46961822422090005

كلية التربية/جامعة سامراء499.0071.29اعدادية االسحاقي للبناتاحيائيشهد جمال الدين عبد محمد46971822422090011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار443.0063.29اعدادية االسحاقي للبناتاحيائيلقاء هاشم خضير صايل46981822422090018

كلية العلوم/جامعة تكريت581.0083.00ثانوية الحمزة للبناتاحيائياالء احمد عباس عتيج46991822422092001

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية الحمزة للبناتاحيائيانعام منهي شيحان جواد47001822422092002

كلية العلوم/جامعة تكريت633.0090.43ثانوية الحمزة للبناتاحيائيديانا حسين عبيد احمد47011822422092004

كلية العلوم/جامعة تكريت590.0084.29ثانوية الحمزة للبناتاحيائيفاطمه نامس جمعه حماد47021822422092007

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية431.0061.57ثانوية الحمزة للبناتاحيائيفرات خليل ابراهيم محيميد47031822422092008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت503.0071.86ثانوية الحمزة للبناتاحيائيوفاء صباح ناصر حسين47041822422092011

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت543.0077.57ثانوية البارودي للبناتاحيائيتبارك بشار كاظم احمد47051822422093003

كلية الزراعة/جامعة تكريت421.0060.14ثانوية البارودي للبناتاحيائيحياه جابر حسين عبد هللا47061822422093005

كلية الزراعة/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية البارودي للبناتاحيائيقمر ستار عبد الجبار احمد47071822422093007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية البارودي للبناتاحيائيمريم اسود فياض حسين47081822422093008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت536.0076.57ثانوية البارودي للبناتاحيائيمريم سلمان عبيد حسين47091822422093009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية البارودي للبناتاحيائيميادة عالء حسين علي47101822422093010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية البارودي للبناتاحيائينور احمد رجب احمد47111822422093011

كلية العلوم/جامعة تكريت609.0087.00ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائياسراء خزعل عبود غزال47121822422094001

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية436.0062.29ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيامنه ثاير فاضل عبد القادر47131822422094002

كلية العلوم/جامعة تكريت608.0086.86ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيايه عبد هللا محمد خلف47141822422094003

كلية الحقوق/جامعة تكريت513.0073.29ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيحواسم ثاير فاضل عبد القادر47151822422094005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت596.0085.14ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيساره احمد دخيل علي47161822422094008

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0091.29ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيسهاد مجيد علي عباس47171822422094009

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيهدايه حازم عبيد سمير47181822422094013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية الزهور للبناتاحيائيايات حمادي محمد عباس47191822422096004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت496.0070.86ثانوية الزهور للبناتاحيائيايالف حسن علي لطيف47201822422096005
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قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت559.0079.86ثانوية الزهور للبناتاحيائيايه صبحي احمد عيسى47211822422096006

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت631.0090.14ثانوية الزهور للبناتاحيائيبان خالد طريد كردي47221822422096007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية الزهور للبناتاحيائيتبارك بديع ماهر حياوي47231822422096009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية الزهور للبناتاحيائيدنيا سعيد حماد عسل47241822422096011

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت540.0077.14ثانوية الزهور للبناتاحيائيرحمه جمعه مالك حسين47251822422096013

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية الزهور للبناتاحيائيسفانه عبد عبد هللا حسين47261822422096017

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت546.0078.00ثانوية الزهور للبناتاحيائيسنين فواز حميد حسين47271822422096018

كلية العلوم/جامعة تكريت607.0086.71ثانوية الزهور للبناتاحيائيفاتن منذر علي حمد47281822422096021

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت544.0077.71ثانوية الزهور للبناتاحيائيفردوس حازم رشيد حمود47291822422096022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية الزهور للبناتاحيائينور محمد صابر مصطفى47301822422096026

كلية اآلداب/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية بعاجة للبناتاحيائيمها عطا هللا محمد موسى47311822422099009

كلية العلوم/جامعة تكريت613.0087.57ثانوية سومر للبناتاحيائياضواء مجيد حيمد ياسين47321822422104001

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية سومر للبناتاحيائياماني مجبل محسن محيميد47331822422104002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت563.0080.43ثانوية سومر للبناتاحيائيتغريد مقلد منصور مصلح47341822422104006

كلية العلوم/جامعة تكريت617.0088.14ثانوية سومر للبناتاحيائيشفا عبد الرحمن محمود ذاوى47351822422104012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية سومر للبناتاحيائيعذراء ساير فرحان حنتوش47361822422104015

كلية الحقوق/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية سومر للبناتاحيائيغاده عويد شكر حسين47371822422104016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت522.0074.57ثانوية سومر للبناتاحيائيلنا هالل حيمد ياسين47381822422104018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك587.0083.86ثانوية الشهيد وائل للبناتاحيائيايمان سعد محمد مهدي47391822422105002

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية الشهيد وائل للبناتاحيائيتغريد فارس جسام محمد47401822422105006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت491.0070.14ثانوية الشهيد وائل للبناتاحيائيشيماء ياسين علي خلف47411822422105011

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء430.0061.43ثانوية الشهيد وائل للبناتاحيائيعائشه حسن حمد حسين47421822422105013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية الشهيد وائل للبناتاحيائينور الهدى حسين عبد هللا سالم47431822422105015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت475.0067.86ثانوية الشهيد وائل للبناتاحيائينوره حميد ضيدان حمد47441822422105017

كلية الزراعة/جامعة تكريت494.0070.57ثانوية الشهيد وائل للبناتاحيائيهدير ممتاز ضيدان حمد47451822422105018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيأمل جميل محمد احمد47461822422106002

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت549.0078.43اعدادية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيتبارك صالح ماجد زيدان47471822422106004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيحوراء سمير حمزه جواد47481822422106005

كلية العلوم/جامعة تكريت593.0084.71اعدادية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيديانا حسين مخلف عويد47491822422106006

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيزينب حسين عباس كعيد47501822422106008

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية439.0062.71اعدادية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيساره احمد رشيد حميد47511822422106009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيمآثر فرحان ماجد زيدان47521822422106013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت567.0081.00اعدادية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيمروه غازي كريم عبد هللا47531822422106014

كلية اآلداب/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيميالد باهض حسين ساير47541822422106015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488.0069.71اعدادية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائينبأ جمال مزهر علي47551822422106017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائييقين كهالن ابراهيم يحيى47561822422106019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.43دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيآيه ادريس كريم محمد47571822422107003

كلية العلوم/جامعة كركوك625.0089.29دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائياسراء ايوب فتاح محمد47581822422107006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائياسماء معروف نوري سمين47591822422107009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية448.0064.00دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائياالن اراز رشيد حسن47601822422107015
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كلية اآلداب/جامعة تكريت451.0064.43دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيالهام كامل حسين جبار47611822422107016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك479.0068.43دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيايفان صباح عادل احمد47621822422107019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيايمان فاروق رشيد علي47631822422107024

كلية العلوم/جامعة كركوك618.0088.29دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيبتول جمال حكيم احمد47641822422107026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك494.0070.57دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيبنان محمود سعيد محمد47651822422107029

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك520.0074.29دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيبيخال خليل ابراهيم عبد هللا47661822422107031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0067.43دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيتابان طالب احمد خوابا خش47671822422107035

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية607.0086.71دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيجيا كامران منديل جاسم47681822422107039

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيداليا محمود صالح عباس47691822422107041

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك550.0078.57دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيدريا علي شامل سمين47701822422107042

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك518.0074.00دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيدنيا لطيف جوهر اسماعيل47711822422107044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية429.0061.29دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيروزان محمد كريم سمين47721822422107057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0068.00دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيزينب سليم ستار محمد47731822422107060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية426.0060.86دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيزينب كمال مصطفى صالح47741822422107062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك561.0080.14دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيزينب نامق سعيد حميد47751822422107063

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت481.0068.71دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيسارة سامي باهر حسين47761822422107065

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت537.0076.71دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيساره طه حسين جبار47771822422107069

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0085.71دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيسازان سروت عبد الباقي سعيد47781822422107070

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك558.0079.71دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيسكاال كريم صالح محمد47791822422107073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية434.0062.00دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيسميه حسين علي عبدي47801822422107074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475.0067.86دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيسميه نجاة حيدر عزيز47811822422107075

كلية التمريض/جامعة كركوك672.0096.00دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيشه هين سيروان بهجت محي الدين47821822422107080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت503.0071.86دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيشوخان صباح احمد امين47831822422107083

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت527.0075.29دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيشوخان نوزاد عبيد محمد47841822422107084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت547.0078.14دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيشيدا علي محمد علي47851822422107085

كلية العلوم/جامعة كركوك624.0089.14دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيشيماء احمد محمد علي47861822422107086

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت483.0069.00دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيشيماء بكر قادر احمد47871822422107088

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.14دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيفيان تحسين محمد كريم47881822422107096

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت499.0071.29دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيماريه طالب محمد خورشيد47891822422107102

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيمريم سامان جبار ناصر47901822422107105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك465.0066.43دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيناديه عدنان محمد امين47911822422107107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.29دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائينيان فائق ابراهيم سمين47921822422107111

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيهاله صابر احمد شريف47931822422107113

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت518.0074.00دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيهدى علي حسين ابراهيم47941822422107114

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية423.0060.43ثانوية خانزاد للبنات الدراسة الكرديةاحيائيايمان وريا قاسم كريم47951822422108004

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0085.71ثانوية خانزاد للبنات الدراسة الكرديةاحيائيديالن طارق فاتح ابراهيم47961822422108007

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية خانزاد للبنات الدراسة الكرديةاحيائيسورين محمد حسن علي47971822422108010

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية خانزاد للبنات الدراسة الكرديةاحيائيسوزان اسماعيل جبار غفور47981822422108011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية469.0067.00ثانوية خانزاد للبنات الدراسة الكرديةاحيائيسوزان نصر الدين جبار عمر47991822422108012

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية خانزاد للبنات الدراسة الكرديةاحيائيفردوس فاروق فاتح ابراهيم48001822422108017
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية خانزاد للبنات الدراسة الكرديةاحيائينسرين جهاد غفور عينه48011822422108019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية430.0061.43ثانوية خانزاد للبنات الدراسة الكرديةاحيائيهناء محسن محي الدين جبار48021822422108021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك510.0072.86ثانوية خانزاد للبنات الدراسة الكرديةاحيائيهيلين محمد فتاح مصطفى48031822422108022

كلية التربية/جامعة سامراء498.0071.14ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائياثار فراس فؤاد الدين ظاهر48041822422109001

كلية التمريض/جامعة تكريت637.0091.00ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيازل علي ياسين حمد48051822422109002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيانفال واثق اسعيدي عبد هللا48061822422109003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء566.0080.86ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيجنان ابراهيم سعيد خلف48071822422109004

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت625.0089.29ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيخوله حردان ذياب غانم48081822422109005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت527.0075.29ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيرحمة نزال جوهر دخيل48091822422109007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت537.0076.71ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيرنا سعدي عبد خلف48101822422109008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيفاطمه احمد حسن سعدون48111822422109016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0079.14ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيمريم ظاهر محمد عبد48121822422109018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيمريم عيسى مهيدي صالح48131822422109019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيورقاء نايف ابراهيم حسين48141822422109021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيامال طارق شالش علي48151822422110006

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء463.0066.14اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيامنه غايب مطني عبيد48161822422110007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيتبارك قيس علي حسين48171822422110014

كلية التربية/جامعة سامراء492.0070.29اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيحوراء حيدر علي عباس48181822422110017

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية575.0082.14اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيحوراء علي فيصل حسن48191822422110019

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيرسل صالح حميد حسين48201822422110027

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت490.0070.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيرندا سعد حميد حسين48211822422110031

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية522.0074.57اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزبيده قاسم نصيف جاسم48221822422110033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزهراء رائد حسين مهدي48231822422110036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء491.0070.14اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزهراء سامي دلف خليفه48241822422110037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزهراء فاضل مهدي عبود48251822422110039

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزينب مناف عبد الكريم عبد الرزاق48261822422110043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزينه وسام نوري درب48271822422110044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت477.0068.14اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيسماح نعمه محمد ابراهيم48281822422110048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيشهد احمد ابراهيم جاسم48291822422110051

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية505.0072.14اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيشهد جاسم محمد ولي48301822422110052

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيغفران عمار قدوري حميد48311822422110059

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت522.0074.57اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيفاطمه حيدر علي عباس48321822422110062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيفرح حسين عبد المطلب حسن48331822422110063

كلية اآلداب/جامعة سامراء440.0062.86اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائينوره ثامر شاكر محمود48341822422110070

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0062.14اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيهبة علي خزعل هادي48351822422110071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيهبه هللا بدر جاسم مخلف48361822422110072

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت484.0069.14اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيهدى حسن فيصل حسن48371822422110073

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيهديل خلف زبار سعيد48381822422110074

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيهديل غانم علي جاسم48391822422110076

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0062.43ثانوية االيمان للبناتاحيائيازهار محمود محمد ذاياب48401822422112002
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التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29ثانوية االيمان للبناتاحيائيامل عايد مأمور مد هللا48411822422112009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية االيمان للبناتاحيائيايه فاضل صالح فاضل48421822422112014

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية االيمان للبناتاحيائيجميله جباره سلطان سعيد48431822422112017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية االيمان للبناتاحيائيحليمه عبد هللا عبد المجيد مظهور48441822422112019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية االيمان للبناتاحيائيدنيا مثنى ركاد احمد48451822422112024

كلية التمريض/جامعة تكريت651.0093.00ثانوية االيمان للبناتاحيائيرابحه معيوف عبد هللا حسين48461822422112025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت622.0088.86ثانوية االيمان للبناتاحيائيربيه عبد هللا صبار اسماعيل48471822422112026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية االيمان للبناتاحيائيرجاء شجاع ياس حمد48481822422112027

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية االيمان للبناتاحيائيرفل خضر طحطوح فالح48491822422112028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0069.14ثانوية االيمان للبناتاحيائيرنا عبد الرحمن صالح حمد48501822422112029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية االيمان للبناتاحيائيرنا ياسين اسماعيل حسن48511822422112030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت565.0080.71ثانوية االيمان للبناتاحيائيسرى سعيد ذياب عالوي48521822422112042

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43ثانوية االيمان للبناتاحيائيسعديه احمد حسن احمد48531822422112043

كلية العلوم/جامعة تكريت603.0086.14ثانوية االيمان للبناتاحيائيشفاء وسمي ابراهيم سليمان48541822422112046

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29ثانوية االيمان للبناتاحيائيشيماء اثير حسين عبد48551822422112048

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0062.43ثانوية االيمان للبناتاحيائيصبا عماد اسماعيل محمد48561822422112050

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء569.0081.29ثانوية االيمان للبناتاحيائيعبير ابراهيم خلف يوسف48571822422112053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت505.0072.14ثانوية االيمان للبناتاحيائيمريم احمد مسلط حمود48581822422112058

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء620.0088.57ثانوية االيمان للبناتاحيائيناديه زيدان صالح ياسين48591822422112062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت553.0079.00ثانوية االيمان للبناتاحيائينورس عبد هللا محسن رجب48601822422112068

كلية التربية/جامعة سامراء519.0074.14ثانوية االيمان للبناتاحيائيهدى فرج عبد يوسف48611822422112070

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية االيمان للبناتاحيائيهوازن اسماعيل خطاب بدر48621822422112073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت537.0076.71ثانوية االيمان للبناتاحيائيياسمين سعيد محمد عبد الرحمن48631822422112078

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت618.5288.36ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيأيه اياد ظاهر حسن48641822422114001

كلية العلوم/جامعة تكريت594.6484.95ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيافنان اثير تركي عبد الكريم48651822422114002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء588.2084.03ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيايثار محمد ممدوح صالح48661822422114003

كلية الطب/جامعة تكريت709.76101.39ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيبهيه عبد الرزاق خالد عبد هللا48671822422114004

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.0099.00ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيتاره كريم زامل هزاع48681822422114005

كلية الطب/جامعة تكريت714.00102.00ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيرحمه محمد قاسم محمد48691822422114006

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية685.2897.90ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيروان عدنان حسن خلف48701822422114007

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت541.3277.33ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيزهراء محمد حسين علي48711822422114009

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.9697.57ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيزينب محمد حسن علي48721822422114010

كلية الطب/جامعة تكريت713.76101.97ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيغفران خضير عباس خضير48731822422114011

كلية التمريض/جامعة تكريت669.0495.58ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيفرقان معاذ صابر جاسم48741822422114012

كلية الطب/جامعة تكريت701.96100.28ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيمسره بهاء عبد هللا علي48751822422114013

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت681.4497.35ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيمسره محمد زين العابدين محمود48761822422114014

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.8495.12ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيموج مهند توفيق علوان48771822422114015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.3697.62ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيهاجر زهير محمود زهوان48781822422114016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية الخصم للبناتاحيائيابتسام احمد سعيد خلف48791822422115001

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل546.0078.00ثانوية الخصم للبناتاحيائياسراء زبير غتران مجيد48801822422115003
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت524.0074.86ثانوية الخصم للبناتاحيائيامال عبد الهادي صالح خلف48811822422115006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية الخصم للبناتاحيائيانفال جمال محمد عطا هللا48821822422115007

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت544.0077.71ثانوية الخصم للبناتاحيائيايمان رافد فياض حبيب48831822422115010

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت558.0079.71ثانوية الخصم للبناتاحيائيايمان عبد الصديق حسن محمد48841822422115011

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت565.0080.71ثانوية الخصم للبناتاحيائيايه سعد خضر علي48851822422115012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية الخصم للبناتاحيائيايه نمير مهنا محمود48861822422115014

كلية العلوم/جامعة تكريت594.0084.86ثانوية الخصم للبناتاحيائيحنان جاسم محمد حسين48871822422115021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت520.0074.29ثانوية الخصم للبناتاحيائيحنين عبد هللا محمد ابراهيم48881822422115022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية الخصم للبناتاحيائيخديجة ثامر صالح عليج48891822422115023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0067.14ثانوية الخصم للبناتاحيائيخديجة خطاب ياسين جاسم48901822422115024

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت625.0089.29ثانوية الخصم للبناتاحيائيدالل خطاب عبد دبيس48911822422115025

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت537.0076.71ثانوية الخصم للبناتاحيائيرانيه صالح محمود احمد48921822422115028

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية الخصم للبناتاحيائيرسل علي عبد هللا سلطان48931822422115029

كلية التمريض/جامعة تكريت661.0094.43ثانوية الخصم للبناتاحيائيرغد محمد خلف حبيب48941822422115031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت527.0075.29ثانوية الخصم للبناتاحيائيرفل احمد عزاوي محمد48951822422115032

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية الخصم للبناتاحيائيرنده رمضان احمد حسين48961822422115033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية الخصم للبناتاحيائيرواء كمال محمد عطا هللا48971822422115034

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت519.0074.14ثانوية الخصم للبناتاحيائيرويده حسن محمود خضر48981822422115035

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.0098.71ثانوية الخصم للبناتاحيائيريم حسام احمد عيسى48991822422115036

كلية التمريض/جامعة تكريت649.0092.71ثانوية الخصم للبناتاحيائيسبا خلف جاسم موسى49001822422115040

كلية التمريض/جامعة نينوى646.0092.29ثانوية الخصم للبناتاحيائيسحر محمد رجب عطية49011822422115042

كلية الطب/جامعة تكريت700.00100.00ثانوية الخصم للبناتاحيائيسلسبيل ابراهيم محمد عبد49021822422115044

كلية العلوم/جامعة تكريت599.0085.57ثانوية الخصم للبناتاحيائيسما علي خلف عبد هللا49031822422115045

كلية التمريض/جامعة تكريت678.0096.86ثانوية الخصم للبناتاحيائيسناء نايف عبد هللا حسين49041822422115046

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86ثانوية الخصم للبناتاحيائيسندس عواد اسماعيل جلعوط49051822422115047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت556.0079.43ثانوية الخصم للبناتاحيائيسهى عزيز يونس عزيز49061822422115049

كلية العلوم/جامعة تكريت610.0087.14ثانوية الخصم للبناتاحيائيشهد ثائر غالب محمد49071822422115050

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت549.0078.43ثانوية الخصم للبناتاحيائيصفا زهير خلف عبد هللا49081822422115055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86ثانوية الخصم للبناتاحيائيغفران محمد جاسم محمود49091822422115060

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43ثانوية الخصم للبناتاحيائيفاطمه جمال دحام حريش49101822422115063

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت570.0081.43ثانوية الخصم للبناتاحيائيمريم صالح محمد رومي49111822422115064

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية الخصم للبناتاحيائيمريم عطا هللا حديس جاسم49121822422115065

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29ثانوية الخصم للبناتاحيائيمنار خليل حميد عزيز49131822422115067

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية الخصم للبناتاحيائيمنار صبحي خلف جاسم49141822422115068

كلية العلوم/جامعة تكريت593.0084.71ثانوية الخصم للبناتاحيائيمنال حكيم صالح محمد49151822422115069

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43ثانوية الخصم للبناتاحيائيمنى عبد الصديق حسن محمد49161822422115070

كلية التمريض/جامعة الموصل670.0095.71ثانوية الخصم للبناتاحيائينبأ جمال مرعي حسن49171822422115072

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية الخصم للبناتاحيائينبأ جمعه احميد عبد هللا49181822422115073

كلية الحقوق/جامعة تكريت538.0076.86ثانوية الخصم للبناتاحيائينبأ خلف جاسم موسى49191822422115074

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00ثانوية الخصم للبناتاحيائيندى فالح خليل مصطفى49201822422115076
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية الخصم للبناتاحيائينور الهدى عمر صالح عواد49211822422115078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية الخصم للبناتاحيائينور جمعه عطا هللا درب49221822422115079

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى472.0067.43ثانوية الخصم للبناتاحيائينور خالد طلب شالش49231822422115080

كلية العلوم/جامعة تكريت580.0082.86ثانوية الخصم للبناتاحيائينور رافد فوزي عبد هللا49241822422115082

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت499.0071.29ثانوية الخصم للبناتاحيائيهاجر محمد سلمان فرج49251822422115084

كلية التمريض/جامعة الموصل667.0095.29ثانوية الخصم للبناتاحيائيهاجر هاشم عزاوي محمد49261822422115085

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية الخصم للبناتاحيائيهاله احمد عبد حمد49271822422115086

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0061.14ثانوية الخصم للبناتاحيائيهبه عمر صالح عواد49281822422115088

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية الخصم للبناتاحيائيهدى محمد سبهان عبد49291822422115089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية الخصم للبناتاحيائيهديل مظهر علي هزاع49301822422115090

كلية الزراعة/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية الخصم للبناتاحيائيهنادي محمد نعمان علي49311822422115091

كلية العلوم/جامعة االنبار552.0078.86ثانوية الخصم للبناتاحيائيهند بشير حميد عزيز49321822422115092

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية الخصم للبناتاحيائيوئام صالح الدين حسن خليف49331822422115094

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية آمرلي للبناتاحيائياسراء فالح يوسف محمد49341822422116001

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك556.0079.43ثانوية آمرلي للبناتاحيائيرحاب زين العابدين رشيد احمد49351822422116003

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0091.29ثانوية آمرلي للبناتاحيائيزهره جهاد حسن علي49361822422116004

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك619.0088.43ثانوية آمرلي للبناتاحيائيغاده قاسم حمود حسن49371822422116010

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية627.0089.57ثانوية آمرلي للبناتاحيائيفاطمه احمد عاشور داود49381822422116011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك568.0081.14ثانوية آمرلي للبناتاحيائيفاطمه حسن عباس جوكل49391822422116012

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية437.0062.43ثانوية آمرلي للبناتاحيائيمريم محمد احمد حسين49401822422116014

كلية اآلداب/جامعة تكريت500.0071.43ثانوية آمرلي للبناتاحيائينور فاضل خليل قرندل49411822422116016

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت498.0071.14ثانوية الحمراء للبناتاحيائيامل جاسم احمد ابراهيم49421822422121004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية الحمراء للبناتاحيائيبراء عزيز نصرت حمد49431822422121008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت543.0077.57ثانوية الحمراء للبناتاحيائيبناز مجيد محمد شهوار49441822422121010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك552.0078.86ثانوية الحمراء للبناتاحيائيجنان خالد قدوري محمد49451822422121013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت555.0079.29ثانوية الحمراء للبناتاحيائيحفصه اسماعيل جاسم محمد49461822422121015

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00ثانوية الحمراء للبناتاحيائيرونق عماد خلف علي49471822422121024

كلية طب االسنان/جامعة تكريت693.0099.00ثانوية الحمراء للبناتاحيائيريام زكي محسن دلف49481822422121025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43ثانوية الحمراء للبناتاحيائيريفان قيس صالح محمد49491822422121026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية425.0060.71ثانوية الحمراء للبناتاحيائيشهد طه جمعه سلمان49501822422121035

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت520.0074.29ثانوية الحمراء للبناتاحيائيضحى احمد ذياب خليل49511822422121036

كلية التمريض/جامعة تلعفر663.0094.71ثانوية الحمراء للبناتاحيائيغفران اسماعيل مجيد محمد49521822422121039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك574.0082.00ثانوية الحمراء للبناتاحيائينسرين احمد حمه الو صالح49531822422121044

كلية العلوم/جامعة كركوك615.0087.86ثانوية الحمراء للبناتاحيائينصره احمد عمر مجيد49541822422121045

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت543.0077.57ثانوية الحمراء للبناتاحيائينفين حسام جاسم محمد49551822422121046

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية الحمراء للبناتاحيائيهبه عدي صبحي كريم49561822422121051

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت494.0070.57ثانوية الحمراء للبناتاحيائيهويه علي فاضل حسن49571822422121053

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية الحمراء للبناتاحيائيهيام مهدي زيدان خلف49581822422121054

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد608.0086.86ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيانسام سهيل خليل حمد49591822423006002

كلية العلوم/جامعة تكريت577.0082.43ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيايمان حربي اسماعيل ابراهيم49601822423006003
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كلية التمريض/جامعة تلعفر632.0090.29ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيايناس مزاحم نوفان صيهود49611822423006004

كلية العلوم/جامعة االنبار558.0079.71ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيجهينه حميد تركي علي49621822423006005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيجيهان باسم نوفان صيهود49631822423006006

كلية التمريض/جامعة تكريت679.0097.00ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيرزان سالم خلف عوده49641822423006008

كلية العلوم/جامعة تكريت608.0086.86ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيرقيه علي احمد حسين49651822423006009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت498.0071.14ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيروعه فيصل محمد علي49661822423006010

كلية التمريض/جامعة تكريت681.0097.29ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيساره ثامر حميد حماش49671822423006011

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء564.0080.57ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيسبأ عادل نجم عبد هللا49681822423006013

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار562.0080.29ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيسميه باسم تركي عبد هللا49691822423006014

كلية العلوم/جامعة تكريت590.0084.29ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيسميه علي احمد حسين49701822423006015

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت541.0077.29ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيطيبه مصدق سعدون عبد هللا49711822423006016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت562.0080.29ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيعال عبد المنعم عطا هللا خلف49721822423006017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء574.0082.00ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيغسق صفوان جاسم صالح49731822423006018

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت562.0080.29ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيمفاز ساجد براك محمود49741822423006019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء595.0085.00ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيمنار عبد الوهاب فياض علي49751822423006021

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت620.0088.57ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائينهى مصطفى كريم حسين49761822423006023

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت630.0090.00ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيانسام علي خلف محمد49771822423009004

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت568.0081.14ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيجنان عبد الرحمن عايد مطر49781822423009005

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت520.0074.29ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيختام محمود عبد خطاب49791822423009006

كلية الزراعة/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيرسل مهند عطيه احمد49801822423009009

كلية العلوم/جامعة تكريت604.0086.29ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيزينب ابراهيم عطيه صالح49811822423009010

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت554.0079.14ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيطيبه سمير مطشر مراد49821822423009012

كلية التمريض/جامعة تكريت645.0092.14ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيميسره مؤيد حسن حماده49831822423009014

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيهبه طه محمد عبد هللا49841822423009015

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0095.29ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائياريج خير هللا عاصي حاجي49851822423011001

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية527.0075.29ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائياميمة قصي ابراهيم عليوي49861822423011003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية604.0086.29ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيبراءه قنديل خليل محمد49871822423011005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0070.71ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيحفصه مهند كاظم خميس49881822423011008

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيراويه برهان عبدان سلمان49891822423011009

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت536.0076.57ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيرند بدر حماده صالح49901822423011010

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0092.29ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيريم علي عبد هللا حسين49911822423011011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت557.0079.57ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيميس اركان عاصي حاجي49921822423011012

كلية العلوم/جامعة تكريت582.0083.14ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيهدى جبار فياض علي49931822423011013

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائياساور حسين علي حسين49941822423012001

كلية الطب/جامعة تكريت699.0099.86ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائياسراء خالد فرحان فاضل49951822423012002

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائياميمة مهدي عزيز سلمان49961822423012004

كلية التمريض/جامعة تلعفر631.0090.14ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيايمان ابراهيم هراط خلف49971822423012007

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيبنين حيدر عبد القاسم شكر49981822423012010

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيرؤى عامر صالح حسين49991822423012012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيريم قيس قاسم هادي50001822423012013
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيزهراء جميل حسن عبد50011822423012014

كلية الطب/جامعة تكريت697.0099.57ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيزهراء سالم لفتة شكر50021822423012015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت520.0074.29ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيزهراء عالء محسن عالوي50031822423012016

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيزينب حسن عبد الرضا حسن50041822423012018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيزينب عالء حسين عيدان50051822423012019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيزينة باسم عواد حسن50061822423012020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيسارة هيثم شكري محمود50071822423012021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت503.0071.86ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيطيبة قاسم محمد هماش50081822423012023

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيطيبة منديل خلف عباس50091822423012024

كلية التمريض/جامعة بغداد673.0096.14ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيمريم عبد الحميد جعفر عباس50101822423012027

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0068.71ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائينور احمد خليل حساني50111822423012030

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائينور الهدى سعد وهاب خلف50121822423012031

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء517.0073.86ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائينور طالب كريم علي50131822423012032

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيوسناء علي اسماعيل عبد الحسين50141822423012035

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء613.0087.57ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائياريج محمد حسن سالمه50151822423019001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء576.0082.29ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائياسماء بدر جدعان ضاري50161822423019002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت569.0081.29ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيتغريد غانم حمود محمد50171822423019008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت610.0087.14ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيحسنة وردي محاسن خميس50181822423019009

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيحياة عباس محمد صالح50191822423019010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيساهره رعد فرحان حسين50201822423019016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيسهاد ابراهيم سالم احمد50211822423019018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت548.0078.29ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيشيماء اسماعيل ثامر مخيف50221822423019020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت519.0074.14ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيشيمة داود حسن حمد50231822423019021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت504.0072.00ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيعلياء محمد مشعل مهنا50241822423019022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء578.0082.57ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيفاطمة ابراهيم علي رشيد50251822423019023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيهاله رافد عبد خلف50261822423019027

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيياسمين سامي احمد مجيد50271822423019028

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86ثانوية االخالء االهلية للبناتاحيائيماريه خالد طه ياسين50281822424001003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء571.0081.57ثانوية االخالء االهلية للبناتاحيائيوحيده احمد عجم مهدي50291822424001006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائياشجان ثابت حميد صبحي50301822424002002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء576.0082.29ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيايه محمد نزهان حاجي50311822424002003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت528.0075.43ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيبراءه علي ضاحي عبد هللا50321822424002004

كلية التمريض/جامعة تكريت653.0093.29ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيبنان عمار وسمي احميد50331822424002005

كلية الطب/جامعة تكريت703.00100.43ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيزينه منتظر محمد علوان50341822424002007

كلية التمريض/جامعة تكريت684.0097.71ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيصفا كريم عيسى حميد50351822424002010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت614.0087.71ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيضحى طارق جبار حميد50361822424002011

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيفاطمه نبيل رجب عبد50371822424002012

كلية التمريض/جامعة تكريت671.0095.86ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيمروه كريم عيسى حميد50381822424002013

كلية التمريض/جامعة تكريت679.0097.00ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيهدى جميل عزام حمد50391822424002014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء632.0090.29ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائييقين مدحت نجم درويش50401822424002016
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيأسماء يوسف حسن حمد50411822424003001

كلية الطب/جامعة تكريت697.0099.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيآمنه عزام كامل طويسان50421822424003002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيأيات أنس سفيان خيرو50431822424003003

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت669.0095.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيآية عمر علي طه50441822424003004

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيآيه مهدي شهاب احمد50451822424003005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيآيه ناصر عبد المجيد ياسين50461822424003006

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائياسراء رائد ابراهيم احمد50471822424003009

كلية التمريض/جامعة تكريت662.0094.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائياسراء فائق احمد داود50481822424003010

كلية العلوم/جامعة تكريت629.0089.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائياماني طارق خليل ثامر50491822424003012

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيايالف رجا محمد عواد50501822424003014

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت627.0089.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيايناس مؤيد عليوي حسين50511822424003019

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت569.0081.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيايه مهند حميد زيدان50521822424003021

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية562.0080.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيبان ميسر شريف عبد50531822424003022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت581.0083.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيبراء طه شوقي طه50541822424003023

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى607.0086.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيبراء فرج جاسم محمد50551822424003024

كلية التمريض/جامعة تكريت660.0094.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيبسمه نوري طه علو50561822424003026

كلية اآلداب/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد خليل ابراهيم50571822424003027

كلية العلوم/جامعة تكريت590.0084.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيتبارك رائد ابراهيم احمد50581822424003028

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت511.0073.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيتبارك عدي حاتم ثامر50591822424003029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت544.0077.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد اسماعيل شكر50601822424003031

كلية الزراعة/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيتبارك منصور خزعل خضير50611822424003032

كلية العلوم/جامعة تكريت635.0090.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيحسناء ثابت احمد ياسين50621822424003034

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيحنين مثنى ابراهيم عبش50631822424003036

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيدانية صباح مصباح محمود50641822424003039

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيدعاء عادل عبد هللا حسين50651822424003040

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت628.0089.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيديما صالح ممدوح صالح50661822424003041

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيديمه خليل ابراهيم عبد هللا50671822424003042

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت667.0095.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيدينا نزار صبري حسن50681822424003044

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيرؤى جمال مصطفى كمال50691822424003045

كلية اآلداب/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيرؤى رعد محمد مناهي50701822424003046

كلية التمريض/جامعة الموصل660.0094.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيرانيه صباح مصباح محمود50711822424003047

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت678.0096.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيرانيه عثمان حميد سعيد50721822424003048

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيرغد خير هللا محمد خلف50731822424003050

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيرغد قحطان عبد الستار طه50741822424003051

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيرنا فرزدق محمد علي50751822424003053

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيرهف فراس سامي محمد50761822424003054

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيروعه عاصف عارف عبد الرزاق50771822424003056

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت586.0083.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيروى ياسين حبيب محمد50781822424003057

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيرويده رائد عبد الرزاق مجيد50791822424003058

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيريام محمد كهر عبد50801822424003060
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كلية التمريض/جامعة تكريت677.0096.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيريام وائل كليب مطلك50811822424003061

كلية طب االسنان/جامعة تكريت692.0098.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد خضر جزاع50821822424003064

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيزينب طارق مجيد هراط50831822424003067

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار580.0082.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيزينة خضير محمد عباس50841822424003069

كلية الطب/جامعة تكريت701.00100.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيساره ربيع عبد هللا صالح50851822424003073

كلية الزراعة/جامعة تكريت505.0072.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيساره ليث محمد عيدان50861822424003075

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيساره هشام ناجي حميد50871822424003076

كلية الطب/جامعة تكريت705.00100.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيساره وليد قحطان رجب50881822424003077

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيساالر عمار علي رحمان50891822424003078

كلية العلوم/جامعة تكريت593.0084.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيسلوى قصي عبد الفتاح محمد50901822424003081

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت681.0097.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيسمر وليد احمد زيدان50911822424003082

كلية العلوم/جامعة تكريت646.0092.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيسندس ازهر محمود سليمان50921822424003083

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت633.0090.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيشذر أدهام حسين حمد50931822424003084

كلية العلوم/جامعة تكريت612.0087.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيشمس باسم محمد حمد50941822424003086

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيشهد يونس خلف رحيم50951822424003087

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك577.0082.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيشيماء سعد توفيق مجيد50961822424003089

كلية التمريض/جامعة تكريت664.0094.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيصبا ياسين خضر ياسين50971822424003091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0060.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيصباح ياسر شويش طه50981822424003092

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيصفا زوبع رشيد سلطان50991822424003093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيصفا قصي مهدي صالح51001822424003094

كلية الطب/جامعة تكريت698.0099.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيطيبه عدي انور محمد51011822424003096

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت632.0090.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيطيبه مهند توفيق علوان51021822424003097

كلية التمريض/جامعة تكريت682.0097.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيعائشه حارث راشد عطيه51031822424003098

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيعائشه سفيان ثابت محمد51041822424003099

كلية طب االسنان/جامعة تكريت692.0098.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيعال محمد كامل شطيب51051822424003101

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت477.0068.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيغسق عبد الخالق سعدون عدامه51061822424003102

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء682.0097.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيفاطمه بيان ياسين عبد الخضر51071822424003103

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت606.0086.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الخالق محمود احمد51081822424003104

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيفاطمه غالب فاضل مصطفى51091822424003105

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0081.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيفاطمه هاشم صائب محمد51101822424003107

كلية الصيدلة/جامعة تكريت690.0098.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيلينا اياد رمضان محمد51111822424003111

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيمادلي نجم عبد هللا جاسم51121822424003112

كلية الصيدلة/جامعة تكريت690.0098.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيمديحه سمير عاصي هواس51131822424003113

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيمروه قيصر ميسر رؤوف51141822424003115

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت550.0078.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيمريم ربيع زكري محمد51151822424003116

كلية التمريض/جامعة تكريت669.0095.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الخالق خنجر خلف51161822424003118

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت502.0071.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيمريم محمد نجيب حازم حواس51171822424003120

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت552.0078.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيمريم وجيه شعيب محمود51181822424003122

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.0098.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيمالك عمر احمد محمد51191822424003125

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيملك احمد نعمان وهيب51201822424003126
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيملكه احمد حميد منفي51211822424003127

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيمنار عدنان جودت شاكر51221822424003128

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت569.0081.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيمها سيف هاشم عبد الكريم51231822424003130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيموج خميس مظهر احمد51241822424003132

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيموج عبد الرحمن محمود محمد51251822424003133

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت630.0090.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيموج قصي حافظ حمد51261822424003134

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائينبأ معن شاكر حميد51271822424003137

كلية العلوم/جامعة تكريت666.0095.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائينبأ نبيل حامد طوكان51281822424003139

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيندى مصطفى هاشم طه51291822424003141

كلية الحقوق/جامعة تكريت537.0076.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائينعم محمود سالم قدوري51301822424003142

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت645.0092.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائينور حسين موسى سحل51311822424003144

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت514.0073.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائينور نعمان محمد عزيز51321822424003146

كلية العلوم/جامعة تكريت598.0085.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائينورا منصور عبد الكريم عبد51331822424003147

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت602.0086.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائينوران ياسر عدنان عليوي51341822424003148

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت657.0093.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيهاجر عبد هللا حمدي محمد51351822424003149

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيهبة هللا عبد الجبار صالح مهدي51361822424003151

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيهبه سامي احمد فيصل51371822424003152

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت610.0087.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيهبه صدام مثكال نايف51381822424003153

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيهند فائز طه موسى51391822424003154

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت559.0079.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيهيا علي عبد الهادي عبد الكريم51401822424003155

كلية التمريض/جامعة تكريت646.0092.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيابتهال رشيد مناجد علي51411822424004001

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية537.0076.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيارجوان عبد الرحيم حسن حمادي51421822424004002

كلية العلوم/جامعة تكريت646.0092.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائياسالم احمد ابراهيم عواد51431822424004003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائياضواء عادل فزاع محمد51441822424004006

كلية اآلداب/جامعة سامراء449.0064.14ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايمان حسن ياسين عبود51451822424004008

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة649.0092.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايه رائد سويدان محمود51461822424004009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت676.0096.57ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايه عبد الحي حسن عطية51471822424004010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء446.0063.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيتبارك سعد ابراهيم صالح51481822424004013

كلية التربية/جامعة سامراء545.0077.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيدانيه خالد شهاب احمد51491822424004016

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيرند رياض ناجي صالح51501822424004019

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية478.0068.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب مراد محمد الطيف51511822424004022

كلية الزراعة/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينه منتصر فاضل لطيف51521822424004023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء674.0096.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيسارة جاسم محمد حسين51531822424004024

كلية التربية/جامعة سامراء538.0076.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيعائشه طالل محروس خلف51541822424004033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر528.0075.43ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيلينة لواء جاسم محمد51551822424004041

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيمريم خالد يونس علوان51561822424004042

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية672.0096.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيمنار احمد صالح محمد51571822424004045

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينبأ ابراهيم مهدي نيسان51581822424004046

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء636.0090.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينريمان مصطفى فوزي خضير51591822424004047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0086.71ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيبراء وليد خالد احمد51601822424005006
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كلية العلوم/جامعة االنبار555.0079.29ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيتبارك ابراهيم خليل ابراهيم51611822424005008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء611.0087.29ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيجنه عامر خطاب عمر51621822424005011

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0065.71ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيداليا سعيد نجم شهاب51631822424005012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت600.0085.71ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيدجانه زياد ذنون صالح51641822424005014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء637.0091.00ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيسميه عبد الباري عبد الواحد لطيف51651822424005019

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيضحى علي سعيد نوري51661822424005021

كلية التربية/جامعة سامراء569.0081.29ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيغاده محمد رشاد احمد عبد هللا51671822424005024

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيالره باسل شاكر يوسف51681822424005026

كلية الحقوق/جامعة تكريت550.0078.57ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الناصر ذياب محمود51691822424005028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائينور باسم صباح فاضل51701822424005029

كلية التربية/جامعة سامراء487.0069.57ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائينور خليل صالح محمود51711822424005030

كلية اآلداب/جامعة تكريت510.0072.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيأمنه عبد مطلب خبصي51721822424006001

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت540.0077.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيابتهال عبد هللا محمد علي51731822424006002

كلية اآلداب/جامعة تكريت507.0072.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياريج علي جبار هالل51741822424006003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء617.0088.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيالهام سعود مجول فرحان51751822424006006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت598.0085.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيامنة مزهر حمود خلف51761822424006008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت686.0098.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان علي خلف صلبي51771822424006011

كلية التمريض/جامعة تلعفر632.0090.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان موفق صالح ايوب51781822424006013

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت666.0095.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايه عمر ابراهيم بنيان51791822424006014

كلية التمريض/جامعة تكريت648.0092.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيبسمة لؤي مجيد حميد51801822424006016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت581.0083.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك اسماعيل محمد حساني51811822424006019

كلية الحقوق/جامعة تكريت529.0075.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك سالم عودة سويد51821822424006020

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت522.0074.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك مجيد ابراهيم بنيان51831822424006021

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك محمود درزي سليم51841822424006022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل482.0068.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتسنيم ليث اسماعيل خالد51851822424006023

كلية التمريض/جامعة تكريت674.0096.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتهاني ناظم محمد مجول51861822424006024

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيحنين احمد عبد هللا عبد51871822424006026

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيخديجة غازي كريم حيران51881822424006028

كلية العلوم/جامعة تكريت607.0086.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيدنيا مزاحم خليبض صالح51891822424006030

كلية الحقوق/جامعة تكريت550.0078.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرانيا عماد محمد حمادي51901822424006031

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرجاء حسن ذياب عيسى51911822424006033

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت567.0081.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمه غازي نصيف جاسم51921822424006035

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمه هادي عيادة خليل51931822424006036

كلية طب االسنان/جامعة تكريت692.0098.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرحيل محمد خلف صلبي51941822424006037

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرفل حسن خلف عبد هللا51951822424006040

كلية الطب/جامعة تكريت697.0099.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرفل عدنان محمد فرحان51961822424006041

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرنا سعد عويدي معيوف51971822424006043

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت535.0076.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيريام حسن خلف عبد هللا51981822424006046

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت556.0079.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيريان عدنان حسين محمود51991822424006049

كلية طب االسنان/جامعة تكريت693.0099.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيريم عدي عزت هيالن52001822424006050
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كلية الصيدلة/جامعة تكريت691.0098.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزمن عماد حميد عبد52011822424006051

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت617.0088.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الرحمن صالح حمادي52021822424006052

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت664.0094.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عدي ولي ندا52031822424006053

كلية العلوم/جامعة تكريت627.0089.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزهور جاسم هليل ابراهيم52041822424006055

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت631.0090.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب فراس سليمان داود52051822424006056

كلية العلوم/جامعة تكريت585.0083.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينة نواف صالح نواف52061822424006058

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسبأ جودت كاظم عباس52071822424006064

كلية التمريض/جامعة تكريت652.0093.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى فاضل عبد هللا حمد52081822424006065

كلية طب االسنان/جامعة تكريت693.0099.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسهاد عبد المنعم توفيق مجيد52091822424006067

كلية العلوم/جامعة االنبار592.0084.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيشذى سالم عادي سالم52101822424006069

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد احمد عجاج فياض52111822424006071

كلية العلوم/جامعة تكريت633.0090.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيشيماء محمد عبد المطلب صالح52121822424006074

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت635.0090.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيصابرين فايق رمضان ثرثار52131822424006076

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة عمار شاكر محمود52141822424006082

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيلبنى دريد خلف ندا52151822424006084

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمروة عبد محمد خضر52161822424006089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم حسن نجم عبد هللا52171822424006090

كلية العلوم/جامعة تكريت620.0088.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم رباح عبد الغفور نصار52181822424006091

كلية التمريض/جامعة تكريت673.0096.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم عبد هللا احمد عبد52191822424006094

كلية الزراعة/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمالك بالسم محمد مصلح52201822424006097

كلية الطب/جامعة تكريت700.00100.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمنتهى حسن حسين ابراهيم52211822424006101

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ مظهر احمد خضر52221822424006107

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت557.0079.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينور حمد محمد علي52231822424006109

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينور محمد صالح زبار52241822424006111

كلية العلوم/جامعة تكريت629.0089.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينور نزهان طايس شعبان52251822424006112

كلية طب االسنان/جامعة تكريت692.0098.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينور وليد حميد حمود52261822424006113

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينورهان فخري مجيد كاظم52271822424006115

كلية العلوم/جامعة تكريت623.0089.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهند برجس ابراهيم تايه52281822424006120

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهيام جاسم محمد عبد هللا52291822424006122

كلية العلوم/جامعة تكريت670.0095.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيياسمين عامر نصيف جاسم52301822424006125

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت590.0084.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائييقين احمد عبد الطيف52311822424006126

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت578.0082.57ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيازهار محمد حسن علي52321822424007001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائياسيل عبد جاسم محمد52331822424007004

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيافنان رياض عزيز سلمان52341822424007006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت555.0079.29ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائياالء اسماعيل خليل محمد52351822424007007

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية665.0095.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائياالء حميد حسن علي52361822424007008

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية616.0088.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيانسام صالح عبد المهدي احمد52371822424007010

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيايات قصي اسماعيل ابراهيم52381822424007012

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية557.0079.57ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيايات مصطفى ناجي عبد52391822424007013

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد528.0075.43ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيايالف سالم عبد االمير عباس52401822424007015
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0071.29ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيايه امجد خلف زبادي52411822424007017

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيايه رائد بشير فاضل52421822424007018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513.0073.29ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيايه محمد كريم عبد الصاحب52431822424007022

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيبتول محمد داود مسلم52441822424007025

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيبثينه عارف عثمان احمد52451822424007026

كلية التربية/جامعة سامراء498.0071.14ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيبنين ماجد عزيز سلمان52461822424007029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0069.14ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر ابراهيم احمد52471822424007032

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيتبارك علي حسن علي52481822424007034

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل541.0077.29ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيتبارك قاسم محمد حسن52491822424007036

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.00100.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيتقى امين جاسم محمد52501822424007038

كلية اآلداب/جامعة تكريت507.0072.43ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيجنات ليث عمران علي52511822424007040

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيحنين غسان عبد الصاحب عبد الوهاب52521822424007043

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء683.0097.57ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيحوراء حيدر قاسم عبد الرزاق52531822424007045

كلية التمريض/جامعة تكريت661.0094.43ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد مسرهد محمد52541822424007047

كلية الصيدلة/جامعة تكريت690.0098.57ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيختام حسين هاشم رضا52551822424007049

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء588.0084.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيدعاء حسين عباس عبد االمير52561822424007050

كلية العلوم/جامعة النهرين611.0087.29ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيدعاء عباس سلمان عبد الحسين52571822424007052

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت542.0077.43ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيدعاء عالء يوسف عبد العزيز52581822424007053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيرحمه حسين حسن احمد52591822424007057

كلية التربية/جامعة سامراء513.0073.29ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيرحمه وصفي موفق عزيز52601822424007058

كلية الحقوق/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيرغداء رفعت علي حميد52611822424007061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء484.0069.14ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيرقيه شحاذه حمزه توفيق52621822424007065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0074.57ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيرقيه مخلص نجم عبد االمير52631822424007067

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء684.0097.71ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيرواء جعفر جاسم محمد52641822424007069

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيرواسي فالح حسن عبد الكريم52651822424007070

كلية التربية/جامعة سامراء514.0073.43ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيرونق رائد عثمان حسن52661822424007072

كلية الطب/جامعة تكريت697.0099.57ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزهراء رعد اسد محمد52671822424007075

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد زيد حبيب52681822424007076

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء566.0080.86ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس احمد عباس52691822424007077

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزهراء كمال احمد عباس52701822424007082

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزهراء منذر ابراهيم حسن52711822424007085

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزهراء نبيل عيسى عمران52721822424007086

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزهراء نصير كاظم مرهون52731822424007087

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزينب مالك مهدي علي52741822424007091

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء556.0079.43ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيساره سعد عبد الرحمن حميد52751822424007093

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد539.0077.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيسهيله نبيل داود سالم52761822424007097

كلية طب االسنان/جامعة تكريت692.0098.86ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيشهد حميد جاسم محمد52771822424007101

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت510.0072.86ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيشهد عدنان صايل حميد52781822424007103

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية612.0087.43ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيشيماء منذر ابراهيم حسن52791822424007104

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيصفا حسين عبد فاضل52801822424007105
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية507.0072.43ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيصفا عارف دخيل جسام52811822424007106

كلية الطب/جامعة تكريت698.0099.71ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيضحى ناصر جاسم حسين52821822424007107

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت536.0076.57ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيضمير محمد حسن علي52831822424007108

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيعال نبيل صياد عبد المولى52841822424007112

كلية اللغات/جامعة بغداد667.0095.29ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيفدك مثنى محمد جواد كافي52851822424007121

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية554.0079.14ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيفرقان صاحب احمد مهدي52861822424007123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت560.0080.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيقمر رباح نايف زيدان52871822424007124

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيكوثر فاضل محمد عباس52881822424007126

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية676.0096.57ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيليلى عمار صالح لفته52891822424007128

كلية طب االسنان/جامعة تكريت693.0099.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيمريم احمد سالم احمد52901822424007131

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيمريم عامر عدنان رضا52911822424007133

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية622.0088.86ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيمنن انور مطلك طالل52921822424007136

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائينادين ماهر حسن حسين52931822424007140

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت592.0084.57ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائينبأ حازم محمد احمد52941822424007141

كلية الحقوق/جامعة تكريت547.0078.14ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائينبأ ياسر علي حميد52951822424007147

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائينورا صالح االحمدي باز52961822424007158

كلية اآلداب/جامعة تكريت560.0080.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائينوره هشام حميد عبد الحسين52971822424007160

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيهبه صفاء عبد االئمه عباس52981822424007163

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيهديل عدنان تركي مجيد52991822424007166

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء635.0090.71ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياية قصي عبود صالح53001822424008005

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت640.0091.43ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرؤى اسماعيل علي حمد53011822424008008

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزبيده محمد عبد هللا احمد53021822424008009

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء باسل حسين مهدي53031822424008010

كلية الحقوق/جامعة تكريت511.0073.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد عمر عبد الكريم خلف53041822424008017

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيضمياء عبد الصمد عبد الكريم عبد هللا53051822424008019

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينور عمار عبد حميد53061822424008027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية423.0060.43ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزمن خلف محيميد خلف53071822424009003

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيأيمان سفيان دلف محمد53081822424011001

كلية الزراعة/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائياسماء طاهر ابراهيم نايف53091822424011002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت508.0072.57ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيامنه يوسف عبد احميد53101822424011003

كلية الحقوق/جامعة تكريت573.0081.86ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيتبارك فارس مالك عباس53111822424011005

كلية العلوم/جامعة تكريت583.0083.29ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيحنان نهاد باقر حمودي53121822424011007

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيحنين مناور ذعذاع بطوح53131822424011008

كلية العلوم/جامعة تكريت583.0083.29ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيختام ثامر طحيبر حمد53141822424011009

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيراقيه علي عساف اعويد53151822424011010

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيرند عبد هللا عبد الكريم حسن53161822424011014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت540.0077.14ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيزبيدة رجب جاسم محمد53171822424011015

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية426.0060.86ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيضحى شاكر محمود عبد53181822424011016

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية633.0090.43ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيفرح محمد مراد جميل53191822424011018

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت567.0081.00ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيمالك كاظم عبد داود53201822424011019
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كلية العلوم/جامعة تكريت586.0083.71ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيميادة قصي نوري عبد الكريم53211822424011020

كلية العلوم/جامعة تكريت600.0085.71ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائينوره سمير طه علي53221822424011022

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيهاجر حسين شخير زعيل53231822424011023

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيآيه اركان مطر احمد53241822424013001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل535.0076.43ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيريام خالد حمدان جربوع53251822424013002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيماريا احمد حسين علي53261822424013004

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائييمامه ماهر برك مطر53271822424013005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار489.0069.86اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيام كلثوم حمدان سليمان اسود53281822424014005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيايه صالح علي حسين53291822424014008

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيحال مشعل حسن طعمه53301822424014011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0065.29اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيرشا عبيد محمود انصيف53311822424014018

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت542.0077.43اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيرغده حاوي حمود محمد53321822424014019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء597.0085.29اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيرقيه محمد علي ابراهيم53331822424014020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت580.0082.86اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيرونق محمد فرحان عبد هللا53341822424014021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء453.0064.71اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيزينب طالب حسن عبد53351822424014022

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيساره اركان حسن محمد53361822424014024

كلية اآلداب/جامعة سامراء437.0062.43اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيشروق احمد اسماعيل عليان53371822424014026

كلية التربية/جامعة سامراء512.0073.14اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيطيبه علي مونس محمد53381822424014027

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيعائشه رائد محمد كردي53391822424014028

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء606.0086.57اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل ابراهيم حسين53401822424014032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيورود سالم حسن طعمه53411822424014039

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائييقين كريم جربوع ذياب53421822424014040

كلية الزراعة/جامعة تكريت426.0060.86ثانوية نفحات الحياة االهلية للبناتاحيائيسكينه محمد حسين احمد53431822424015002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء629.0089.86ثانوية نفحات الحياة االهلية للبناتاحيائيسمر عبد هللا محمد محمود53441822424015003

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية نفحات الحياة االهلية للبناتاحيائيسندس محمود مال هللا احمد53451822424015004

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيأنعام ابراهيم فراج طه53461822424016002

كلية التمريض/جامعة تكريت677.0096.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيأيان صالح خميس شويخ53471822424016003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية503.0071.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيابرار عبد الستار رياض احمد53481822424016004

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائياسيل رائد حكمت شهاب53491822424016007

كلية التمريض/جامعة تكريت663.0094.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائياطياف اسماعيل حسين حمد53501822424016008

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيامنه هشام مصطاف منهل53511822424016012

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد هللا جاسم رؤوف53521822424016020

كلية التمريض/جامعة تكريت669.0095.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيتبارك يوسف خلف حسين53531822424016023

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية480.0068.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيحنان عامر اسماعيل حمادي53541822424016024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيخديجه عبد الناصر يوسف محمد53551822424016025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت503.0071.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيرغد وليد طه يعقوب53561822424016030

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت545.0077.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيرقيا سعد احمد محمد53571822424016031

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0093.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيروان محمد خليل وهيب53581822424016033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيريام خميس سليمان عبد هللا53591822424016034

كلية العلوم/جامعة تكريت588.0084.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزبيدة صدام ابراهيم خليل53601822424016035
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزمن محمد صباح اسماعيل53611822424016036

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت507.0072.43ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينة مغرب عبد هللا احمد53621822424016039

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0080.43ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيسارة علي هادي جعفر53631822424016040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت566.0080.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيساره برهان حافظ مهدي53641822424016041

كلية الزراعة/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيسرور روكان احمد زين العابدين53651822424016043

كلية الصيدلة/جامعة تكريت703.00100.43ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيسميه جليل محسن وناس53661822424016045

كلية العلوم/جامعة تكريت583.0083.29ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيشيماء كريم يونس محمد53671822424016047

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيطيبه فارس عبد المجيد شاكر53681822424016050

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيعائشه زهير فاروق عمران53691822424016051

كلية طب االسنان/جامعة تكريت692.0098.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيفاطمة اسماعيل حسين حمد53701822424016052

كلية الزراعة/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيفاطمة صباح سرحان يونس53711822424016053

كلية العلوم/جامعة تكريت607.0086.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيفاطمة عالء الدين لطفي كافي53721822424016054

كلية التمريض/جامعة تكريت674.0096.29ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيفاطمه جعفر شعالن خالد53731822424016056

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت568.0081.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيمريم يوسف عبد الرحمن حسين53741822424016060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت508.0072.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيمسك عبد الرحمن عياش صبح53751822424016061

كلية الصيدلة/جامعة تكريت690.0098.57ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيمنال راتب حمد عبد53761822424016062

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء607.0086.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائينبأ خالد محمد عباس53771822424016064

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائينجالء جمال احمد صالح53781822424016065

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائينجوى رحيم حمزة صالح53791822424016066

كلية العلوم/جامعة تكريت582.0083.14ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائينور اكرم جاد هللا مصطفى53801822424016068

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت571.0081.57ثانوية صدى االبداع االهلية للبناتاحيائيايالف مجيد حنشول بدوي53811822424018001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية صدى االبداع االهلية للبناتاحيائيجنات مصعب يوسف عبد القادر53821822424018002

كلية التمريض/جامعة تكريت680.0097.14ثانوية صدى االبداع االهلية للبناتاحيائيدعاء فارس عكاب غزوان53831822424018003

كلية العلوم/جامعة تكريت612.0087.43ثانوية صدى االبداع االهلية للبناتاحيائيدنيا عالء رمضان ابراهيم53841822424018004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57ثانوية صدى االبداع االهلية للبناتاحيائيرسل يونس محمد عبد المجيد53851822424018005

كلية طب االسنان/جامعة تكريت692.0098.86ثانوية صدى االبداع االهلية للبناتاحيائيشهد يونس محمد عبد المجيد53861822424018008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية صدى االبداع االهلية للبناتاحيائيشهالء احمد شاكر محمود53871822424018009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية صدى االبداع االهلية للبناتاحيائيكوثر فرات عبد القادر خضر53881822424018010

كلية اآلداب/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية صدى االبداع االهلية للبناتاحيائيوهج خالد فاروق عبد الرزاق53891822424018011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيبتول علي احمد عباس53901822426001002

كلية العلوم/جامعة تكريت613.0087.57ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيبيان فالح حسن محمود53911822426001003

كلية التمريض/جامعة تكريت669.0095.57ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيريتاج خميس محمد مطلك53921822426001005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504.0072.00ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيعال طارق حسين شنيشل53931822426001010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيعنود حسين علي غثوان53941822426001011

كلية اآلداب/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيمها احمد عبد هللا حمود53951822426001012

كلية الزراعة/جامعة تكريت438.0062.57ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائييمامه خالد حامد ابراهيم53961822426001014

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء628.0089.71ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيأمنيه سعيد عبد الرحمن حمود53971822426002003

كلية التربية/جامعة سامراء502.0071.71ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيشهد مزاحم ابراهيم فرحان53981822426002018

كلية التربية/جامعة سامراء494.0070.57ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائينور الهدى جنيد شريف عبد53991822426002030

كلية التربية/جامعة سامراء552.0078.86ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتاحيائيفاطمة سعد شامل احمد54001822426003006
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت525.0075.00اعدادية البحتري المختلطةاحيائياسراء صالح احمد ساير54011822427004001

كلية التربية/جامعة سامراء526.0075.14اعدادية البحتري المختلطةاحيائيايالف صدام حميد عبد54021822427004006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء617.0088.14اعدادية البحتري المختلطةاحيائيشيماء ضياء محمد محمود54031822427004016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت475.0067.86اعدادية البحتري المختلطةاحيائيعائشه علي عبود حسين54041822427004017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت552.0078.86اعدادية البحتري المختلطةاحيائينبا ابراهيم محمد هماش54051822427004020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية البحتري المختلطةاحيائيهدى زاهد ابراهيم الطيف54061822427004025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية البحتري المختلطةاحيائييسرى سعد مظهر سعود54071822427004026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت543.0077.57ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيامنه فارس هالل حبتر54081822427005004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيايمان فاضل عبيد علي54091822427005007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت558.0079.71ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيرحاب عقيل علي سبع54101822427005010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية545.0077.86ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيكوثر فؤاد صخر جابر54111822427005016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت564.0080.57ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيمريم فاضل سايع فرحان54121822427005018

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية494.0070.57ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيمريم نهاد صخر جابر54131822427005019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيهاجر عدي نجم عبود54141822427005020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية431.0061.57ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيياسمين ثامر عناد كعود54151822427005021

كلية التمريض/جامعة تكريت668.0095.43اعدادية الباهلي المختلطةاحيائياريج سعد جاسم عباس54161822427006002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت543.0077.57اعدادية الباهلي المختلطةاحيائياطياف ابراهيم عطيه عويد54171822427006003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت470.0067.14اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيامنه حميد جاسم خلف54181822427006005

كلية العلوم/جامعة تكريت599.0085.57اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيامنه صالح حميد عباس54191822427006006

كلية التمريض/جامعة تكريت663.0094.71اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيايات امجد حميد مهدي54201822427006007

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيايه سعد محجوب محمد54211822427006008

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيتبارك هشام محمد خلف54221822427006009

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيدعاء سالم عجيل لطيف54231822427006010

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت640.0091.43اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيردينه اديب جاسم عباس54241822427006011

كلية التربية/جامعة سامراء490.0070.00اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيرفل سعدي كامل عباس54251822427006013

كلية الزراعة/جامعة تكريت430.0061.43اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيرقيه حامد جاسم حسن54261822427006014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت538.0076.86اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيزهراء محمد مهدي علي54271822427006016

كلية التمريض/جامعة تكريت676.0096.57اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيزهراء منذر مجيد عباس54281822427006017

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت526.0075.14اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيسالي بدري جاسم علي54291822427006019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار443.0063.29اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيسراب جاسم محمد حسين54301822427006021

كلية العلوم/جامعة تكريت626.0089.43اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيصابرين زاحم سالم خلف54311822427006022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت502.0071.71اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيعائشه ثامر صالح ابراهيم54321822427006023

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت519.0074.14اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيمنار اسامة خليل ابراهيم54331822427006028

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت496.0070.86اعدادية الباهلي المختلطةاحيائينادين سالم شكر محمود54341822427006030

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت616.0088.00اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيهند فريد سعدون عباس54351822427006032

كلية العلوم/جامعة تكريت601.0085.86اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيوالء ابراهيم غبن حسين54361822427006033

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية الملوية المختلطةاحيائياميره سامي عبد حبيب54371822427007001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء589.0084.14اعدادية الملوية المختلطةاحيائيدعاء انور شاكر حمدان54381822427007003

كلية التربية/جامعة سامراء492.0070.29اعدادية الملوية المختلطةاحيائيرسل قيس خلف احمد54391822427007005

كلية التربية/جامعة سامراء506.0072.29اعدادية الملوية المختلطةاحيائيشهد سالم حميد احمد54401822427007007
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كلية التربية/جامعة سامراء505.0072.14اعدادية الملوية المختلطةاحيائيغزالن خليفه نصيف عزيز54411822427007008

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت540.0077.14اعدادية الملوية المختلطةاحيائيهاجر ياس خضير عباس54421822427007011

كلية اآلداب/جامعة تكريت474.0067.71اعدادية الملوية المختلطةاحيائيوسن اركان عبد الرزاق حسن54431822427007013

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية المجيد المختلطةاحيائيابرار عمار عبد الحميد سالم54441822427010001

كلية العلوم/جامعة تكريت596.0085.14ثانوية المجيد المختلطةاحيائياثمار صدام صالح محمد54451822427010002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية المجيد المختلطةاحيائياسماء عقيل محمود مراد54461822427010004

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00ثانوية المجيد المختلطةاحيائيانوار صدام صالح محمد54471822427010007

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0095.29ثانوية المجيد المختلطةاحيائيتبارك عبد الرحمن رافع محمد54481822427010009

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى486.0069.43ثانوية المجيد المختلطةاحيائيتبارك وليد عدنان موسى54491822427010010

كلية التمريض/جامعة تكريت656.0093.71ثانوية المجيد المختلطةاحيائيرسل مثنى منير احمد54501822427010014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية المجيد المختلطةاحيائيهدى هارون محمود طه54511822427010023

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00ثانوية المجيد المختلطةاحيائييمامه ضياء الطيف عبد هللا54521822427010025

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية426.0060.86ثانوية العادل المختلطةاحيائيهناء رافد احمد حسين54531822427013006

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت556.0079.43ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيآيه علي احمد محمد54541822427017002

كلية التمريض/جامعة تكريت660.0094.29ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيايات محمد حمود احمد54551822427020001

كلية الحقوق/جامعة تكريت514.0073.43ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيظبية ضياء احمد مانع54561822427020002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت515.0073.57ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيمالك عمار اسود حنون54571822427020004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية االمام المختلطةاحيائياسراء خلف عزيز فياض54581822427021001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية االمام المختلطةاحيائيسحر بحر هاشم كاظم54591822427021013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت559.0079.86اعدادية االمام المختلطةاحيائيطيبه تموز محمود نايف54601822427021014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء597.0085.29اعدادية االمام المختلطةاحيائيغيداء حسين جاسم ضايع54611822427021016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت531.0075.86اعدادية االمام المختلطةاحيائيكفاء حمدان هاشم كاظم54621822427021019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء577.0082.43اعدادية االمام المختلطةاحيائينبأ هادي جواد احمد54631822427021023

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء620.0088.57اعدادية االمام المختلطةاحيائيهبه جاسم محمد محسن54641822427021026

كلية التربية/جامعة سامراء514.0073.43اعدادية االمام المختلطةاحيائيهبه محمود عايد عطيه54651822427021027

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء598.0085.43اعدادية االمام المختلطةاحيائيهبه هادي جواد احمد54661822427021028

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةاحيائيايالف رحمن محمد جاسم54671822427026003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةاحيائيحنان كامل ردام مزيون54681822427026005

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء440.0062.86ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةاحيائيخديجة عبد الواحد مضحي جاسم54691822427026007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451.0064.43ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةاحيائيمريم سالم احمد فرحان54701822427026011

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية388.0055.43ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةاحيائينور خضير محمد ميزر54711822427026013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86ثانوية النيل المختلطةاحيائيأيمان حسين علي محمد54721822427044001

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك449.0064.14ثانوية النيل المختلطةاحيائيسميه محمد رضا اسماعيل54731822427044004

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء436.0062.29ثانوية النيل المختلطةاحيائيفاطمه عبد الحسن عباس اكبر54741822427044007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت535.0076.43ثانوية العدالة المختلطةاحيائيابتهال جعفر زيدان خلف54751822427057002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29ثانوية العدالة المختلطةاحيائيايه سعدون علي جاسم54761822427057003

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86ثانوية العدالة المختلطةاحيائيبشرى سعدون علي جاسم54771822427057006

كلية التربية/جامعة سامراء543.0077.57ثانوية العدالة المختلطةاحيائيبنين علي حسن علي54781822427057007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء577.0082.43ثانوية العدالة المختلطةاحيائيحال ابراهيم جيجان سكر54791822427057008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية العدالة المختلطةاحيائيفاطمة شاهر عبد هللا سكر54801822427057023
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كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86ثانوية العدالة المختلطةاحيائيمنار قاسم محمد خلف54811822427057025

كلية اآلداب/جامعة سامراء442.0063.14ثانوية العدالة المختلطةاحيائيهيبة رحمن سلمان راجح54821822427057029

كلية اآلداب/جامعة سامراء437.0062.43ثانوية المهند المختلطةاحيائيجهاد ثامر كاظم ربيع54831822427058003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0068.29ثانوية المهند المختلطةاحيائيماريا محمد حامد محمد54841822427058010

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية المهند المختلطةاحيائيهبه جاسم محمد احمد54851822427058013

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية عبد هللا بن الزبير المختلطةاحيائيرويدة شكر محمود سلطان54861822427059002

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية عبد هللا بن الزبير المختلطةاحيائيشروق شكر محمود سلطان54871822427059003

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت571.0081.57ثانوية االمانة المختلطةاحيائيبيداء عدنان محمد عويد54881822427063002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86ثانوية االمانة المختلطةاحيائيحوراء حردان حميد فرحان54891822427063004

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29ثانوية االمانة المختلطةاحيائيدعاء بالسم عاصي محمود54901822427063005

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0082.57ثانوية االمانة المختلطةاحيائيعبير محمد حمد حمزة54911822427063008

كلية التمريض/جامعة تكريت649.0092.71ثانوية الكحالء المختلطةاحيائيبتول قيس علي اسعد54921822427064003

كلية اآلداب/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية الكحالء المختلطةاحيائيجنان نافع احمد علي54931822427064005

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد595.0085.00ثانوية الكحالء المختلطةاحيائيرسل جاسم فليح حسن54941822427064006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت494.0070.57ثانوية الكحالء المختلطةاحيائيسجى باسم علي حسين54951822427064012

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14ثانوية الكحالء المختلطةاحيائيسماح علي حسين اسعد54961822427064013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية الكحالء المختلطةاحيائيسهى نافع احمد علي54971822427064014

كلية التربية/جامعة سامراء510.0072.86ثانوية الكحالء المختلطةاحيائيغدير هادي عبد العزيز محمود54981822427064015

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0082.14ثانوية الكحالء المختلطةاحيائينهى يحيى عزيز عباس54991822427064020

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71ثانوية الجرناف المسائية المختلطةاحيائيخمائل محسن فاضل ابراهيم55001822427068001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية الجرناف المسائية المختلطةاحيائيمها ماجد محمود دخيل55011822427068007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت540.0077.14ثانوية البوجواري المسائية المختلطةاحيائيبشرى خلف زيدان علوان55021822427069001

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيجنات صالح الطيف حياوي55031822427070007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيعائشه عبد محمد دانوك55041822427070014

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء422.0060.29ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيفاطمه محمد حردان جاسم55051822427070015

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيياقوت عارف محمد دانوك55061822427070025

كلية العلوم/جامعة تكريت606.0086.57ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيخلود عواد محمد سلمان55071822427071003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيساره ادريس جميل خلف55081822427071007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0069.00ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيشما حميد حمد طياوي55091822427071009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية الحورية المسائية المختلطةاحيائيابتسام صالح عبد هللا حجي55101822427072001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية الحورية المسائية المختلطةاحيائياسماء صالح نجم عبود55111822427072002

كلية اآلداب/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية الحورية المسائية المختلطةاحيائيفردوس حسين محمد جابر55121822427072003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية الحورية المسائية المختلطةاحيائيندى ذنون خليف محمد55131822427072004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية الحورية المسائية المختلطةاحيائيريام خلف رمضان عكله55141822427072009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةاحيائيانفال جعفر زيدان خلف55151822427076003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةاحيائيزينب احمد حسين عبد55161822427076008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت537.0076.71ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةاحيائيقدس احمد تايه حميد55171822427076010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيشروق ظافر عباس حسين55181822427077003

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائياخالص سالم شكور حميد55191822427079003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيزهره علي حسن علي55201822427079011
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيزينب ثامر محمد نصيف55211822427079012

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71ثانوية كعب بن زهير المختلطةاحيائيمنال غالب هاشم علي55221822427082011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14الخارجياتاحيائيامنة حميد شاكر نايف55231822428050036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86الخارجياتاحيائيانتضار جاسم خلف سليمان55241822428050043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت556.0079.43الخارجياتاحيائيايه عبد علي خلف55251822428050055

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت556.0079.43الخارجياتاحيائيبدرة منتصر فاضل لطيف55261822428050060

كلية اآلداب/جامعة تكريت446.0063.71الخارجياتاحيائيبسمه محمد علي حسن55271822428050065

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506.0072.29الخارجياتاحيائيتقى صدام حسين سلمان55281822428050075

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية542.0077.43الخارجياتاحيائيداليا عذاب احمد علي55291822428050089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت570.0081.43الخارجياتاحيائيذكرى خلف محمد حسن55301822428050098

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت572.0081.71الخارجياتاحيائيريام عبد عكلة محمد55311822428050124

كلية الزراعة/جامعة تكريت451.0064.43الخارجياتاحيائيشهد جبير علي عبدهللا55321822428050175

كلية اآلداب/جامعة تكريت451.0064.43الخارجياتاحيائيطيبه عبدالفتاح سلوم داود55331822428050195

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت518.0074.00الخارجياتاحيائيغيداء عبدالوهاب ابراهيم نصيف55341822428050219

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0074.86الخارجياتاحيائيفاطمة احمد اسماعيل خلف55351822428050223

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت516.0073.71الخارجياتاحيائيميسم شاكر محمود حسين55361822428050275

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل562.0080.29الخارجياتاحيائينبأ حميد كتاب عالوي55371822428050283

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء591.0084.43الخارجياتاحيائينور لؤي خضير عباس55381822428050305

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء574.0082.00الخارجياتاحيائيوئام عبداللطيف علي فرحان55391822428050331

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت466.0066.57الخارجياتاحيائيسجى اياد عبد عباس55401822428050342

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71الخارجياتاحيائياسماء ردام ابراهيم عبدهللا55411822428050345

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية422.0060.29اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيابراهيم حسن مضحي حسن55421822511002001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت574.0082.00اعدادية الخطيب للبنينتطبيقياحمد كامل عباس صالح55431822511002008

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيانمار اياد عبد هللا علوان55441822511002013

كلية العلوم/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيبشار زيدان خلف حسن55451822511002017

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت615.0087.86اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيحارث عمر محمود ارحيل55461822511002023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0060.43اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيخالد حميد علي ابراهيم55471822511002028

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء523.0074.71اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعبد الباري احمد محمود خليل55481822511002036

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية505.0072.14اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعبد الحميد وليد حميد محمد55491822511002038

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك521.0074.43اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعبد الرحمن معن صالح محمود55501822511002040

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء526.0075.14اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعبد الرزاق زياد عبد الرزاق خلف55511822511002041

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت487.0069.57اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعبد العزيز انور عزاوي مصطفى55521822511002042

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية450.0064.29اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعبد العليم محمود شعيب حسين55531822511002043

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية519.0074.14اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعبد هللا احسان علي مصطفى55541822511002045

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء488.0069.71اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعبد هللا فاضل عبد خليفه55551822511002047

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى494.0070.57اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعبد هللا محمد ثابت محمود55561822511002049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0069.57اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعبد هللا محمد مجيد جاسم55571822511002051

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء494.0070.57اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعالء عبد الواحد حسين علوان55581822511002059

كلية العلوم/جامعة تكريت510.0072.86اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعمر جمال عياش صالح55591822511002064

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك644.0092.00اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعمر يحيى ابراهيم رحيل55601822511002066
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كلية العلوم/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيليث حسام عبد المحسن احمد55611822511002069

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت556.0079.43اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمحمد عادل سلمان حسن55621822511002077

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء438.0062.57اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمحمد عيسى عادل علي55631822511002079

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء537.0076.71اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمحمد لؤي ناجي حمد55641822511002080

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمحمود عبد الخالق مصطفى عبد55651822511002083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمحمود يونس حمود خلف55661822511002085

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت513.0073.29اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمرتضى صبري جوده جبير55671822511002086

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت621.0088.71اعدادية الخطيب للبنينتطبيقييوسف اثيل ضياء عبد الرحمن55681822511002097

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى438.0062.57اعدادية الدور للبنينتطبيقيابراهيم رياض ابراهيم لطيف55691822511003001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية الدور للبنينتطبيقياسامة سعد وران سليم55701822511003003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية425.0060.71اعدادية الدور للبنينتطبيقيديار عمار اسماعيل قدوري55711822511003005

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية الدور للبنينتطبيقيمحمد احمد ياسين احمد55721822511003009

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية الدور للبنينتطبيقيمحمد مهدي صالح لفتة55731822511003012

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية الدور للبنينتطبيقيمحمود عدنان شامل محمد55741822511003013

كلية الزراعة/جامعة تكريت432.0061.71اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقياحمد حامد غازي جسام55751822511005002

كلية العلوم/جامعة ديالى446.0063.71اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقياحمد صالح خضير شهاب55761822511005003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيحسن علي غازي جسام55771822511005008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيعبد الحكيم احمد سحاب عداي55781822511005022

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية651.0093.00اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيعبد الرزاق عدنان عبد الرزاق لفته55791822511005024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية432.0061.71اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيعمر علي حسين خضير55801822511005030

كلية العلوم/جامعة ديالى450.0064.29اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيعمر عواد شهاب احمد55811822511005031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيمحمد رحمن علي محمود55821822511005038

كلية التربية/جامعة سامراء455.0065.00اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيمحمد علي حمد خميس55831822511005039

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية432.0061.71اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيمعتز عامر يحيى ابراهيم55841822511005041

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيمهند علي طعمه هنيدي55851822511005042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية426.0060.86اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقينور الدين محمد علي محمد55861822511005043

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت518.0074.00اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيوطن ثاير عبيد نجم55871822511005044

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء545.0077.86اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقييوسف طه عبد السالم حمد55881822511005045

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية505.0072.14اعدادية بلد للبنينتطبيقيابا ذر حكمت عبد الحسين ياسين55891822511006001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية بلد للبنينتطبيقيابراهيم ليث ابراهيم خلف55901822511006002

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء545.0077.86اعدادية بلد للبنينتطبيقيانس طاهر غزال محمد55911822511006005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى489.0069.86اعدادية بلد للبنينتطبيقيايمن مصطفى علي حسن55921822511006006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية475.0067.86اعدادية بلد للبنينتطبيقيحسنين رابح سالم نجم55931822511006011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية بلد للبنينتطبيقيحسين ظاهر حبيب كاظم55941822511006012

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء566.0080.86اعدادية بلد للبنينتطبيقيحسين ميثم عمران مهدي55951822511006013

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء541.0077.29اعدادية بلد للبنينتطبيقيحكم مروان متعب عبد هللا55961822511006014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية437.0062.43اعدادية بلد للبنينتطبيقيحكيم عماد جواد حسين55971822511006015

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت526.0075.14اعدادية بلد للبنينتطبيقيسجاد علي ياسين محمد55981822511006017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار452.0064.57اعدادية بلد للبنينتطبيقيعبد الرحمن طالب خلف حمد55991822511006019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية487.0069.57اعدادية بلد للبنينتطبيقيعبد هللا اديب محمود عبد الحسن56001822511006020
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0070.29اعدادية بلد للبنينتطبيقيعلي باسم ثابت مهدي56011822511006023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية بلد للبنينتطبيقيمحمد الباقر مقداد عبد الهادي عباس56021822511006033

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية494.0070.57اعدادية بلد للبنينتطبيقيمحمد مازن سلمان داود56031822511006037

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية470.0067.14اعدادية بلد للبنينتطبيقيمرتضى عامر جبار جاسم56041822511006038

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم605.0086.43اعدادية بلد للبنينتطبيقيمصطفى طه ياسين حسن56051822511006039

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت469.0067.00اعدادية بيجي للبنينتطبيقيسعد محمد علي عبد هللا56061822511007005

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية بيجي للبنينتطبيقيعمر سعد صالح يوسف56071822511007010

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت637.0091.00اعدادية بيجي للبنينتطبيقيعيسى علي جزاع حسن56081822511007011

كلية العلوم/جامعة تكريت533.0076.14اعدادية بيجي للبنينتطبيقيمحمود راجي هلو طه56091822511007012

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية433.0061.86اعدادية بيجي للبنينتطبيقيمصطفى احمد دخيل محمد56101822511007014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت591.0084.43اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيابراهيم بايز طه بايز56111822511011001

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت639.0091.29اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيابي محمد محمود جاسم56121822511011002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقياحمد مدحي حبيتر نهار56131822511011004

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء542.0077.43اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقياسامه ناطق مشعل قدوري56141822511011005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء607.0086.71اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيايسر ابراهيم حسن مصطفى56151822511011006

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت654.0093.43اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيبالل طه عواد تايه56161822511011007

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت654.0093.43اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيحارث باسم طامي تركي56171822511011008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت584.0083.43اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيحارث حراب احمد عبد هللا56181822511011009

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت639.0091.29اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيرسول ضياء محمود عبد هللا56191822511011010

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيسعيد ربيع محمد محيميد56201822511011012

كلية الحقوق/جامعة تكريت493.0070.43اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيسيف سعد عبد الرحمن سليمان56211822511011014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيصدام خميس محمد مجول56221822511011015

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية454.0064.86اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيعبد الحميد رعد هجيج صكر56231822511011016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت586.0083.71اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد اللطيف منصور جابر56241822511011017

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل626.0089.43اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيمحمد بهاء فالح يوسف56251822511011022

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت624.0089.14اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيمحمد خلف عفتان مظهور56261822511011023

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت490.0070.00اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيمحمد منيف مخلف عبد هللا56271822511011025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت565.0080.71اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقييوسف علي يوسف صالح56281822511011026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية االمين للبنينتطبيقيضياء علي ابراهيم فارس56291822511014004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد الرحمن ساجد خلف خالد56301822511014006

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد السالم عارف صالح لفته56311822511014007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد هللا رعد سليمان عبد هللا56321822511014009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية االمين للبنينتطبيقيقتاده شامل خلف عوده56331822511014016

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية423.0060.43اعدادية االمين للبنينتطبيقيمحمد خالد اسود نجم56341822511014017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57اعدادية االمين للبنينتطبيقيمحمد علي ذياب حمده56351822511014018

كلية الزراعة/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية الخصم للبنينتطبيقيابراهيم احمد حديس جاسم56361822511015002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية الخصم للبنينتطبيقياحمد ابراهيم اسماعيل عبد هللا56371822511015003

كلية العلوم/جامعة تكريت519.0074.14اعدادية الخصم للبنينتطبيقياحمد حسن انجاد جندل56381822511015005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت514.0073.43اعدادية الخصم للبنينتطبيقيانور قحطان حمد صالح56391822511015016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت562.0080.29اعدادية الخصم للبنينتطبيقياوس عامر عنتر عبود56401822511015017

163 من 141صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

صالح الدين 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0061.14اعدادية الخصم للبنينتطبيقيايهاب احمد عبد هللا صالح56411822511015018

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت519.0074.14اعدادية الخصم للبنينتطبيقيبندر عايد شحاذ سلمان56421822511015021

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت646.0092.29اعدادية الخصم للبنينتطبيقيحسين عامر بيدر حمود56431822511015024

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت546.0078.00اعدادية الخصم للبنينتطبيقيحكم محمد رومي ياسين56441822511015025

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت591.0084.43اعدادية الخصم للبنينتطبيقيحمد علي حميد سعد56451822511015026

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية الخصم للبنينتطبيقيشهم عواد فرحان خلف56461822511015028

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت542.0077.43اعدادية الخصم للبنينتطبيقيعبد القادر عز الدين احمد حسن56471822511015037

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت557.0079.57اعدادية الخصم للبنينتطبيقيعمار ياسر ابراهيم خضر56481822511015043

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت526.0075.14اعدادية الخصم للبنينتطبيقيفؤاد مثنى وطبان فرج56491822511015044

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية الخصم للبنينتطبيقيمحمود إبراهيم خالد موسى56501822511015052

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت480.0068.57اعدادية الخصم للبنينتطبيقيمزاحم بسمان عبد هللا سعيد56511822511015053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية الخصم للبنينتطبيقيمهند عواد مطر حسين56521822511015057

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية423.0060.43ثانوية الزوية للبنينتطبيقيازهر علي تركي صالح56531822511016001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية الزوية للبنينتطبيقيجرجيس ابراهيم بشير بدوي56541822511016002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت560.0080.00ثانوية الزوية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عواد عالوي فياض56551822511016003

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية456.0065.14ثانوية الزوية للبنينتطبيقيعبد هللا حمد ثلج محمد56561822511016004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت613.0087.57ثانوية الزوية للبنينتطبيقيعمار عبد هللا محمد حسن56571822511016005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت597.0085.29ثانوية الزوية للبنينتطبيقيمحمد ياسين محمد جاسم56581822511016009

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت505.0072.14ثانوية العلم للبنينتطبيقيابراهيم حسين عبد هللا بكر56591822511018001

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية العلم للبنينتطبيقياحمد حامد عبد هللا احمد56601822511018003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية العلم للبنينتطبيقيادريس عبد هللا حمد خلف56611822511018004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت520.0074.29ثانوية العلم للبنينتطبيقيافهم اديب حسن عميرة56621822511018005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71ثانوية العلم للبنينتطبيقيايهم هادي سرحان علي56631822511018008

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية العلم للبنينتطبيقيحارث هيثم محمود علي56641822511018009

كلية الزراعة/جامعة تكريت420.0060.00ثانوية العلم للبنينتطبيقيحذيفه علي رحيم مايع56651822511018010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت554.0079.14ثانوية العلم للبنينتطبيقيخضر فدعم خضر دعيل56661822511018012

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية العلم للبنينتطبيقيرسول حمدي سهيل مظعن56671822511018015

كلية العلوم/جامعة الموصل463.0066.14ثانوية العلم للبنينتطبيقيعبد الرحمن صالح حسن سلمان56681822511018020

كلية الزراعة/جامعة تكريت420.0060.00ثانوية العلم للبنينتطبيقيعبد الكريم زايد ناجي هليل56691822511018022

كلية العلوم/جامعة تكريت500.0071.43ثانوية العلم للبنينتطبيقيعبد هللا باسم محمد حسن56701822511018024

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية458.0065.43ثانوية العلم للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان خضير خلف56711822511018027

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية العلم للبنينتطبيقيعبد هللا لؤي جارو مصلح56721822511018028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية العلم للبنينتطبيقيعثمان باسم محمد حسن56731822511018030

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت572.0081.71ثانوية العلم للبنينتطبيقيعلي احمد سلمان عيسى56741822511018031

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية العلم للبنينتطبيقيعمر عادل جاسم يوسف56751822511018033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية العلم للبنينتطبيقيمحمد جمعه رحيل ابراهيم56761822511018035

كلية العلوم/جامعة تكريت522.0074.57ثانوية العلم للبنينتطبيقيمحمد دالي عويد سحل56771822511018036

كلية العلوم/جامعة تكريت543.0077.57ثانوية العلم للبنينتطبيقييوسف كارم محمد حسن56781822511018040

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت431.0061.57اعدادية الفرقان للبنينتطبيقياحمد محمد حامد عبد56791822511020002

كلية العلوم/جامعة تكريت504.0072.00اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيايهاب ناهي عبد هللا جاسم56801822511020003
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيحبيب نصير سالم علوان56811822511020006

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيحسين عمار مسلط محجوب56821822511020007

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعبد هللا فراس علي رشيد56831822511020010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت604.0086.29اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعمار ياسر ضياء حمدي56841822511020012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعمار ياسر فليح حسن56851822511020013

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت506.0072.29اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعمر نصير مزاحم فريد56861822511020014

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت484.0069.14اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيغيث رافع احمد حسين56871822511020015

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت506.0072.29اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد ثائر فؤاد خيري56881822511020017

كلية العلوم/جامعة تكريت492.0070.29اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد صباح علي بطاح56891822511020020

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت477.0068.14اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد عامر حميد عبود56901822511020021

كلية اآلداب/جامعة تكريت453.0064.71اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمرتضى منشد جاسم حميد56911822511020024

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت585.0083.57اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيوليد ابراهيم محمد اسوادي56921822511020027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت633.0090.43ثانوية المحزم للبنينتطبيقيخالد عيد جاسم حركان56931822511023001

كلية العلوم/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية المحزم للبنينتطبيقيدحام فارس صباح اسماعيل56941822511023002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية المحزم للبنينتطبيقيرافد خلف عزيز احمد56951822511023003

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت475.0067.86ثانوية المحزم للبنينتطبيقيربيع هاشم راشد عجرش56961822511023004

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت686.0098.00ثانوية المحزم للبنينتطبيقيعبد الحليم حافظ نصيف جاسم56971822511023007

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت600.0085.71ثانوية المحزم للبنينتطبيقيعبد الرزاق محمد ذنون ابراهيم56981822511023009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية المحزم للبنينتطبيقيمراد ماهر ابراهيم نايف56991822511023011

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت644.0092.00ثانوية المحزم للبنينتطبيقينجم عبد هللا اسماعيل طه57001822511023013

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت615.0087.86ثانوية المحزم للبنينتطبيقيوعد رعد حسين عبد57011822511023015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية505.0072.14اعدادية الوطن للبنينتطبيقيمحمد عبد المطلب احمد عثمان57021822511027008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية465.0066.43اعدادية الوطن للبنينتطبيقيمصطفى حسين عبد هللا سالم57031822511027011

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت636.0090.86ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقياحمد علي خلف ابراهيم57041822511029004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء488.0069.71ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيانور صفاء فيصل محمد57051822511029007

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيبركات عبد هللا حمادي محمود57061822511029008

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيحمزه طه فاضل ابراهيم57071822511029012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0060.43ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيحيدر عبد الحميد طه مصطفى57081822511029014

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيخالد شعالن مهدي درويش57091822511029015

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيزين العابدين حامد علي محمود57101822511029017

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت509.0072.71ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيسلوان مانع ناهي صيهود57111822511029020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء478.0068.29ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيصبار صائب صبار جاسم57121822511029021

كلية اآلداب/جامعة سامراء443.0063.29ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيصفوك خليل طه عزاوي57131822511029023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء517.0073.86ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيعبد القادر صادق فاضل جواد57141822511029031

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت583.0083.29ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيعلي احمد بزيع صوينان57151822511029036

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل453.0064.71ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيعمار عبد االله محمد حسن57161822511029039

كلية الحقوق/جامعة تكريت518.0074.00ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيعمر وليد خالد عبد هللا57171822511029044

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء580.0082.86ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيمؤيد عبد الستار علي حسين57181822511029048

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء592.0084.57ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيمحمد سعد عباس سنيد57191822511029050

كلية العلوم/جامعة االنبار478.0068.29ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيمحمد لطيف محمد حسين57201822511029052
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قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء536.0076.57ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيمحمد نزار صالح جاسم57211822511029053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية432.0061.71ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيمرتضى ماجد مناف مهدي57221822511029056

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية679.0097.00ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيمصطفى علي دهام محمود57231822511029058

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية500.0071.43ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيمصطفى نصر احمد جاسم57241822511029060

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيمهيمن خليل ابراهيم عباس57251822511029062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيموسى خليل محمود عبد هللا57261822511029063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية441.0063.00ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقييوسف باسم حاتم احمد57271822511029065

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء588.0084.00ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيمحمد عبد الخالق محمد صالح57281822511029069

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت477.0068.14اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينتطبيقيابراهيم سعدي احمد محمد57291822511030001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت521.0074.43اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينتطبيقيبشار غانم عبد هللا هويدي57301822511030004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينتطبيقيحمزة محمد نوري هدهود57311822511030006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت444.0063.43اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينتطبيقيسيف عبد الرحمن احمد محمد57321822511030007

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية429.0061.29اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينتطبيقيعبد هللا احمد بحر فياض57331822511030009

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينتطبيقيعبد هللا الزم محمد مرموص57341822511030010

كلية العلوم/جامعة تكريت496.0070.86اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينتطبيقيعثمان مطلك فارس حمادي57351822511030012

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت669.0095.57اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينتطبيقييوسف خالد عثمان محمود57361822511030014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينتطبيقييوسف سالم خوام فياض57371822511030015

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية525.0075.00اعدادية العاصفة للبنينتطبيقيخلف محمد عبد هللا طه57381822511032004

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية العاصفة للبنينتطبيقيمحمد خالد خلف عزيز57391822511032009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية طوز للبنينتطبيقيأحمد جمعة عجاج عبد هللا57401822511033001

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت602.0086.00اعدادية طوز للبنينتطبيقيابراهيم محمود مهدي محمد57411822511033002

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك647.0092.43اعدادية طوز للبنينتطبيقيعلي كاطع جهاد حمد57421822511033009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك454.0064.86اعدادية طوز للبنينتطبيقيمحمد احمد حسين حيدر57431822511033011

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية طوز للبنينتطبيقيمحمد حسن زين العابدين سمين57441822511033012

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية522.0074.57اعدادية طوز للبنينتطبيقيمحمد عباس عابدين مجيد57451822511033014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت464.0066.29اعدادية طوز للبنينتطبيقيمحمود داود سلمان جليل57461822511033015

كلية العلوم/جامعة كركوك555.0079.29اعدادية طوز للبنينتطبيقيمصطفى بشار اكرم جاسم57471822511033016

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك526.0075.14ثانوية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيانور بشار مراح رشيد57481822511035001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء493.0070.43اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقياحمد عزت عباس عبد هللا57491822511036006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت470.0067.14اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيتوفيق عبد العزيز توفيق محمد57501822511036015

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيعبد الباسط قيس عبد الحميد محمود57511822511036023

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت475.0067.86اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيعبد الحكيم حمود ابراهيم عليوي57521822511036024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيعبد الرحمن رياض طه علي57531822511036025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء496.0070.86اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيعبد الرسول ماجد نصيف حمدوش57541822511036026

كلية الزراعة/جامعة تكريت421.0060.14اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيعبد اللطيف سامي عواد عطوان57551822511036028

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء572.0081.71اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيعبد هللا باسم خلف صالح57561822511036029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيعبد هللا ثامر حامد شهاب57571822511036030

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيعبد هللا عدي مجيد جاسم57581822511036031

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء550.0078.57اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيعلي احسان مرعي حسن57591822511036036

كلية العلوم/جامعة تكريت488.0069.71اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيكرار سعد حميد مصلح57601822511036043
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كلية العلوم/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيمحمود يوسف محمود مليحان57611822511036056

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء547.0078.14اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيمصطفى ستار فرحان خليفه57621822511036058

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل610.0087.14اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيمصطفى طه اسماعيل حمادي57631822511036060

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت605.0086.43اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقياحمد ياسر فؤاد طه57641822511037003

كلية العلوم/جامعة تكريت490.0070.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيبالل كريم كرجي نغمش57651822511037005

كلية اآلداب/جامعة تكريت440.0062.86اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيثامر مجبل جربوع سليمان57661822511037006

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت502.0071.71اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيحسن حارث عبد المطلب محمد57671822511037008

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيحكم حميد محمد غريب57681822511037009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت544.0077.71اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد حميد حمادي57691822511037013

كلية الزراعة/جامعة تكريت432.0061.71اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيعلي باسم يعقوب يوسف57701822511037016

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت636.0090.86اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيعمر خالد جميل جاسم57711822511037020

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيقاسم محمد حمد نواف57721822511037021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت440.0062.86اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيمصطفى جمال طه حسن57731822511037026

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيوائل عماد عيسى نجرس57741822511037031

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيوليد خالد جميل جاسم57751822511037032

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية511.0073.00اعدادية غطفان للبنينتطبيقياحمد سعد علي احمد57761822511038002

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت529.0075.57اعدادية غطفان للبنينتطبيقيخضر إبراهيم خضر عبيد57771822511038006

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية غطفان للبنينتطبيقيعبد الحكيم صالح احمد جلعوط57781822511038009

كلية العلوم/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية غطفان للبنينتطبيقيعبد الحكيم فنر خليف محمد57791822511038010

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية غطفان للبنينتطبيقيعبد الحميد وليد جاسم محمد57801822511038011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71اعدادية غطفان للبنينتطبيقيمصعب عبد الجبار ثلج احمد57811822511038017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء542.0077.43ثانوية السالم للبنينتطبيقيابراهيم ستار صالح اسماعيل57821822511039001

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية السالم للبنينتطبيقياحمد خلف رشيد حسن57831822511039004

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت605.0086.43ثانوية السالم للبنينتطبيقياحمد عزيز حمد عكيل57841822511039006

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0072.29ثانوية السالم للبنينتطبيقياحمد محمد رجب شيخ57851822511039007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71ثانوية السالم للبنينتطبيقياحمد محمد فرحان حامد57861822511039008

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت470.0067.14ثانوية السالم للبنينتطبيقيبكر صدام خليل كلش57871822511039010

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية السالم للبنينتطبيقيحسين ابراهيم محمد حسن57881822511039012

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية السالم للبنينتطبيقيسامر خير هللا صالح غايب57891822511039013

كلية اآلداب/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية السالم للبنينتطبيقيسجاد حسن حميد محمد57901822511039014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية السالم للبنينتطبيقيسجاد خلف كريم حماده57911822511039015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية السالم للبنينتطبيقيسلمان جاسم محمد حسين57921822511039017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية السالم للبنينتطبيقيطارق عزيز سلمان علي57931822511039019

كلية الزراعة/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية السالم للبنينتطبيقيعبد العزيز عامر خليل احمد57941822511039021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية السالم للبنينتطبيقيعبد الوهاب عيدان حمد خلف57951822511039023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية السالم للبنينتطبيقيعلي ابراهيم عياش احمد57961822511039024

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت505.0072.14ثانوية السالم للبنينتطبيقيعمر عماد احمد حسن57971822511039026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71ثانوية السالم للبنينتطبيقيمجاهد هاشم مطر سلوم57981822511039029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية السالم للبنينتطبيقيمحمد رحيم خليل كلش57991822511039030

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43ثانوية السالم للبنينتطبيقيمسلم محمود حسين لطيف58001822511039031
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية الصقر للبنينتطبيقيعبد العزيز علي خليل صالح58011822511040007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية466.0066.57ثانوية الصقر للبنينتطبيقيعبد هللا محمد حسين صالح58021822511040008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية التآخي للبنينتطبيقيحارث عبد هللا جمعه علي58031822511042003

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية التآخي للبنينتطبيقيعامر علي جاسم خليل58041822511042005

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية التآخي للبنينتطبيقيعبد الصمد حسن زيدان صالح58051822511042007

كلية العلوم/جامعة تكريت564.0080.57ثانوية التآخي للبنينتطبيقيمحمد خضير سويد حمد58061822511042010

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية االسحاقي للبنينتطبيقيخضر نجم عبد هللا مجول58071822511043005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية463.0066.14اعدادية االسحاقي للبنينتطبيقيعلي حسين علي حمد58081822511043009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية388.0055.43اعدادية االسحاقي للبنينتطبيقيماجد هاشم عبد هللا احمد58091822511043011

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت496.0070.86اعدادية االسحاقي للبنينتطبيقيمعمر صاحب محمد حسين58101822511043016

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت494.0070.57اعدادية االسحاقي للبنينتطبيقيعلي صاحب محمد حسين58111822511043017

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء430.0061.43ثانوية الرماح العوالي للبنينتطبيقياحمد ياسين بحر فياض58121822511050002

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية الرماح العوالي للبنينتطبيقيحمزة نومان مطر خلف58131822511050003

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية الرماح العوالي للبنينتطبيقيصفاء عبد السالم محمد حسين58141822511050004

كلية العلوم/جامعة ديالى452.0064.57ثانوية الرماح العوالي للبنينتطبيقيعمار مازن ثابت عزيز58151822511050007

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0076.14ثانوية الرماح العوالي للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا مزعل محمد58161822511050008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء471.0067.29ثانوية القلعة للبنينتطبيقياحمد عبد الرحيم حمود مهدي58171822511055001

كلية اآلداب/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية القلعة للبنينتطبيقيالمأمون هارون بدر عباس58181822511055003

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء431.0061.57ثانوية القلعة للبنينتطبيقيغيث سعدي عواد خلف58191822511055008

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت603.0086.14ثانوية القلعة للبنينتطبيقيوائل احمد مطلك عباس58201822511055011

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط608.0086.86ثانوية النهرين للبنينتطبيقيسامي منشد حسين خضر58211822511059004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى430.0061.43ثانوية النهرين للبنينتطبيقيطارق محمود نزال محجوب58221822511059006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت536.0076.57ثانوية النهرين للبنينتطبيقيعبد هللا حسين ظاهر حمود58231822511059011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية النهرين للبنينتطبيقيعبد هللا محمد احمد فاضل58241822511059013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71ثانوية النهرين للبنينتطبيقيعلي ماهر حسن اسماعيل58251822511059014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0071.43ثانوية النهرين للبنينتطبيقيفالح ياسين خلف ياسين58261822511059016

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى432.0061.71ثانوية النهرين للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم محمد محمود58271822511059018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية النهرين للبنينتطبيقيمحمد حسن صالح حسين58281822511059019

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية دجلة للبنينتطبيقيانمار عبد الواحد حسين عبود58291822511060001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت570.0081.43ثانوية دجلة للبنينتطبيقيصفاء عدنان صالح عبد هللا58301822511060003

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت546.0078.00ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعبد الرحمن هاشم جميل علي58311822511060004

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعمار ياسر سعيد سلمان58321822511060005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت533.0076.14ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمحمد علي حمودي حسن58331822511060006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء463.0066.14اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيابراهيم سعيد حميد احمد58341822511061005

كلية الحقوق/جامعة تكريت507.0072.43اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقياحمد ستار علي محمد58351822511061010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيجرناس ناظم جاسم غافل58361822511061029

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء552.0078.86اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيرجب وقاص رجب عبد الوهاب58371822511061036

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيعادل سالم عادل حمادي58381822511061047

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء547.0078.14اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيعبد الرحمن بشار مجيد حميد58391822511061049

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت557.0079.57اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد لطوف وحيد58401822511061052
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كلية الزراعة/جامعة تكريت423.0060.43اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيعبد السالم سامي عزاوي مصطفى58411822511061054

كلية الحقوق/جامعة تكريت495.0070.71اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيعبد القادر صفوك حميد سلمان58421822511061056

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء587.0083.86اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيعبد هللا ادريس حميد سلمان58431822511061057

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت474.0067.71اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيعبد الملك جاسم مجيد محمد58441822511061060

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيعثمان لؤي احمد مهدي58451822511061063

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت621.0088.71اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيعمر ميثاق فتاح خلف58461822511061072

كلية التربية/جامعة سامراء514.0073.43اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيقصي فليح حسن حبيب58471822511061078

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت485.0069.29اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيكرار عبد الناصر محمد صالح58481822511061079

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت571.0081.57اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيمحمد فوزي احمد عزاوي58491822511061095

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت471.0067.29اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيهمام زيدان كامل طعمة58501822511061112

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيوسام عامر كامل علي58511822511061114

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيابراهيم معن خليل شاكر58521822511063002

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت469.0067.00اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيحارث ليث حميد شهاب58531822511063004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء534.0076.29اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيسيف الدين هاشم مهدي علي58541822511063008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت628.0089.71اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيشاكر محمد شاكر منصور58551822511063009

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت500.0071.43اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد جاسم محمد58561822511063012

كلية العلوم/جامعة تكريت498.0071.14اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيعبد الكريم ياسين عايد صالح58571822511063014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت574.0082.00اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيميثم احمد حسن علي58581822511063024

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء627.0089.57ثانوية االلباب للبنينتطبيقياحمد ياسين خلف صالح58591822511066001

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية االلباب للبنينتطبيقيالمتوكل باهلل صدام علي جمعه58601822511066002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية520.0074.29ثانوية االلباب للبنينتطبيقيمحمد نافع عبد حمود58611822511066003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت560.0080.00ثانوية االلباب للبنينتطبيقيمصطفى ليث كامل خلف58621822511066004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية443.0063.29ثانوية االلباب للبنينتطبيقيمصطفى محمد مهدي صالح58631822511066005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت522.0074.57اعدادية القسطل للبنينتطبيقيإبراهيم مهند عساف صالح58641822511067001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت550.0078.57اعدادية القسطل للبنينتطبيقياحمد امجد عبد الحميد جاسم58651822511067003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية القسطل للبنينتطبيقيطه سفيان عبد اللطيف محمود58661822511067006

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية القسطل للبنينتطبيقيعلي عصمت حاتم مهدي58671822511067009

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت597.0085.29اعدادية القسطل للبنينتطبيقيمجيد ناطق نايف مجيد58681822511067011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت557.0079.57اعدادية القسطل للبنينتطبيقيمحمد عبد شريف فاضل58691822511067013

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية القسطل للبنينتطبيقيمحمود علي هيالن مطلق58701822511067015

كلية اآلداب/جامعة تكريت434.0062.00اعدادية المغيرة للبنينتطبيقياحمد فاضل مزهر محمد58711822511074002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت568.0081.14اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيخضر احمد حسين علي58721822511074007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية506.0072.29اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيصبر رياض صبر صالح58731822511074009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة534.0076.29اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيعلي فالح مهدي صالح58741822511074013

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت459.0065.57اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيهشام حسن سلوم سلطان58751822511074016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيسالم جاسم محمد مصطفى58761822511077006

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعبد الرحمن أحمد عبد الودود احمد58771822511077009

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت458.0065.43اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعبد العزيز عدنان ذياب غفار58781822511077010

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت458.0065.43اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعبد هللا أحمد خليل عبد الرزاق58791822511077012

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت484.0069.14اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعقيل سالم جاسم جمعة58801822511077013
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعمر عماد أحمد صالح58811822511077014

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0072.57اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمحمد ياسر خضير عباس58821822511077016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0064.29اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمرتضى خالد سعود طعمه58831822511077017

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء622.0088.86ثانوية المعتصم للبنينتطبيقيابراهيم منذر خلف حسن58841822511078001

كلية التربية/جامعة سامراء493.0070.43ثانوية المعتصم للبنينتطبيقيعبد الرحمن رائد عبد الغفور مصلط58851822511078009

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء583.0083.29ثانوية المعتصم للبنينتطبيقيعبد القادر عبد الرحمن عبد القادر حسين58861822511078013

كلية التربية/جامعة سامراء465.0066.43ثانوية المعتصم للبنينتطبيقيقاسم صباح كريم عباس58871822511078014

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء539.0077.00ثانوية المعتصم للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد عباس58881822511078015

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية المعتصم للبنينتطبيقيمصطفى عبد الجبار خوام عباس58891822511078017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى544.0077.71اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقياحمد زياد خلف جاسم58901822511086001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيحازم سلطان محمد احمد58911822511086002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0062.57اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيطارق زياد خلف جاسم58921822511086003

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى506.0072.29اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيمحمد عطيه خلف شالش58931822511086005

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت548.0078.29اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيمعاذ سعد علي اسماعيل58941822511086006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت595.0085.00ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيارشد ثامر حمود سبع58951822511089003

كلية اآلداب/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيحسام عبد هللا محمود هليم58961822511089006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيمحمود احمد جاسم صالح58971822511089026

كلية العلوم/جامعة تكريت497.0071.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيحميد حاجم حميد عكاب58981822511099005

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيعبد الرحمن اركان عطيه صالح58991822511099010

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت588.0084.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيعبد هللا علي احمد حسين59001822511099011

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت457.0065.29اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيعلي جاسم خلف سليمان59011822511099012

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيعلي فيصل جربوع حسن59021822511099013

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت536.0076.57اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيمحمد شهاب احمد عبد هللا59031822511099017

كلية العلوم/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيابراهيم خالد عاصي علي59041822511103001

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية482.0068.86ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيانس سعد سالمه كاظم59051822511103003

كلية الحقوق/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيخالد عادل ابراهيم نايف59061822511103004

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيسالمه سعد سالمه كاظم59071822511103005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيعامر مزهر محمود فرحان59081822511103006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية476.0068.00ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيعمرو رشيد حسون رشيد59091822511103007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيقيس سعد رشيد حاجي59101822511103009

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيمهند رافد اسود نجم59111822511103014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيابراهيم خميس سبع يوسف59121822511115001

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار434.0062.00اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقياحمد سامي دلف خليفه59131822511115003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434.0062.00اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقياسماعيل ياسين خليل ابراهيم59141822511115006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيانور علي حسين مزحم59151822511115007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت476.0068.00اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيباسم محمد زبار زين59161822511115008

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442.0063.14اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيجاسم محمد علي حسين59171822511115010

كلية العلوم/جامعة النهرين504.0072.00اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيحسين علي حسن مهدي59181822511115015

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيحسين هيثم خيري عباس59191822511115017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيحيدر خضير عباس مزحم59201822511115019
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيسجاد جاسم مجيد حميد59211822511115022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيعبد الجبار زامل جاسم عباس59221822511115026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيعبد الجبار محمود فالح ابراهيم59231822511115027

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت459.0065.57اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيعلي جاسم عبد االمير عبد الجليل59241822511115032

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0061.43اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيعلي حسن شنيت علي59251822511115033

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية510.0072.86اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيعلي حسين علي ابراهيم59261822511115034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيعلي رافد بندر حمزه59271822511115036

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت599.0085.57اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيعلي طارق عاجل سلطان59281822511115038

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيعمر عثمان وهب جميل59291822511115043

كلية الزراعة/جامعة تكريت420.0060.00اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيغزوان علي مصحب حسين59301822511115044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيليث ابراهيم خضير دحام59311822511115047

كلية الزراعة/جامعة تكريت432.0061.71اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيمحمد جمال علي حسين59321822511115050

كلية الزراعة/جامعة تكريت420.0060.00اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيمحمد صالح مهدي عباس59331822511115051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيمحمد علي محمد عبد الرسول عبد الجليل59341822511115052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيمحمد وهب جميل علي59351822511115053

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية444.0063.43اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيمرتضى احمد حسين صالح59361822511115054

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيمرتضى حسين عماش روضان59371822511115055

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء454.0064.86اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيمرتضى علي زبار زين59381822511115057

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيموسى حسين عباس حسن59391822511115059

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقييحيى فاضل هادي كاظم59401822511115063

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقييوسف مثنى صبار ياسين59411822511115065

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل500.0071.43ثانوية ملتقى النهرين للبنينتطبيقيابراهيم جهاد سرحان قسومي59421822511120001

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية487.0069.57ثانوية ملتقى النهرين للبنينتطبيقيانمار ياسر محمد طلب59431822511120003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت587.0083.86ثانوية ملتقى النهرين للبنينتطبيقيحسن عبد احمد حسن59441822511120004

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية ملتقى النهرين للبنينتطبيقيحيدر خالد احمد حديد59451822511120006

كلية العلوم/جامعة تكريت503.0071.86ثانوية ملتقى النهرين للبنينتطبيقيذو النورين ابراهيم احمد عبد الرزاق59461822511120007

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت562.0080.29ثانوية ملتقى النهرين للبنينتطبيقيصالح صحن عبد هللا احمد59471822511120009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية ملتقى النهرين للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد هللا سلمان جمعه59481822511120012

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29ثانوية ملتقى النهرين للبنينتطبيقيمازن محمد حمد عبد الرحمن59491822511120015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية ملتقى النهرين للبنينتطبيقيمحمد صالح حسين صقر59501822511120018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية ملتقى النهرين للبنينتطبيقيمحمد عباس ياسين خضر59511822511120019

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية ملتقى النهرين للبنينتطبيقيوضاح محمود عبد الرحمن داود59521822511120021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى437.0062.43ثانوية الحاتمية للبنينتطبيقيعباس حسن حسين عبد59531822511122005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية491.0070.14ثانوية الحاتمية للبنينتطبيقيعبد العزيز فرحان عباس علي59541822511122007

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى466.0066.57ثانوية الحاتمية للبنينتطبيقيعلي قاسم حميد حسن59551822511122008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى459.0065.57ثانوية الحاتمية للبنينتطبيقيمصطفى رشيد مطلك احمد59561822511122011

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت609.0087.00ثانوية المقاصد للبنينتطبيقياحمد صباح عبد هللا خلف59571822511128001

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية المقاصد للبنينتطبيقيالحمزه ثائر جمعه حسين59581822511128004

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية المقاصد للبنينتطبيقيرياض مزاحم عالوي سلمان59591822511128007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية المقاصد للبنينتطبيقيمحمد طارق احمد خلف59601822511128011
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التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ثانوية المقاصد للبنينتطبيقيمحمد محمود حسين سلمان59611822511128012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء495.0070.71ثانوية الخوارزمي االهلية للبنينتطبيقيانس اياد محمود عباس59621822513001001

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية461.0065.86ثانوية الخوارزمي االهلية للبنينتطبيقيعمر احمد ابراهيم احمد59631822513001005

كلية العلوم/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية الخوارزمي االهلية للبنينتطبيقيعمر حسن لطيف احمد59641822513001006

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت630.0090.00ثانوية الخوارزمي االهلية للبنينتطبيقيمحمد شعالن جياد شلتاغ59651822513001007

كلية التربية/جامعة سامراء458.0065.43ثانوية الخوارزمي االهلية للبنينتطبيقينزهان عبد الرحيم اسعد محمود59661822513001008

كلية التربية/جامعة سامراء456.0065.14ثانوية الملوية االهلية للبنينتطبيقيادريس طالب عبد المنعم محمد59671822513002003

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل609.0087.00ثانوية الملوية االهلية للبنينتطبيقيباسم جاسم جليل محمد صالح59681822513002004

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء537.0076.71ثانوية الملوية االهلية للبنينتطبيقيعبد المجيد رياض عبد المجيد طه59691822513002009

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت505.0072.14ثانوية الملوية االهلية للبنينتطبيقيمحمد الفاتح حسن جمعه مجيد59701822513002013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية الملوية االهلية للبنينتطبيقيياسر اسماعيل عبد الرزاق خلف59711822513002017

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت637.0091.00ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقياحمد عامر احمد حسن59721822513004001

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء547.0078.14ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقياحمد محمود خيرو حمادي59731822513004002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية562.0080.29ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيصهيب صفاء جمعة منادي59741822513004007

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن نوفل عبد الرحمن مصطفى59751822513004008

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيعبد القادر حسام حامد رجا59761822513004010

كلية الزراعة/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد طه حمود59771822513004013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد عرب صالح59781822513004016

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيمروان وميض صالح جاسم59791822513004019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية509.0072.71ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيابراهيم لقمان محمد احمد59801822513007002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقياحمد ثامر عقيل غزال59811822513007005

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية432.0061.71ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقياحمد محمد ياسين مخلف59821822513007008

كلية التربية/جامعة سامراء480.0068.57ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقياسامه عدي غازي خلف59831822513007009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية550.0078.57ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقياسامه قصي نغيمش مطر59841822513007010

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية498.0071.14ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقياسعد احمد صاحب محمود59851822513007012

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء633.0090.43ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيانس ياسر بدر صالح59861822513007015

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت548.0078.29ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيايوب احمد شاكر محمود59871822513007019

كلية التربية/جامعة سامراء476.0068.00ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيزيد رفيق فرج علي59881822513007022

كلية الزراعة/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن شوكت محمود حسين59891822513007023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا مجيد علي عبد59901822513007026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية537.0076.71ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيعبيده ابراهيم فليح حسن59911822513007028

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء650.0092.86ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيعبيده عيسى صالح خلف59921822513007029

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية539.0077.00ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيعلي ظافر هاشم محمد59931822513007030

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك533.0076.14ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيعلي وليد خالد محمد59941822513007031

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0074.57ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيعماد احمد صاحب محمود59951822513007032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية420.0060.00ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيعمر عبد هللا عبد الرحيم حميد59961822513007034

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية454.0064.86ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيغياث الدين خالد محمد علي59971822513007036

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت628.0089.71ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيوليد محمد غازي حمود59981822513007043

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء566.0080.86ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيياسين عامر حسين مطلك59991822513007045

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.0097.57ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقياحمد رائد مزبان عبد هللا60001822513009001
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت520.0074.29ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقياسامه طاهر صالح حمد60011822513009003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت563.0080.43ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقيحربي وائل سليمان علي60021822513009004

كلية الزراعة/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقيحكم وسام يونس عبد الهادي60031822513009006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقيسليمان ابراهيم احمد حسين60041822513009007

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية435.0062.14ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا غالي حسن رمضان60051822513009009

كلية الزراعة/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا يقضان مطر احمد60061822513009011

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقيعبد المحسن دحام علي احمد60071822513009012

كلية العلوم/جامعة تكريت508.0072.57ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقيعلي فراس حسين علي60081822513009013

كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقيقتاده عبد القادر ذياب احمد60091822513009015

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقينوار اوس عطيه احمد60101822513009020

كلية الزراعة/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيإبراهيم رزاق عيسى عبيد60111822513011001

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقياحمد عامر حميد حماش60121822513011002

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية640.0091.43ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقياحمد كامل فياض علي60131822513011003

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية434.0062.00ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقياحمد نجاح صالح جمعه60141822513011004

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية466.0066.57ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيالياس علي كريم علي عطا هللا60151822513011005

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية435.0062.14ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيايمن عبد السالم محمد احمد60161822513011006

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيتوفيق ماهر عليوي فياض60171822513011007

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيحسن سعد حسين خلف60181822513011008

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت515.0073.57ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيخباب حذيفه عواد سلطان60191822513011010

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية430.0061.43ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيسجاد ماجد صالح خليل60201822513011011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية538.0076.86ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيسرمد فهد شالش خلف60211822513011012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية466.0066.57ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن سكران مطر ثلج60221822513011014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار461.0065.86ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن قصي عبد الرحمن حميد60231822513011015

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية538.0076.86ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا صدام صالح حمد60241822513011016

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيعلي رفعت إبراهيم خليل60251822513011018

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى443.0063.29ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيعلي صفاء علي صالح60261822513011019

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيعمار ياسر حميد حسان60271822513011020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0061.14ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيقدامه خليل حسين خلف60281822513011021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبيد خلف حسين60291822513011024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيمحمد كوان اياد عبد هللا60301822513011025

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت543.0077.57ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيمعاذ عزاوي خلف محمود60311822513011026

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيناظم قصي محمد جسوم60321822513011027

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيياسر قصي محمد جسوم60331822513011028

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية496.0070.86ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقييمان حذيفه عواد سلطان60341822513011029

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت551.0078.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيإبراهيم محمود خليفه إبراهيم60351822513013001

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية547.0078.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقياحمد قاسم خلف عكاب60361822513013005

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت607.0086.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيحارث خميس رجه عبيد60371822513013009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيدحام زياد رمضان شران60381822513013012

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيذو الفقار وسام يوسف احمد60391822513013013

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت501.0071.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيعزبز طالل عزيز صبح60401822513013016
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قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت491.0070.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيعماد امين حمد ظاهر60411822513013017

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت627.0089.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيعمار سعيد حمد محمد60421822513013018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيعمر باسم علي عبود60431822513013019

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت603.0086.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيعمر علي قيس محمد60441822513013020

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل458.0065.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد رمضان عبد60451822513013021

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيمحمد مؤيد صبري حسن60461822513013023

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيمحمود فاضل حمد علي60471822513013024

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت668.0095.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد صالح زبار60481822513013025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت580.0082.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقييوسف حسام عدنان طلفاح60491822513013027

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقييوسف سالم سعد عطيه60501822513013028

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية420.0060.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيابراهيم ياسر حازم عبد هللا60511822513014001

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت506.0072.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقياحمد ابراهيم خضر فارس60521822513014002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقياحمد حميد غازي مهدي60531822513014003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت593.0084.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقياحمد خليفة عطا هللا عبد60541822513014004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت598.0085.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقياحمد سعد فاضل حمد60551822513014005

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقياحمد عدنان احمد خلف60561822513014006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت569.0081.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقياحمد منير طه حمود60571822513014008

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل640.0091.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقياحمد نذير احمد علي60581822513014009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0070.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيارشد حمدان محمد محجوب60591822513014010

كلية الزراعة/جامعة تكريت420.0060.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيامير بحر فياض علي60601822513014012

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت617.0088.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيانس سويد محمود صالح60611822513014013

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء535.0076.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيبرهان هادي جبار حسون60621822513014014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيبشير صدام مرعي حسين60631822513014015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت575.0082.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيبكر فالح جهز تركي60641822513014016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.0070.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيبالل احمد يعقوب دودح60651822513014017

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت501.0071.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيحارث جمال سعيد صالح60661822513014018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت630.0090.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيحسام حماده احنيت محمد60671822513014019

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيحسام طالل كردي عبد هللا60681822513014020

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت622.0088.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيحسن احسان عبد الكريم حمادي60691822513014021

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت645.0092.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيحسين رافع احمد حسن60701822513014023

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت645.0092.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيخطاب ايوب طريد كردي60711822513014025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت561.0080.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيخطاب عمر عراك تركي60721822513014026

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيرامي نظير كامل عباس60731822513014027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيزيد احمد منذر خيرو60741822513014028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيسامر لهيب فاضل عطيه60751822513014029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيسرمد الحامد عفان عوف عبد الرحمن60761822513014030

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيسيف حسين خورشيد غريب60771822513014031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل527.0075.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيسيف روضان حسين مخلف60781822513014032

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت605.0086.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيشاهين منتصر جاسم محمد60791822513014034

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيصهيب اسامه عبد هللا علي60801822513014035
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قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت507.0072.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيطارق نزار محمود خليل60811822513014036

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيطه شكر محمود صالح60821822513014037

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت535.0076.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبد الحافظ محمد عبد الحافظ مبارك60831822513014038

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت546.0078.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن بشار احمد خلف60841822513014039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت525.0075.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن زهير حامد تركي60851822513014040

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت640.0091.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عواد عبد عبد هللا60861822513014042

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت510.0072.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبد الستار يوسف جابر دحام60871822513014044

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.0081.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبد الغني غالب ابراهيم عبد60881822513014045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل460.0065.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا سهيل نجم عبد هللا60891822513014047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان حسن محمود60901822513014048

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت608.0086.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا ياسر انور عبد هللا60911822513014049

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية458.0065.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبد الملك مروان مضحي صبحي60921822513014050

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبد الملك مهدي صالح حمد60931822513014051

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت557.0079.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبد المهيمن صفاء خالفه محمود60941822513014052

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت558.0079.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبيده ليث ضامن عبد الجبار60951822513014053

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت642.0091.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعمر بشار صباح سعيد60961822513014060

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت537.0076.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعمر عبد الرحمن صبيح محمد60971822513014061

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت593.0084.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيفاروق ظافر امين علي60981822513014063

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت571.0081.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيفراس مجيد حسين علي60991822513014064

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت637.0091.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيفواز محمد مهدي هالل61001822513014065

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت563.0080.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيمجاهد خليل طه لزام61011822513014066

كلية العلوم/جامعة ديالى455.0065.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيمحمد اركان عبد الكريم حمد61021822513014067

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت623.0089.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيمحمد بهاء الدين حسين عباس61031822513014068

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت632.0090.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيمحمد سلمان محمود حسن61041822513014071

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت591.0084.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيمحمد عامر علي عواد61051822513014072

كلية العلوم/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيمحمد عصام جمعه خضر61061822513014073

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيمحمد نصير يوسف هيالن61071822513014076

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت508.0072.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيمحمود عبد هللا ابراهيم حمد61081822513014078

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت650.0092.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيمصعب مثنى رمضان علوان61091822513014080

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيمعتز ثامر سفر مولود61101822513014081

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت518.0074.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيميثم ازهر يسر جداع61111822513014082

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل467.0066.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيهاشم امير عمران محمد61121822513014084

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيهمام سامان هادي محمد61131822513014085

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت606.0086.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقييحيى نصر هللا محمد خلف61141822513014086

كلية الزراعة/جامعة تكريت421.0060.14ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقييوسف حسين خورشيد غريب61151822513014087

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقييوسف رعد يوسف صالح61161822513014088

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت510.0072.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقييوسف زياد طارق حسين61171822513014089

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت641.0091.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقييوسف لؤي فتح هللا عمر61181822513014090

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقييوسف ناصر نظير حسين61191822513014091

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء682.0097.43ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيعبد القادر بالل عبد اللطيف جاسم61201822513016003
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية بيروت االهلية للبنينتطبيقيرعد عيسى نجدي مفلح61211822513021003

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية بيروت االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين محمد احمد عويد61221822513021004

كلية التربية/جامعة سامراء455.0065.00اعدادية بيروت االهلية للبنينتطبيقيليث مجيد ناجي علي61231822513021005

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيابراهيم صالح حسون عليوي61241822513022001

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت593.0084.71ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيادريس حازم محمد علي61251822513022002

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيادهم مثنى ابراهيم جاسم61261822513022003

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيزياد طارق اسماعيل حميد61271822513022005

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت602.0086.00ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيسيف مهند عبد هللا علي61281822513022008

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة447.0063.86ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيصفوان خضر حسن عالوي61291822513022009

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن حماده عطا هللا اسماعيل61301822513022010

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت513.0073.29ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا قائد جمعه اسماعيل61311822513022011

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت622.0088.86ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيعبيدة ايوب طريد كردي61321822513022013

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيمثنى ايسر علي عبود61331822513022016

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0072.57ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيمحمد مجيد حمود عبد هللا61341822513022018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت517.0073.86ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيمحمد يوسف جمعة جواد61351822513022019

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت538.0076.86ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيمحمود فائق عليوي عيث61361822513022020

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت511.0073.00ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيوليد خالد احمد مطلك61371822513022021

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت504.0072.00ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقييحيى محمد احمد علي61381822513022022

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل642.0091.71ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقييوسف ابراهيم رمضان عمر61391822513022023

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية تكريت المسائية للبنينتطبيقيضيف ضافر ضيفي ناصر61401822515001009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية النهضة المسائية للبنينتطبيقيحسين ادريس علي يوسف61411822515002009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية381.0054.43ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيقتادة سعد حمودي خليل61421822515006023

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71ثانوية الصينية المسائية المختلطةتطبيقيرافد احمد عبد هللا حميد61431822515011002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت529.0075.57اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقيابراهيم عامر صالح محمد61441822517006001

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت603.0086.14اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقياحمد قيس كامل خلف61451822517006003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0071.71اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقيايمن غازي سالم خلف61461822517006005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقيعبد الملك اسامة خليل ابراهيم61471822517006008

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت618.0088.29اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقيفداء عبد شكر محمود61481822517006009

كلية الزراعة/جامعة تكريت427.0061.00اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيجهاد عدنان كامل محمود61491822517007005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء450.0064.29اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيحارث معمر محمود محمد61501822517007006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت533.0076.14اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيحيدر علي شكوري محمود61511822517007007

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت474.0067.71اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيخليل وسام خليل ابراهيم61521822517007008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيعبد المجيد مازن مجيد عبد هللا61531822517007012

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت497.0071.00اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيعلي احسان علي حنش61541822517007013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء448.0064.00اعدادية الملوية المختلطةتطبيقييعقوب خلف صالح حسن61551822517007021

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت662.0094.57ثانوية الرازي المختلطةتطبيقيعبد هللا احمد عايد مبرد61561822517008001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت512.0073.14ثانوية الرازي المختلطةتطبيقيممدوح خميس نهار طعيس61571822517008004

كلية العلوم/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية الرازي المختلطةتطبيقينوري فالح لطيف متعب61581822517008005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيأسامة مهدي حسن مهدي61591822517014002

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء542.0077.43ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيرافد صالح فرج علي61601822517014003
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيعبد هللا رياض خلف عبد هللا61611822517014005

كلية العلوم/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيعلي محمد حسن محمد61621822517014007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت539.0077.00ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيمحمد حسن ذياب ياسين61631822517014009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت557.0079.57ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيمعتز ابراهيم محمد جاسم61641822517014011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيباز الدين قحطان حسن مصطفى61651822517014014

كلية العلوم/جامعة ديالى446.0063.71ثانوية الضلوعية المسائية المختلطةتطبيقيحسين سعد مطني عبيد61661822517016003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29ثانوية الضلوعية المسائية المختلطةتطبيقيعبد هللا نعيم محمود احمد61671822517016004

كلية الزراعة/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية الضلوعية المسائية المختلطةتطبيقيعلي عايد عبد هللا مضحي61681822517016005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةتطبيقيمؤيد خضير عباس عواد61691822517026002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت510.0072.86ثانوية ضرار بن االزور المختلطةتطبيقيعبد الوهاب عبد الباسط احمد محمود61701822517032004

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية ضرار بن االزور المختلطةتطبيقيمجاهد عبد الباسط احمد محمود61711822517032007

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت475.0067.86ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيابراهيم زكي نايف ابراهيم61721822517034001

كلية الزراعة/جامعة تكريت426.0060.86ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيحارث ذاكر محمد عضب61731822517034004

كلية العلوم/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيحذيفه جمال محمد علي61741822517034005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت552.0078.86ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيعبد العزيز عامر عيسى جاسم61751822517034008

كلية العلوم/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيعبد المجيد عبد هللا خلف عبد هللا61761822517034010

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى520.0074.29ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيعبد الهادي محمود حماش خلف61771822517034011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت496.0070.86ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيعلي حسين علي ابراهيم61781822517034012

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية431.0061.57ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيهشام عبد هللا نهار خلف61791822517034014

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت548.0078.29ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيوسام عدي حسين حماده61801822517034015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية دار العلم المختلطةتطبيقيسفيان نزهان احمد دخيل61811822517036011

كلية الزراعة/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية دار العلم المختلطةتطبيقيصالح حسن علي ضيدان61821822517036012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية دار العلم المختلطةتطبيقيمنير سعد عطيه دخيل61831822517036016

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء644.0092.00ثانوية الودق المختلطةتطبيقيحمزة خضير عباس حمد61841822517038001

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء531.0075.86ثانوية الودق المختلطةتطبيقيعبد هللا شالل حبيب صالح61851822517038002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية الودق المختلطةتطبيقيمحمد صدام صايل مهدي61861822517038004

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية التطور المختلطةتطبيقياحمد محمد عناد عيدان61871822517041001

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية455.0065.00ثانوية التطور المختلطةتطبيقيزياد نجم عبد هللا حالول61881822517041002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل436.0062.29ثانوية التطور المختلطةتطبيقيشاكر نصيف جاسم حسين61891822517041003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية التطور المختلطةتطبيقيصباح عالوي ابراهيم موسى61901822517041004

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية481.0068.71ثانوية التطور المختلطةتطبيقيعامر جمعه محمد محمود61911822517041005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14ثانوية التطور المختلطةتطبيقيعمر اثير عوده خلف61921822517041006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت559.0079.86ثانوية التطور المختلطةتطبيقيمصطفى احمد نامس محمد61931822517041008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية التطور المختلطةتطبيقيهمام احمد محمود حسين61941822517041009

كلية العلوم/جامعة ديالى453.0064.71ثانوية نجد المختلطةتطبيقيحسين علي سبتي شالل61951822517048001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى437.0062.43ثانوية نجد المختلطةتطبيقيسجاد سعد محمد جاسم61961822517048003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى447.0063.86ثانوية نجد المختلطةتطبيقيمحمد عدي حاتم عبد الحميد61971822517048006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت551.0078.71ثانوية الصديد المختلطةتطبيقينزهان سموئل نزهان هادي61981822517051004

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت428.0061.14ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةتطبيقيحاتم كريم كيطان طلفاح61991822517070009

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةتطبيقيخميس ابراهيم عباس محمود62001822517070013
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كلية التربية/جامعة سامراء453.0064.71ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةتطبيقيطارق خليل ابراهيم جلمود62011822517070017

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت584.0083.43ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةتطبيقيعبد العزيز عايد عز الدين قنديل62021822517070019

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةتطبيقيعلي عبد المجيد شذر حسين62031822517070021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةتطبيقيوسام احمد علي محمود62041822517070028

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0063.14ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةتطبيقيامير احمد شكر محمود62051822517077001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية479.0068.43ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةتطبيقيمحمد علي حسين عباس حسن62061822517077005

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةتطبيقيمنتصر دحيح جاسم حسن62071822517077007

كلية اآلداب/جامعة تكريت448.0064.00الخارجيونتطبيقيمحمد وداع رمضان علي62081822518001324

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0078.14اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقينبأ محمود وهب جميل62091822521115001

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية ملتقى النهرين للبنينتطبيقيرقية صباح نور الدين ظاهر62101822521120001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت540.0077.14ثانوية ملتقى النهرين للبنينتطبيقيرياح عبد احمد حسن62111822521120002

كلية العلوم/جامعة الموصل496.0070.86ثانوية ملتقى النهرين للبنينتطبيقيفوزة عبد الرحمن صالح خلف62121822521120005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية ملتقى النهرين للبنينتطبيقيمروة فرج احمد محسن62131822521120006

كلية العلوم/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية الدور للبناتتطبيقيرؤى ضياء مهدي حسن62141822522005004

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية الدور للبناتتطبيقيرسل عبد الجليل سلطان فرحان62151822522005005

كلية العلوم/جامعة الموصل542.0077.43ثانوية الدور للبناتتطبيقيساره عمار فائق خطاب62161822522005006

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية الدور للبناتتطبيقيعائشه ايوب احمد عبد62171822522005009

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيانسام رياض كامل جاسم62181822522006001

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيفاتن عثمان نجم عبد هللا62191822522006005

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية المحزم للبناتتطبيقيرحمة عاصي عبد الرزاق حمود62201822522010001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت569.0081.29ثانوية المحزم للبناتتطبيقيساره سفيان سليمان حمد62211822522010003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت573.0081.86ثانوية المحزم للبناتتطبيقيشريفه خالد امين علي62221822522010004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت568.0081.14ثانوية المستنصرية للبناتتطبيقيأمنه محمود نعمان عطيه62231822522013001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت567.0081.00ثانوية المستنصرية للبناتتطبيقيبسمله عوام قحطان يعقوب62241822522013002

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية المستنصرية للبناتتطبيقيسما رفعت ابراهيم زيدان62251822522013004

كلية اآلداب/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية المستنصرية للبناتتطبيقيسوزان كيالني عدنان عبد62261822522013005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء641.0091.57ثانوية المستنصرية للبناتتطبيقيطيبة صفاء محي مولود62271822522013006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت550.0078.57ثانوية الرماح العوالي للبناتتطبيقيتبارك عدنان صفصاف غريب62281822522014003

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14ثانوية الرماح العوالي للبناتتطبيقيرويده مأمون هارون احمد62291822522014005

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى493.0070.43اعدادية بيجي للبناتتطبيقيايه زياد خلف اسعد62301822522018006

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية بيجي للبناتتطبيقيتبارك ابراهيم اخليف خاطر62311822522018007

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت491.0070.14اعدادية بيجي للبناتتطبيقيخديجه اياد سليم نجرس62321822522018008

كلية الزراعة/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية بيجي للبناتتطبيقيرند ارشد محمد سلطان62331822522018011

كلية العلوم/جامعة تكريت560.0080.00اعدادية بيجي للبناتتطبيقيزينب ليث خليل حميد62341822522018012

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية بيجي للبناتتطبيقيسهاد عدنان جدوع خلف62351822522018013

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت643.0091.86اعدادية بيجي للبناتتطبيقيسيناء عبد العباس ماجد حمد62361822522018014

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت487.0069.57اعدادية بيجي للبناتتطبيقيضبياء ابراهيم علي حسين62371822522018015

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية بيجي للبناتتطبيقيعلياء محمد نوري فهد62381822522018017

كلية العلوم/جامعة تكريت538.0076.86اعدادية بيجي للبناتتطبيقيفاطمة عبد الرزاق محمد صالح62391822522018018

كلية العلوم/جامعة تكريت514.0073.43اعدادية بيجي للبناتتطبيقيفجر عامر حامد سلطان62401822522018019
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت550.0078.57اعدادية بيجي للبناتتطبيقيفيحاء حسن علي حسن62411822522018020

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت521.0074.43اعدادية بيجي للبناتتطبيقيماريا ابراهيم زبن يوسف62421822522018021

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت509.0072.71اعدادية بيجي للبناتتطبيقيمريم مظهر عبد خلف62431822522018022

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى514.0073.43اعدادية بيجي للبناتتطبيقيمنيه محسن سعدون اسماعيل62441822522018024

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت650.0092.86اعدادية عمورية للبناتتطبيقياساور غالب مصطاف احمد62451822522023002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية462.0066.00اعدادية عمورية للبناتتطبيقيامنه صباح جاسم عبد هللا62461822522023004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت515.0073.57اعدادية عمورية للبناتتطبيقيايه كمال محمود شبيب62471822522023006

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت632.0090.29اعدادية عمورية للبناتتطبيقيرسل خالد حسن لطيف62481822522023009

كلية العلوم/جامعة تكريت531.0075.86اعدادية عمورية للبناتتطبيقيريم طارق رجب حمود62491822522023012

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية عمورية للبناتتطبيقيزهراء غسان كنعان علي62501822522023013

كلية التربية/جامعة سامراء479.0068.43اعدادية عمورية للبناتتطبيقيساره احمد حميد حسين62511822522023015

كلية العلوم/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية عمورية للبناتتطبيقيسجى احمد محمد عبد الحميد62521822522023017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء468.0066.86اعدادية عمورية للبناتتطبيقيسفانه مدين محمد شهاب62531822522023018

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت512.0073.14اعدادية عمورية للبناتتطبيقيشفيف جمال هالل ارحيل62541822522023020

كلية التربية/جامعة سامراء475.0067.86اعدادية عمورية للبناتتطبيقيشهباء ليث عبد الرحمن خليل62551822522023021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية عمورية للبناتتطبيقيندى حارث كريم عباس62561822522023032

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية422.0060.29اعدادية عمورية للبناتتطبيقينور مصطفى عزت سميط62571822522023033

كلية العلوم/جامعة تكريت480.0068.57اعدادية عمورية للبناتتطبيقيهنادي محمد عباس خميس62581822522023035

كلية التربية/جامعة سامراء490.0070.00اعدادية عمورية للبناتتطبيقيورقاء عبد المنعم فاضل عويد62591822522023036

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء571.0081.57ثانوية ميسلون للبناتتطبيقياية ربيع صالح الدين كمال الدين62601822522026003

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت692.0098.86ثانوية ميسلون للبناتتطبيقيزينب برزان عزاوي علي62611822522026005

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية ميسلون للبناتتطبيقيزينه طالب خضير حمود62621822522026006

كلية العلوم/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية ميسلون للبناتتطبيقيصفا مناف امين احمد62631822522026010

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت475.0067.86ثانوية ميسلون للبناتتطبيقيفاطمة كامل زهيان عكار62641822522026011

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت637.0091.00ثانوية ميسلون للبناتتطبيقيمثد مأمون مولود مهدي62651822522026013

كلية العلوم/جامعة تكريت544.0077.71ثانوية ميسلون للبناتتطبيقيمنال علي حمادي ريحان62661822522026014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية ميسلون للبناتتطبيقيمها ميران ابراهيم عبد62671822522026015

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت512.0073.14ثانوية ميسلون للبناتتطبيقينبأ محمود امين محمود62681822522026016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت571.0081.57ثانوية الياسمين للبناتتطبيقيأديان كاصد علي حسن62691822522028001

كلية التربية/جامعة سامراء474.0067.71ثانوية الياسمين للبناتتطبيقينجالء سعد عباس محمد62701822522028002

كلية التربية/جامعة سامراء472.0067.43ثانوية الياسمين للبناتتطبيقينرجس سعد عباس محمد62711822522028003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت575.0082.14اعدادية الحكمة للبناتتطبيقيزهراء موسى رضا جواد62721822522029002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت517.0073.86اعدادية الحكمة للبناتتطبيقيميادة ماهر مجيد مهوس62731822522029004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت548.0078.29ثانوية القبس للبناتتطبيقيأطياف سلمان خضير جراد62741822522030001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية القبس للبناتتطبيقيأمنه ثائر تركي صالح62751822522030002

كلية اآلداب/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية القبس للبناتتطبيقيسالي نبهان محمد محجوب62761822522030008

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء545.0077.86ثانوية القبس للبناتتطبيقيشيرين زهير محمد يوسف62771822522030011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0062.57ثانوية القبس للبناتتطبيقيعائشه عباس عبد الخضر جاسم62781822522030012

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت475.0067.86ثانوية القبس للبناتتطبيقينور ناظم تركي صالح62791822522030019

كلية الحقوق/جامعة تكريت494.0070.57ثانوية سمية للبناتتطبيقيختام حمد نجرس طلك62801822522032002
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية سمية للبناتتطبيقيعالهن حمد نجرس طلك62811822522032008

كلية العلوم/جامعة تكريت565.0080.71ثانوية سمية للبناتتطبيقيكوثر رياض مروس فزع62821822522032010

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية سمية للبناتتطبيقيوالء ابراهيم امبيرد سويد62831822522032015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء657.0093.86ثانوية القلعة للبناتتطبيقيايات ثامر فليح حسن62841822522036001

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية القلعة للبناتتطبيقيسلوى جاسم علي مصطفى62851822522036004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء521.0074.43ثانوية القلعة للبناتتطبيقيشهالء محمد عباس ياسين62861822522036005

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت551.0078.71ثانوية القلعة للبناتتطبيقيعائشه وليد صادم جاسم62871822522036006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت578.0082.57ثانوية القلعة للبناتتطبيقيمينا عبد الحكيم علي خلف62881822522036010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء498.0071.14ثانوية القلعة للبناتتطبيقينجية احمد السيد عبد المقصود62891822522036011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء665.0095.00ثانوية القلعة للبناتتطبيقينضال حازم محمد جاسم62901822522036012

كلية العلوم/جامعة تكريت509.0072.71ثانوية النابغة الذبياني للبناتتطبيقياسراء جميل جاسم إبراهيم62911822522053001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية النابغة الذبياني للبناتتطبيقيامنه مهدي صالح حمزه62921822522053002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية النابغة الذبياني للبناتتطبيقيرقيه عباس عبد العزيز علي62931822522053003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية النابغة الذبياني للبناتتطبيقيمنى هاشم علي صالح62941822522053005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية النابغة الذبياني للبناتتطبيقيميامي شفيق جاسم محمد62951822522053006

كلية التربية/جامعة سامراء474.0067.71ثانوية النابغة الذبياني للبناتتطبيقينوال اكرم عطيه مصلح62961822522053007

كلية التربية/جامعة سامراء471.0067.29اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيآيه صالح ابراهيم علي62971822522060001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء518.0074.00اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقياستبرق عبد الرزاق احمد محمود62981822522060002

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت667.0095.29اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيبلسم انور حميد محمود62991822522060005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء610.0087.14اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيتبارك حاتم مجيد محمود63001822522060006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت430.0061.43اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيذكرى فاضل زويد ردعان63011822522060010

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية464.0066.29اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيرسل زياد حميد مصلح63021822522060011

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية422.0060.29اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيرويدة صالح عبد هللا خضير63031822522060013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء525.0075.00اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيشهالء مهدي صالح فراس63041822522060017

كلية التربية/جامعة سامراء455.0065.00اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيفاطمة عماد يونس ياسين63051822522060021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت499.0071.29اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيمريم عباس فاضل ابراهيم63061822522060023

كلية العلوم/جامعة تكريت506.0072.29اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيميعاد صالح مهدي جتان63071822522060024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت574.0082.00اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيورود رياض ابراهيم حسن63081822522060026

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت664.0094.86اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيوصال انور حميد محمود63091822522060027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية الملوية للبناتتطبيقيازهار حليم حميد محمود63101822522061002

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية الملوية للبناتتطبيقيايات شاكر احمد حبيب63111822522061004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء491.0070.14ثانوية الملوية للبناتتطبيقيتبارك حسين احمد خلف63121822522061008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء529.0075.57ثانوية الملوية للبناتتطبيقيزينب احمد يونس محمد63131822522061009

كلية التربية/جامعة سامراء547.0078.14ثانوية الملوية للبناتتطبيقيسميه خالد هادي عباس63141822522061010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء541.0077.29ثانوية الملوية للبناتتطبيقيسندس مجيد شكوري محمود63151822522061012

كلية التربية/جامعة سامراء480.0068.57ثانوية الملوية للبناتتطبيقيعبير عماد عبد الرزاق جاسم63161822522061013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء535.0076.43ثانوية الملوية للبناتتطبيقيماريا غسان حمدان محمد63171822522061014

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية660.0094.29ثانوية الملوية للبناتتطبيقيمريم عثمان حمد محمد63181822522061015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية الملوية للبناتتطبيقيمنار حليم حميد محمود63191822522061016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء561.0080.14ثانوية الملوية للبناتتطبيقيهديل وليد حسين محمد63201822522061018
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التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيتبارك غازي مجيد سلمان63211822522072005

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0072.57اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيتقوى سالم مصطفى سلمان63221822522072007

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية526.0075.14اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيرافه انور احمد محي63231822522072008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيعائشه اسامه عبد الرحمن عبد الرزاق63241822522072010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية380.0054.29اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيمروة ياسر نوري محمود63251822522072013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0064.86اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيمالذ مروان سعدي محمود63261822522072014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت559.0079.86اعدادية الشيماء للبناتتطبيقينبأ مصعب عبد هللا صالح63271822522072015

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت523.0074.71اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيهند مقصود مهنه مطلك63281822522072018

كلية العلوم/جامعة تكريت495.0070.71اعدادية الرحمة للبناتتطبيقيرغد صابر سلمان احمد63291822522075003

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية الرحمة للبناتتطبيقيريم جاسم محمد ياسين63301822522075004

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت594.0084.86اعدادية الرحمة للبناتتطبيقيطيبه اياد سهيل نجم63311822522075008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك506.0072.29اعدادية الرحمة للبناتتطبيقيماريا حسن عبد حسين63321822522075011

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية494.0070.57اعدادية الرحمة للبناتتطبيقيمنه هللا زحالن حسين عبد هللا63331822522075013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت524.0074.86اعدادية الرحمة للبناتتطبيقيهاجر محمد علي حسين63341822522075014

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية494.0070.57اعدادية اسماء للبناتتطبيقيبلقيس نزهان خالد محمد سعيد63351822522077010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء556.0079.43اعدادية اسماء للبناتتطبيقيتبارك عيسى فارس عطيه63361822522077011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء514.0073.43اعدادية اسماء للبناتتطبيقيتبارك لؤي سعدان مرعي63371822522077012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0060.43اعدادية اسماء للبناتتطبيقيحنين دري عباس اسماعيل63381822522077018

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت618.0088.29اعدادية اسماء للبناتتطبيقيدرر صالح احمد علوان63391822522077019

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء611.0087.29اعدادية اسماء للبناتتطبيقيرواسي مصطفى كامل حميد63401822522077023

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت491.0070.14اعدادية اسماء للبناتتطبيقيزينب مجيد خليفه محمود63411822522077026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء505.0072.14اعدادية اسماء للبناتتطبيقيساره رائد حسن سلمان63421822522077028

كلية اآلداب/جامعة سامراء462.0066.00اعدادية اسماء للبناتتطبيقيساره عبد الحكيم صادق مهدي63431822522077029

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء516.0073.71اعدادية اسماء للبناتتطبيقيساره محمد جاسم علوان63441822522077030

كلية التربية/جامعة سامراء493.0070.43اعدادية اسماء للبناتتطبيقيسميه ظافر ذياب حميد63451822522077032

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت585.0083.57اعدادية اسماء للبناتتطبيقيسميه مصعب حمد عباس63461822522077033

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية428.0061.14اعدادية اسماء للبناتتطبيقيسنيه محمد عبد الكريم علي63471822522077034

كلية العلوم/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية اسماء للبناتتطبيقيصابرين ويس اسعد ويس63481822522077035

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء652.0093.14اعدادية اسماء للبناتتطبيقيصبا رشيد جاسم محمد63491822522077036

كلية التربية/جامعة سامراء457.0065.29اعدادية اسماء للبناتتطبيقيعسل محمد نجم عبد هللا63501822522077039

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء521.0074.43اعدادية اسماء للبناتتطبيقيغسق قتيبه عزاوي مجيد63511822522077041

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت567.0081.00اعدادية اسماء للبناتتطبيقيفاطمه حميد صالح علوان63521822522077042

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء588.0084.00اعدادية اسماء للبناتتطبيقيفاطمه فالح حسن احمد63531822522077043

كلية التربية/جامعة سامراء483.0069.00اعدادية اسماء للبناتتطبيقينغم علي شاكر محمود63541822522077052

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية432.0061.71اعدادية اسماء للبناتتطبيقينهله احمد حسن محمود63551822522077053

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء513.0073.29اعدادية اسماء للبناتتطبيقينوره حميد ياسين نجم63561822522077056

كلية العلوم/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية اسماء للبناتتطبيقيهنادي عباس فاضل خلف63571822522077059

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت493.0070.43اعدادية البخاري للبناتتطبيقيرتاج منادي حميد احمد63581822522080001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية البخاري للبناتتطبيقيغاده عامر دهام خلف63591822522080003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء601.0085.86اعدادية البخاري للبناتتطبيقيمالذ وسام دهام شبيب دهام63601822522080004
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قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية البخاري للبناتتطبيقيهبه احمد حميد حسان63611822522080006

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء544.0077.71اعدادية البيان للبناتتطبيقيايالف عباس فاضل عبد63621822522081003

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت474.0067.71اعدادية البيان للبناتتطبيقيبراء احمد بدران شيت63631822522081004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت529.0075.57اعدادية البيان للبناتتطبيقيدينا قحطان نافل عساف63641822522081008

كلية العلوم/جامعة تكريت618.0088.29اعدادية البيان للبناتتطبيقيرغد ناظر سليمان ابراهيم63651822522081009

كلية العلوم/جامعة تكريت531.0075.86اعدادية البيان للبناتتطبيقيسبأ خليل فرج فليح63661822522081011

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت473.0067.57اعدادية البيان للبناتتطبيقيمينا محمود عبد حميد63671822522081019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية البيان للبناتتطبيقينور عبد الخالق حمد محمد63681822522081021

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء539.0077.00ثانوية المهج للبناتتطبيقيساره كامل عبد الستار كامل63691822522083003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء571.0081.57ثانوية المهج للبناتتطبيقيشهد خالد ابراهيم حسن63701822522083004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء558.0079.71ثانوية المهج للبناتتطبيقيطيبه رشيد عبد الحميد حسين63711822522083005

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت609.0087.00ثانوية الريان للبناتتطبيقيدعاء ثابت حصوب محمود63721822522085009

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء522.0074.57ثانوية الريان للبناتتطبيقيطيبة مجيد فليح حسن63731822522085013

كلية اآلداب/جامعة سامراء447.0063.86ثانوية الريان للبناتتطبيقيعدن إبراهيم بدر محمد63741822522085014

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء575.0082.14ثانوية الريان للبناتتطبيقيفاطمة جاسم محمد صالح63751822522085015

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى496.0070.86ثانوية الريان للبناتتطبيقيمريم يوسف علوان مهدي63761822522085016

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت513.0073.29ثانوية العفاف للبناتتطبيقيآمنه احمد حميد احمد63771822522086001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء500.0071.43ثانوية العفاف للبناتتطبيقيايات عالء سمير خلف63781822522086005

كلية العلوم/جامعة ديالى449.0064.14ثانوية العفاف للبناتتطبيقيايناس شعالن مهدي درويش63791822522086006

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية العفاف للبناتتطبيقيايه عبد الكريم مهدي محمود63801822522086007

كلية التربية/جامعة سامراء460.0065.71ثانوية العفاف للبناتتطبيقيحنين سعدون عواد محمد63811822522086009

كلية التربية/جامعة سامراء466.0066.57ثانوية العفاف للبناتتطبيقيرحمة مؤتمن ايوب ظاهر63821822522086013

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية440.0062.86ثانوية العفاف للبناتتطبيقيرنده عمر مهدي احمد63831822522086014

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية العفاف للبناتتطبيقيشهد عثمان طه بشير63841822522086019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء547.0078.14ثانوية العفاف للبناتتطبيقيضحى ايسر سلمان حمادي63851822522086021

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية529.0075.57ثانوية العفاف للبناتتطبيقيغصون طارق رشيد حميد63861822522086022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء488.0069.71ثانوية العفاف للبناتتطبيقيلينه جاسم محمد حسن63871822522086025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء548.0078.29ثانوية العفاف للبناتتطبيقينسيبه حامد صالح عباس63881822522086031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية العفاف للبناتتطبيقينور خالد جاسم علي63891822522086033

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء514.0073.43ثانوية العفاف للبناتتطبيقيهدى رشيد حميد ضيدان63901822522086035

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء645.0092.14للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي تطبيقيآية احسان عبد صالح63911822522087001

كلية التربية/جامعة سامراء457.0065.29للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي تطبيقياسراء حسين محمد عبد هللا63921822522087002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت431.0061.57للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي تطبيقياصاله موفق عبد ثامر63931822522087003

كلية التربية/جامعة سامراء502.0071.71للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي تطبيقيبيداء حسين عبد هللا محمد63941822522087004

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية429.0061.29للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي تطبيقيتبارك سفيان عبد الكريم مهدي63951822522087005

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي تطبيقيدعاء عبد الواحد حسين علوان63961822522087007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء455.0065.00للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي تطبيقيرسل سلطان حميد عباس63971822522087008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء518.0074.00للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي تطبيقيسماهر نهاد جالل فاضل63981822522087010

كلية التربية/جامعة سامراء464.0066.29للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي تطبيقيشروق احمد سالم احمد63991822522087011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء524.0074.86للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي تطبيقيضحى يحيى كردي محمود64001822522087013
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كلية الزراعة/جامعة تكريت430.0061.43للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي تطبيقيمروة عبد المنعم عبد الرزاق حسن64011822522087015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0065.00للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي تطبيقيمريم سفاح عبد الحميد حسين64021822522087016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء613.0087.57للبنات(ع)ثانوية االمام علي الهادي تطبيقينور صديق جاسم محمد64031822522087017

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية النجاح االهلية للبنينتطبيقيهيا وعد عزاوي حمود64041822523006001

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت536.0076.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتتطبيقيأيات قحطان محمد فياض64051822524003002

كلية الزراعة/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتتطبيقيتبارك سعد ظاهر حاجم64061822524003003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتتطبيقيحنان حسن علي جاسم64071822524003004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت560.0080.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتتطبيقيرؤى محمود غصوب رؤوف64081822524003005

كلية الزراعة/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتتطبيقيريام خالد ابراهيم عبد64091822524003006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت552.0078.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتتطبيقيزهراء عبد السالم خليل اسماعيل64101822524003007

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت494.0070.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتتطبيقيسبأ احمد نايف حمد64111822524003008

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتتطبيقيفاطمة محمد عبد الكريم قدوري64121822524003010

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء669.0095.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتتطبيقيمريم بدران مطر أحمد64131822524003011

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت500.0071.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتتطبيقيمريم صباح مرشود منوخ64141822524003012

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء625.0089.29ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتتطبيقينور عمار ابراهيم عبد هللا64151822524003013

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت557.0079.57ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتتطبيقينور نبيل رجب علوان64161822524003014

كلية العلوم/جامعة تكريت502.0071.71ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتتطبيقيوهج علي عمر علي64171822524003016

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت661.0094.43ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتتطبيقييمامه لطيف عواد مصلح64181822524003017

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء588.0084.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقياستبرق صادق ياسين احمد64191822524004001

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء681.0097.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقياسراء حسن محمود حسن64201822524004002

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت475.0067.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيتقى بكر طه بشير64211822524004003

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل434.0062.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيطيبه سعد ساجد حسن64221822524004006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية455.0065.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيعال بشار علي عبد الحميد64231822524004007

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء630.0090.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيفاطمه سعد جعفر سعيد64241822524004008

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء678.0096.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيفاطمه محمود ياسين عبود64251822524004009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت682.0097.43ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقينبا خالد حسن مهدي64261822524004011

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء525.0075.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيوقار رياض يونس صالح64271822524004013

كلية التربية/جامعة سامراء459.0065.57ثانوية الملوية االهلية للبناتتطبيقيحنين قاسم جبوري احمود64281822524005001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك546.0078.00ثانوية الملوية االهلية للبناتتطبيقيحوراء محمدين السعيد محمد64291822524005002

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء553.0079.00ثانوية الملوية االهلية للبناتتطبيقيرنين مولود حسين مصطفى64301822524005003

كلية التربية/جامعة سامراء478.0068.29ثانوية الملوية االهلية للبناتتطبيقيريم جمال احمد حسين64311822524005004

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية الملوية االهلية للبناتتطبيقيصفا محمد بدر عبد64321822524005005

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية433.0061.86ثانوية الملوية االهلية للبناتتطبيقيصفا نافع مجيد صالح64331822524005006

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيرقية نزهان محمود جاسم64341822524006003

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت591.0084.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيمريم عامر كريم حسن64351822524006007

كلية العلوم/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيمريم نجاح عجيل ساري64361822524006008

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء496.0070.86ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيجمانه حبيب يونس حبيب64371822524008001

كلية العلوم/جامعة تكريت562.0080.29ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيردينه رعد خزعل حسين64381822524008002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء660.0094.29ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيزينه بكر بدر رزوقي64391822524008003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية530.0075.71ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقياية احمد حسن جمعه64401822524009001
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كلية الحقوق/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقينبأ سعد أنور فاضل64411822524009002

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية تكريت االهلية للبناتتطبيقيآيه وليد فاضل عزيز64421822524011001

كلية العلوم/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية تكريت االهلية للبناتتطبيقيشهله نشوان رشيد رمضان64431822524011003

كلية العلوم/جامعة تكريت511.0073.00ثانوية تكريت االهلية للبناتتطبيقينباء فائق خليفه اسماعيل64441822524011004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت632.0090.29ثانوية الريادة االهلية للبناتتطبيقيامنه عباس فاضل جاسم64451822524013001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية الريادة االهلية للبناتتطبيقيرفعه خالد رمضان اسماعيل64461822524013002

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت635.0090.71ثانوية الريادة االهلية للبناتتطبيقيضحى محمود حسن حريز64471822524013003

كلية العلوم/جامعة تكريت500.0071.43ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتتطبيقيايات نايف علي هندي64481822524016003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتتطبيقيايه صالح خميس شويخ64491822524016004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت574.0082.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتتطبيقيرغده اصلبي غانم مهيري64501822524016007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت622.0088.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتتطبيقيطيبة محمد عيسى محمود64511822524016011

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتتطبيقيمريم نمر ابراهيم عناز64521822524016013

كلية العلوم/جامعة تكريت573.0081.86ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتتطبيقيهند ثامر عكاب غزوان64531822524016015

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتتطبيقيهيفاء عدنان محمد خلف64541822524016016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية الصينية المسائية المختلطةتطبيقيازهار علي اسماعيل حمادي64551822525011001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0064.29ثانوية الصينية المسائية المختلطةتطبيقيعفراء مثنى شبيب محمد64561822525011003

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية الصينية المسائية المختلطةتطبيقيمنى ذياب محمد محيميد64571822525011004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت562.0080.29ثانوية الصينية المسائية المختلطةتطبيقينور جاسم هليل ابراهيم64581822525011005

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت494.0070.57ثانوية ميسلون المسائية للبناتتطبيقياالء فارس عكاب غزوان64591822526001001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيطيبه حسن فالح فياض64601822526002009

كلية اآلداب/جامعة سامراء445.0063.57ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيفاطمه مؤيد عبد هللا محمد64611822526002011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقينرمين حسين احمد ابراهيم64621822526002013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقيديانا صدام خوام محمد64631822527006001

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقيرفل جاسم مخلف شلش64641822527006002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقينبأ جاسم خلف صالح64651822527006004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيأريج ثابت خلف حسن64661822527014001

كلية العلوم/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيايمان حسين محمود حسن64671822527014002

كلية العلوم/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيتبارك فاروق ابراهيم حسن64681822527014004

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيحنين سعد محمود عبد هللا64691822527014007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيدعاء عبد هللا ابراهيم جاسم64701822527014010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء503.0071.86ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيزينب عرب فارس عطيه64711822527014011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيسرور حميد عويد محمود64721822527014013

كلية العلوم/جامعة تكريت506.0072.29ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقينور زهير عباس فوزي64731822527014021

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت506.0072.29ثانوية الضلوعية المسائية المختلطةتطبيقيناديه اسعد صالح داود64741822527016001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةتطبيقيبيداء ناجح احمد حسين64751822527026002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0062.57ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةتطبيقيشوك عامر عبد هللا عباس64761822527026003

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء554.0079.14ثانوية ضرار بن االزور المختلطةتطبيقيمنار حميد احمد خميس64771822527032004

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيايمان رمضان حسين موسى64781822527034002

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت605.0086.43ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيساره عبد السميع خليل حمد64791822527034004

كلية الزراعة/جامعة تكريت426.0060.86ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيشهد خير هللا صالح حمد64801822527034005
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     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيمنال طلعت احمد عالوي64811822527034007

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيهدى حشمت احمد عالوي64821822527034010

كلية العلوم/جامعة تكريت504.0072.00ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيهديل ازهر محمود حسين64831822527034011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.43ثانوية دار العلم المختلطةتطبيقيفاطمه محمد نايف حامد64841822527036004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0072.57ثانوية الودق المختلطةتطبيقياالء محمد عواد علي64851822527038001

كلية التربية/جامعة سامراء458.0065.43ثانوية الودق المختلطةتطبيقيايمان حميد مجيد حبيب64861822527038002

كلية التربية/جامعة سامراء468.0066.86ثانوية الودق المختلطةتطبيقيبتول مطشر رشيد خلوي64871822527038003

كلية التربية/جامعة سامراء477.0068.14ثانوية الودق المختلطةتطبيقيصفا توفيق قيس توفيق64881822527038004

كلية التربية/جامعة سامراء544.0077.71ثانوية الودق المختلطةتطبيقيصفا غازي جاسم نصيف64891822527038005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438.0062.57ثانوية التطور المختلطةتطبيقياريج حازم محمد سعدون64901822527041001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470.0067.14ثانوية التطور المختلطةتطبيقيايمان محمد جمعه عمر64911822527041002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية التطور المختلطةتطبيقيهند امين حمد ظاهر64921822527041009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى435.0062.14ثانوية نجد المختلطةتطبيقيفاطمة واثق حمد حسن64931822527048002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء513.0073.29ثانوية الجزيرة المختلطةتطبيقيسجى عماد عبود حسين64941822527061003

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية الجزيرة المختلطةتطبيقيسميه ياسر عباس عبد الرحيم64951822527061004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت421.0060.14ثانوية الجزيرة المختلطةتطبيقيمثال عبد حمد بستان64961822527061005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةتطبيقيايمان رشيد حميد فلفل64971822527070001

كلية التربية/جامعة سامراء507.0072.43ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةتطبيقيرقيه اكرم محمد حسين64981822527070002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0062.29الخارجياتتطبيقيرواء امين رحيم هادي64991822528050044

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل672.0096.00الخارجياتتطبيقيصفا احمد داود متعب65001822528050059

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية460.0065.71اعدادية طوز للبناتفنوناخالص علي كريم كرم65011822622021001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد573.0081.86اعدادية طوز للبناتفنونايشان فاتح فائق شفيق65021822622021006

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد644.0092.00اعدادية طوز للبناتفنونتوركستان احمد اسماعيل توفيق65031822622021007

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية طوز للبناتفنونجنه فرهاد رضا حسن65041822622021008

كلية اآلداب/جامعة تكريت552.0078.86اعدادية طوز للبناتفنونزينب عباس كاظم موسى65051822622021013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد556.0079.43اعدادية طوز للبناتفنونزينب علي حسين احمد65061822622021014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية طوز للبناتفنونزينب هاشم محمود منداو65071822622021015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية طوز للبناتفنونشيماء مشتاق طالب سعيد65081822622021018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0061.14اعدادية طوز للبناتفنونفاطمه علي صابر مجيد65091822622021019

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0063.43اعدادية طوز للبناتفنونهاله ياسر مطشر فاضل65101822622021023
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