
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

كركوك 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك518.0074.00اعدادية الفرات للبنينادبياحمد بالل حميد سعيد12022211007003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك487.0069.57اعدادية الفرات للبنينادبياحمد عماد نزهت صابر22022211007006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية الفرات للبنينادبياحمد موسى رشيد احمد32022211007007

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك461.0065.86اعدادية الفرات للبنينادبيحسين جمال نصرة رحمه هللا42022211007016

كلية اآلداب/جامعة تكريت430.0061.43اعدادية الفرات للبنينادبيزيد علي محمود محمد52022211007020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك449.0064.14اعدادية الفرات للبنينادبيسعد خميس دهو عبد62022211007021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك560.0080.00اعدادية الفرات للبنينادبيسيف عبد محمد توفيق72022211007023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت578.0082.57اعدادية الفرات للبنينادبيطه رباح جايد محمد82022211007024

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك508.0072.57اعدادية الفرات للبنينادبيعبد الرحمن ظاهر رضا دلف92022211007026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك549.0078.43اعدادية الفرات للبنينادبيعبد الرحمن كريم حسين بكر102022211007027

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك441.0063.00اعدادية الفرات للبنينادبيعلي سعد صاحب هزاع112022211007034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك462.0066.00اعدادية الفرات للبنينادبيعمر عبد الرحمن مزعل شبيج122022211007039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل595.0085.00اعدادية الفرات للبنينادبيفارس زيد قاسم محجوب132022211007041

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية381.0054.43اعدادية الفرات للبنينادبيمازن احمد ياسين عبد الرحمن142022211007044

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك503.0071.86اعدادية الفرات للبنينادبيمالك احمد محمد احمد152022211007045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512.0073.14اعدادية الفرات للبنينادبيمحمد احمد محمد صالح حسين162022211007047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية الفرات للبنينادبيمحمد عبد الكريم صالح مهدي172022211007050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك543.0077.57اعدادية الفرات للبنينادبيمحمد غسان ناظم رفعت182022211007051

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك465.0066.43اعدادية الفرات للبنينادبيمصطفى احمد شاكر محمد192022211007053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0066.71اعدادية الفرات للبنينادبيمصطفى ستار جبار عبد202022211007054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك486.0069.43اعدادية الفرات للبنينادبيمصطفى عبد  الرحمن علي جاسم212022211007055

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك522.0074.57اعدادية الفرات للبنينادبيهمام جاسم رشيد سمين222022211007058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية ابن خلدون للبنينادبيابراهيم حمود حمد عواد232022211009001

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد سامي محمود خلف242022211009007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك585.0083.57اعدادية ابن خلدون للبنينادبيبسام علي حسين مساوي252022211009016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحمد صالح خلف سليم262022211009023

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحمزه حسين منشد فدعوس272022211009024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0067.43اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعبدالملك محمد خضر محمد282022211009035

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت499.0071.29اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعزالدين هزاع عبد ولي292022211009036

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0061.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي حسن عبدهللا منصور302022211009038

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك474.0067.71اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي شاهين تحسين علي312022211009039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506.0072.29اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي ضاري خضير عباس322022211009040

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت430.0061.43اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعمر احمد سالب حمد332022211009043

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك447.0063.86اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد خالد جليل ابراهيم342022211009050

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك523.0074.71اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد صباح دولة جاسم352022211009051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك476.0068.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد صطام ذياب بستان362022211009052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0066.57اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمود احمد محمد مصطفى372022211009055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0065.57اعدادية ابن خلدون للبنينادبيياسين فيصل محمد عبد الرحمن382022211009063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0069.14اعدادية المستقبل للبنينادبياحمد رائد حمد ابراهيم392022211011003

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت525.0075.00اعدادية المستقبل للبنينادبياحمد صباح احمد محمد402022211011004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية المستقبل للبنينادبياسامه داود سليمان اسماعيل412022211011006

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك503.0071.86اعدادية المستقبل للبنينادبيثامر ثائر حمدان خلف422022211011012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل431.0061.57اعدادية المستقبل للبنينادبيحسين خليل ابراهيم حسين432022211011014

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك495.0070.71اعدادية المستقبل للبنينادبيعلي جليل اسماعيل علي442022211011032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت600.0085.71اعدادية المستقبل للبنينادبيعلي داود حميد نصيف452022211011034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0075.71اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد امير عباس علي462022211011047

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك504.0072.00اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد جبير عايد احمد472022211011048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد حسين صالح امين482022211011049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531.0075.86اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمود عبد عباوي سليمان492022211011056

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك639.0091.29اعدادية المستقبل للبنينادبيمصطفى اياد احمد جاسم502022211011059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك487.0069.57اعدادية المستقبل للبنينادبيمنير محمد صالح خلف512022211011064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك491.0070.14ثانوية النضال للبنينادبيجاسم محمد مهدي حمد522022211012003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية النضال للبنينادبيحسام عماد فرحان عيسى532022211012004

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك455.0065.00ثانوية النضال للبنينادبيخيرهللا حاتم رحيم داود542022211012006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية النضال للبنينادبيراجي احمد سليمان فهد552022211012008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك500.0071.43ثانوية النضال للبنينادبيرجب اسماعيل محمد عواد562022211012009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت574.0082.00ثانوية النضال للبنينادبيمحمد جاسم محمد جاسم572022211012016

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0060.71ثانوية النضال للبنينادبيمحمود صباح عزالدين محمد582022211012017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية548.0078.29ثانوية النضال للبنينادبيوليد محمد خلف محيميد592022211012021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك453.0064.71اعدادية الجواهري للبنينادبيابراهيم عبدهللا مظلوم عبدهللا602022211015002

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14اعدادية الجواهري للبنينادبياحمد مؤيد محمد بايز612022211015006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية الجواهري للبنينادبيانس عطيه ناجي عزيز622022211015009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531.0075.86اعدادية الجواهري للبنينادبيرياض احمد حمادي هالل632022211015013

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية الجواهري للبنينادبيزكريا يوسف طاهر عمر642022211015014

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت507.0072.43اعدادية الجواهري للبنينادبيسراج الدين يونس علي عبد هللا652022211015016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك551.0078.71اعدادية الجواهري للبنينادبيعبدهللا عمر عبدهللا حمزه662022211015018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية الجواهري للبنينادبيغسان احمد محمود اسود672022211015024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0060.43اعدادية الجواهري للبنينادبيمحمد احمد حسين عبدهللا682022211015025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية371.0053.00اعدادية الجواهري للبنينادبيمحمد جهاد صالح ضاحي692022211015027

كلية اآلداب/جامعة كركوك433.0061.86اعدادية الجواهري للبنينادبينشأت مرعي حسن بالل702022211015032

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية360.0051.43اعدادية الجواهري للبنينادبييونس حسن علي حسن712022211015035

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيابراهيم جابر شاكر حمودي722022211016001

كلية اآلداب/جامعة كركوك436.0062.29ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبياحمد حسن رشيد محمد732022211016002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت538.0076.86ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبياحمد عدنان قاضي مهدي742022211016003

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك447.0063.86ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيايمن عبدالرزاق قادر حمادي752022211016005

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيحسان رابح كريم جابر762022211016008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0066.71ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيزياد خليل طه اسعد772022211016013

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيعبد الرحمن سلطان مولود احمد782022211016015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0070.00ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيعبدهللا محمد عجيل اسماعيل792022211016016

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيعصام علي ابراهيم حسن802022211016018
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0069.71ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيمحمد جسام محمد عبدهللا812022211016028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك485.0069.29ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيمحمد وسام محمد طاهر وهب822022211016032

كلية اآلداب/جامعة كركوك429.0061.29ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيمصطفى سردار احمد قادر832022211016033

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيمصطفى عبد هللا احمد جمعه842022211016034

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيهيثم احمد محمد زيدان852022211016037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك512.0073.14اعدادية تازة للبنينادبيحسين عامر عزالدين لطيف862022211018005

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك555.0079.29اعدادية تازة للبنينادبيرشيد اكرم حسين سليمان872022211018006

كلية اآلداب/جامعة كركوك456.0065.14اعدادية تازة للبنينادبيسجاد حسين حمدي شكور882022211018007

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية تازة للبنينادبيعباس حسن قنبر شكور892022211018008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية تازة للبنينادبيمنتظر نجم الدين عسكر علي902022211018015

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت501.0071.57اعدادية العباسي للبنينادبيابراهيم علي محمد خلف912022211020001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية العباسي للبنينادبيابراهيم معد علي حسين922022211020002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71اعدادية العباسي للبنينادبياحمد جاسم احمد عبد الوهاب932022211020003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14اعدادية العباسي للبنينادبياحمد حاتم احمد سرحان942022211020004

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك480.0068.57اعدادية العباسي للبنينادبياحمد عطاهللا خلف صالح952022211020006

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية العباسي للبنينادبياحمد علي يوسف مجيد962022211020007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية العباسي للبنينادبياسامه صالح علي محمود972022211020008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت519.0074.14اعدادية العباسي للبنينادبياسامه فرج حسين غرب982022211020009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت566.0080.86اعدادية العباسي للبنينادبياسامه مصطفى معيوف مصطفى992022211020010

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0061.00اعدادية العباسي للبنينادبيالحارث خليل يوسف دودح1002022211020011

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية العباسي للبنينادبيالفاروق عامر سعدون عبدالحميد1012022211020012

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0066.29اعدادية العباسي للبنينادبيانس علي ابراهيم اسود1022022211020013

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك506.0072.29اعدادية العباسي للبنينادبيايهم مؤيد سبهان خلف1032022211020015

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت480.0068.57اعدادية العباسي للبنينادبيثابت عمر عبد  اللطيف عبدهللا1042022211020017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية485.0069.29اعدادية العباسي للبنينادبيثامر كامل فرحان حسين1052022211020018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك565.0080.71اعدادية العباسي للبنينادبيجبرائيل محمد عزيز ملح1062022211020019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422.0060.29اعدادية العباسي للبنينادبيحذيفه سامي عبد جارهللا1072022211020021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0070.00اعدادية العباسي للبنينادبيحسام حمود عبدهللا خلف1082022211020022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية العباسي للبنينادبيزيد شاكر عبد احمد1092022211020025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0065.29اعدادية العباسي للبنينادبيسامال يونس عبدالهادي ضيف1102022211020026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0067.57اعدادية العباسي للبنينادبيسعد حسن علي بدر1112022211020027

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت488.0069.71اعدادية العباسي للبنينادبيسعد محمد دبس دهليس1122022211020028

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت505.0072.14اعدادية العباسي للبنينادبيصالح رجعان خلف جربوع1132022211020030

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت508.0072.57اعدادية العباسي للبنينادبيضياء سالم حمود صالح1142022211020031

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57اعدادية العباسي للبنينادبيطيب هاشم طيب جواد1152022211020032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت575.0082.14اعدادية العباسي للبنينادبيعاصم عبد الجبار خضر عزيز1162022211020033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية العباسي للبنينادبيعبد الباري محمود حمود عبدهللا1172022211020034

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية العباسي للبنينادبيعبد المجيد علي يوسف مجيد1182022211020035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية443.0063.29اعدادية العباسي للبنينادبيعبدهللا جاسم سلطان علي1192022211020037

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت470.0067.14اعدادية العباسي للبنينادبيعبدهللا محمود خلف كاطع1202022211020038
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قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت488.0069.71اعدادية العباسي للبنينادبيعلي خزعل علي عبدهللا1212022211020040

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك509.0072.71اعدادية العباسي للبنينادبيعلي رشيد ابراهيم عبد الرحمن1222022211020041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية447.0063.86اعدادية العباسي للبنينادبيعماد الدين ضياء خليل صكر1232022211020042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية العباسي للبنينادبيعماد عامر محمود توفيق1242022211020043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0065.29اعدادية العباسي للبنينادبيعمر درياس عبداللطيف مريس1252022211020045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية العباسي للبنينادبيقحطان عدنان احمد عبدهللا1262022211020046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية429.0061.29اعدادية العباسي للبنينادبيمحمد احمد حسين حمادة1272022211020047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت594.0084.86اعدادية العباسي للبنينادبيمحمد عدنان محمد حسن1282022211020049

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية العباسي للبنينادبيمحمد نصيف جاسم محمد1292022211020052

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت488.0069.71اعدادية العباسي للبنينادبينافع نايف نجم عبدهللا1302022211020054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية العباسي للبنينادبينافع نصرهللا نجم عبدهللا1312022211020055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية457.0065.29اعدادية العباسي للبنينادبيياسر حمد جاسم صالح1322022211020056

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك491.0070.14اعدادية العباسي للبنينادبيياسين مجبل ياسين حمدون1332022211020057

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية العباسي للبنينادبييونس كامل محمود محمد1342022211020059

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك472.0067.43اعدادية الرواد للبنينادبياحمد ابراهيم فيض هللا ابراهيم1352022211021003

كلية اآلداب/جامعة كركوك424.0060.57اعدادية الرواد للبنينادبياحمد ثائر سامي سلمان1362022211021004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك458.0065.43اعدادية الرواد للبنينادبياحمد زكي بهاءالدين رؤوف1372022211021005

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية الرواد للبنينادبياحمد غسان زياد احمد1382022211021007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك516.0073.71اعدادية الرواد للبنينادبيالياس محمود حسن سرحان1392022211021015

كلية اآلداب/جامعة كركوك441.0063.00اعدادية الرواد للبنينادبيامير فاضل سليمان رضا1402022211021016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية384.0054.86اعدادية الرواد للبنينادبيانس محمود عبود حسين1412022211021017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك498.0071.14اعدادية الرواد للبنينادبيانور حامد محسن مصطفى1422022211021018

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك489.0069.86اعدادية الرواد للبنينادبياوزجان عدنان عمر صديق1432022211021019

كلية اآلداب/جامعة كركوك482.0068.86اعدادية الرواد للبنينادبيباسم جاسم عاصي نوري1442022211021020

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك565.0080.71اعدادية الرواد للبنينادبيجاالك فالح احمد محمد1452022211021023

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك545.0077.86اعدادية الرواد للبنينادبيحسن فخرالدين خورشيد يوسف1462022211021025

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك550.0078.57اعدادية الرواد للبنينادبيحسين نجم عبد الحسين عباس1472022211021026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك492.0070.29اعدادية الرواد للبنينادبيحيدر حسين شكور محمد1482022211021027

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية الرواد للبنينادبيسربست بهجت عزيز عبد هللا1492022211021029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك554.0079.14اعدادية الرواد للبنينادبيطارق خالد خلف عمر1502022211021033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك489.0069.86اعدادية الرواد للبنينادبيطه صالح قدوري طه1512022211021034

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية الرواد للبنينادبيطه محمد عبد هللا محمد1522022211021035

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0061.00اعدادية الرواد للبنينادبيعبد الرحمن جنكيز حسين محمد1532022211021038

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك497.0071.00اعدادية الرواد للبنينادبيعبد هللا احمد شكر سليمان1542022211021040

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0061.00اعدادية الرواد للبنينادبيعلي زاهد عبد اللطيف محمد1552022211021044

كلية اآلداب/جامعة كركوك435.0062.14اعدادية الرواد للبنينادبيعلي عبد الستار ابراهيم جعفر1562022211021047

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك527.0075.29اعدادية الرواد للبنينادبيعلي عدنان احمد سليمان1572022211021048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك503.0071.86اعدادية الرواد للبنينادبيعلي ناطق محمود محمد1582022211021052

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية الرواد للبنينادبيعنتر احمد جادر احمد1592022211021058

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك550.0078.57اعدادية الرواد للبنينادبيقتيبه احمد محمد رحيم1602022211021059

214 من 4صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

كركوك 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0066.71اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد ابراهيم جاسم محمد1612022211021061

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك552.0078.86اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد ليث فاضل حسن1622022211021065

كلية اآلداب/جامعة كركوك440.0062.86اعدادية الرواد للبنينادبيمصطفى طالل علي جبار1632022211021068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك494.0070.57اعدادية الرواد للبنينادبيمصطفى كامل حيدر سليم1642022211021069

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية479.0068.43اعدادية الرواد للبنينادبيمصطفى محمد فاضل شوكت1652022211021071

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك516.0073.71اعدادية الرواد للبنينادبينبهان منذر جاسم طلب1662022211021073

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك494.0070.57اعدادية الرواد للبنينادبينورالدين نصر الدين عبد هللا عزيز1672022211021075

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك432.0061.71اعدادية الرواد للبنينادبينوري حميد نوري شكر1682022211021076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك549.0078.43اعدادية الرواد للبنينادبيهاوري عباس عبد هللا مجيد1692022211021077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك503.0071.86اعدادية الرواد للبنينادبيهاوري هدايت عبدهللا عزيز1702022211021078

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية الرواد للبنينادبيوسام جمعه محمد هالل1712022211021079

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية الرواد للبنينادبيياسر عمار قيس صبري1722022211021080

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية الرواد للبنينادبييعقوب يشار كمال علي مردان1732022211021084

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية الرواد للبنينادبييوسف داود احمد نوروز1742022211021085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك454.0064.86اعدادية الرواد للبنينادبييوسف فالح حسن علي1752022211021089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت459.0065.57اعدادية الرياض للبنينادبياسامه كريم شالل مطر1762022211022001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية الرياض للبنينادبيبارق عبدهللا جاسم خلف1772022211022002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت577.0082.43اعدادية الرياض للبنينادبيثلج رمضان ابراهيم محمد1782022211022003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك504.0072.00اعدادية الرياض للبنينادبيجاسم محمد ابراهيم حمودي1792022211022004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0073.86اعدادية الرياض للبنينادبيجسام عبدهللا جاسم خلف1802022211022005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0068.43اعدادية الرياض للبنينادبيحسام شعالن ابراهيم عطيه1812022211022006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت572.0081.71اعدادية الرياض للبنينادبيحمزه خالد رحيم سعيد1822022211022007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية الرياض للبنينادبيعبد المالك مرفوع علي محمد1832022211022008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت490.0070.00اعدادية الرياض للبنينادبيعبدالعزيز سالم حسين حسن1842022211022009

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية الرياض للبنينادبيعلي فائز احمد رشيد1852022211022010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك568.0081.14اعدادية الرياض للبنينادبيعماد ثابت كذ  لوح احمد1862022211022011

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت476.0068.00اعدادية الرياض للبنينادبيفراس عماد احمد حسن1872022211022013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك541.0077.29اعدادية الرياض للبنينادبيمحمد عيدان احمد محمد1882022211022017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت581.0083.00اعدادية الرياض للبنينادبيمصطفى رعد محمد حسن1892022211022018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية552.0078.86اعدادية الرياض للبنينادبيمصطفى علي حسين علي1902022211022019

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك497.0071.00اعدادية الرياض للبنينادبيمصطفى نهاد عبدهللا ياسين1912022211022021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك491.0070.14اعدادية الرياض للبنينادبيموسى احمد عطيه فجير1922022211022022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0061.14ثانوية ام القرى للبنينادبياحمد نوح نايف عبد الحليم1932022211023002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية ام القرى للبنينادبيرغيد كلش حسين صالح1942022211023004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية ام القرى للبنينادبيسطم ابراهيم سطم حمد1952022211023005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14ثانوية ام القرى للبنينادبيشامل عبدالجليل عبد هللا عليوي1962022211023006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيحارث طايس هاشم حسين1972022211024001

كلية اآلداب/جامعة تكريت529.0075.57اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيزياد خلف مساهر احمد1982022211024002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0069.43اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيعبد الرحمن تركي عبدهللا ظاهر1992022211024003

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت533.0076.14اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيعمر وليد عويد جادهللا2002022211024004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيمحمد احسان وسمي شاوي2012022211024005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت511.0073.00اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيمحمد حسين خليف حمد2022022211024006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت549.0078.43اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيمحمد محمود محسن جمعه2032022211024007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت574.0082.00اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيمسلم احمد محمود عباس2042022211024008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيمعتصم محسن يونس ظاهر2052022211024009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت564.0080.57ثانوية الخان للبنينادبيابراهيم عبدهللا مكي حسن2062022211026001

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك432.0061.71ثانوية الخان للبنينادبياحمد عبد محمد احمد2072022211026002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية الخان للبنينادبياحمد عواد محمد علي2082022211026003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية375.0053.57ثانوية الخان للبنينادبيحسن سلمان محمود عبد2092022211026004

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك431.0061.57ثانوية الخان للبنينادبيسلوان محمد حسين علي2102022211026007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية الخان للبنينادبيعلي حسين ظاهر عليوي2112022211026008

كلية اآلداب/جامعة تكريت537.0076.71ثانوية الخان للبنينادبيمحمد عيسى خلف حمدون2122022211026012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك455.0065.00ثانوية الخان للبنينادبيمحمود خليل محمود حمد2132022211026014

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك567.0081.00ثانوية الخان للبنينادبيوسام سالم مصطفى احمد2142022211026015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك551.0078.71ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيحسين اسماعيل خليل ابراهيم2152022211027004

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيزيدان صالح سلطان محمود2162022211027006

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت519.0074.14ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيعلي حسين علي عبد الرحمن2172022211027007

كلية اآلداب/جامعة كركوك471.0067.29ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيعلي سامي نصره عبدهللا2182022211027008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك448.0064.00ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيعلي عادل علي حمزه2192022211027009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل578.0082.57ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيمصطفى ناظم مصطفى محمد2202022211027015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0068.57 للبنين6اعدادية حوض ادبيحسين عواد مصطفى احمد2212022211028007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت482.0068.86 للبنين6اعدادية حوض ادبيعبد الحكيم صباح خضر صالح2222022211028020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439.0062.71 للبنين6اعدادية حوض ادبيعبد الرحمن دوهان عبد الصاحب مصطفى2232022211028021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت586.0083.71 للبنين6اعدادية حوض ادبيعبد هللا شاكر محمود فارس2242022211028024

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.43 للبنين6اعدادية حوض ادبيعثمان محمد قادر حميد2252022211028027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0070.57 للبنين6اعدادية حوض ادبيعالوي جاسم محمد عبد هللا2262022211028028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0075.71 للبنين6اعدادية حوض ادبيعلي حمد احمد خلف2272022211028029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0062.14 للبنين6اعدادية حوض ادبيعلي يوسف عويد حومد2282022211028031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86 للبنين6اعدادية حوض ادبيعمر محمد عبد هللا عيسى2292022211028032

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك532.0076.00 للبنين6اعدادية حوض ادبيمبارك حسين محمود محمد2302022211028037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت505.0072.14 للبنين6اعدادية حوض ادبيمصطفى حمزه مصطفى احمد2312022211028040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0068.57 للبنين6اعدادية حوض ادبيمعاذ جمعه عبد هللا عيسى2322022211028043

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0067.57اعدادية تل علي للبنينادبيابراهيم علي ابراهيم علي2332022211030001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0065.43اعدادية تل علي للبنينادبياحمد راكان راشد عجيل2342022211030003

كلية التربية /جامعة الحمدانية431.0061.57اعدادية تل علي للبنينادبيانس اسماعيل ابراهيم حمد2352022211030004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0063.14اعدادية تل علي للبنينادبيجمعه محمد جمعه صالح2362022211030005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية تل علي للبنينادبيرائد خزعل محجوب محمد2372022211030007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0063.14اعدادية تل علي للبنينادبيسعد محمد احمد تماوي2382022211030009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت573.0081.86اعدادية تل علي للبنينادبيضياء احمد ذياب احمد2392022211030011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية432.0061.71اعدادية تل علي للبنينادبيظاهر حسين راشد عجيل2402022211030014
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قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت496.0070.86اعدادية تل علي للبنينادبيعبد الكمال صالح عبد المجيد حسن2412022211030015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية تل علي للبنينادبيعبدهللا بدر حسين دوالب2422022211030016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك497.0071.00اعدادية تل علي للبنينادبيعبدهللا جاسم محمد خلف2432022211030017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك630.0090.00اعدادية تل علي للبنينادبيعبدهللا علي عبدهللا علي2442022211030019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية تل علي للبنينادبيعزام كامل عبد خليفه2452022211030021

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية تل علي للبنينادبيعلي جاسم عزيز علي2462022211030024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية تل علي للبنينادبيعلي ذياب احمد خلف2472022211030025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية تل علي للبنينادبيغنام علي محمد خلف2482022211030026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية تل علي للبنينادبيفاروق ابراهيم طلب علي2492022211030027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0060.00اعدادية تل علي للبنينادبيقيس هاشم عبدهللا صائل2502022211030030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية تل علي للبنينادبيليث صباح خلف جاسم2512022211030034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية تل علي للبنينادبيمحمد خلف محمود زوبع2522022211030036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت517.0073.86اعدادية تل علي للبنينادبيمروان خلف حمود عبدهللا2532022211030037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت459.0065.57اعدادية تل علي للبنينادبيمشاري علي حسين عباس2542022211030038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية شرق دجلة للبنينادبيابراهيم عيسى خلف حميد2552022211031001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل611.0087.29ثانوية شرق دجلة للبنينادبياحمد عواد مصطفى عزيز2562022211031002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك543.0077.57ثانوية شرق دجلة للبنينادبياحمد نعيم محسن خلف2572022211031003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية شرق دجلة للبنينادبيجاسم عبدهللا جاسم محمد2582022211031007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية شرق دجلة للبنينادبيحمد جمعة رجب خضر2592022211031008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية شرق دجلة للبنينادبيحيدر نذير شنداخ فحل2602022211031010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية472.0067.43ثانوية شرق دجلة للبنينادبيصهيب عبدهللا سعيد خلف2612022211031013

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك493.0070.43ثانوية شرق دجلة للبنينادبيعبد  الكريم حسين جاسم خلف2622022211031015

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك526.0075.14ثانوية شرق دجلة للبنينادبيعبد الجليل محمد زيدان خلف2632022211031016

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية شرق دجلة للبنينادبيعبد اللطيف محمد عبد الكريم عبد اللطيف2642022211031017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية شرق دجلة للبنينادبيعبد المنعم محمد زيدان خلف2652022211031018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية441.0063.00ثانوية شرق دجلة للبنينادبيعبدهللا جاسم عبد الواحد سالمة2662022211031019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل523.0074.71ثانوية شرق دجلة للبنينادبيعبدهللا مطلك عبدهللا شيخان2672022211031020

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك439.0062.71ثانوية شرق دجلة للبنينادبيمحمد حقي اسماعيل ضامن2682022211031023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك451.0064.43ثانوية شرق دجلة للبنينادبيمصطفى احمد محمد عليوي2692022211031025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية شرق دجلة للبنينادبيمنتظر محمود محمد محمود2702022211031027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0073.57ثانوية شرق دجلة للبنينادبينمر يونس صالح ذنون2712022211031028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك544.0077.71ثانوية شميط للبنينادبياحمد حسن احمد خلف2722022211034002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية شميط للبنينادبيراغب حمد عبد الكريم حسن2732022211034005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت537.0076.71ثانوية شميط للبنينادبيراكان عبد الرزاق محمد جاسم2742022211034006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ثانوية شميط للبنينادبيريان زياد خلف ابراهيم2752022211034007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك542.0077.43ثانوية شميط للبنينادبيسيروان ظاهر صالح عبد هللا2762022211034009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية شميط للبنينادبيعبد هللا محمد محمود مدهللا2772022211034013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523.0074.71ثانوية شميط للبنينادبيمحمد حسن محمد عبدهللا2782022211034020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك489.0069.86ثانوية شميط للبنينادبيمحمد شجاع سطام حمد2792022211034021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية العرصة للبنينادبيايهاب خلف عواد حمود2802022211035003
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قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية العرصة للبنينادبيزياد محمود شهاب احمد2812022211035005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية العرصة للبنينادبيطلب نايف خلف موسى2822022211035006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية العرصة للبنينادبيعبد الكريم سعدون مصطفى حمزه2832022211035007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت505.0072.14ثانوية العرصة للبنينادبيقصي حسين خلف عبدهللا2842022211035010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية العرصة للبنينادبيمحمد احمد محمد مجيد2852022211035011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية العرصة للبنينادبيناظم عامر فرج حسين2862022211035013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية المصطفى للبنينادبيابراهيم فاضل محمد مدفع2872022211036002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية المصطفى للبنينادبياحمد ابراهيم محمد مدفع2882022211036003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية المصطفى للبنينادبياحمد محمود حماد صالح2892022211036005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية المصطفى للبنينادبيحسن علي حسن علي2902022211036007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك584.0083.43ثانوية المصطفى للبنينادبيحسين ابراهيم ناصر حسين2912022211036008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل428.0061.14ثانوية المصطفى للبنينادبيعبدهللا محمود عبد محمد2922022211036012

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية المصطفى للبنينادبيعدنان صباح حميد عبد هللا2932022211036013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية المصطفى للبنينادبيغيث عبد حسن علي2942022211036018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية المصطفى للبنينادبيقحطان تركي احمد داثان2952022211036019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك666.0095.14ثانوية المصطفى للبنينادبيليث حماده جاسم محمد2962022211036020

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية المصطفى للبنينادبيماهر محمد ناصر حسين2972022211036021

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43ثانوية المصطفى للبنينادبيمجيب الرحمن عيسى محمود رجب2982022211036022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك532.0076.00ثانوية المصطفى للبنينادبيمحمد ابراهيم نايف محمد2992022211036023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك515.0073.57ثانوية المصطفى للبنينادبيمحمد حمد طه ياسين3002022211036024

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت494.0070.57ثانوية المصطفى للبنينادبيهشام مطر طه ياسين3012022211036026

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14ثانوية المصطفى للبنينادبيياسر عبد حسن علي3022022211036028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك451.0064.43اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبياحمد حاتم خلف جاسم3032022211041002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك453.0064.71اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيجاوروان جمعه عزيز كريم3042022211041005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيحمزة ابراهيم خلف ابراهيم3052022211041008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيسالم محمد زيدان نجم3062022211041011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك479.0068.43اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيسليمان تركي فاضل عبد3072022211041013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت577.0082.43اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيعبد الرحمن كاظم بكر عبدهللا3082022211041016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473.0067.57اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيعبد القادر كيالن عادي عبدهللا3092022211041017

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيعبدهللا رعد حسن شالل3102022211041018

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك469.0067.00اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيعبدهللا صالح عزيز حسين3112022211041019

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك617.0088.14اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيعبدهللا غائب جهاد محمد3122022211041020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك477.0068.14اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيعلي صالح حسن شالل3132022211041022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيعلي ياسين محمد عواد3142022211041023

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيعمر عبد مصلح عيسى3152022211041025

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0060.71اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيعمر لقمان منديل صالح3162022211041026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك511.0073.00اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيفيصل فوزي فيصل توفيق3172022211041028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيمحمد شكر محمود خليل3182022211041033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك546.0078.00اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيمسلم عباس بكر عبدهللا3192022211041035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0067.57اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيمصطفى سعيد محي محمد3202022211041037
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت587.0083.86اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيمصطفى صدام محمد جراد3212022211041038

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبينزار فارس احمد غدير3222022211041039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك481.0068.71اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيوليد جواد محي محمد3232022211041042

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعداديه االوس للبنينادبيابراهيم جمعه اسود محيميد3242022211045001

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت506.0072.29اعداديه االوس للبنينادبيابراهيم حسين خضر عباس3252022211045002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت602.0086.00اعداديه االوس للبنينادبياحمد دلي خلف حميد3262022211045007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455.0065.00اعداديه االوس للبنينادبياحمد محمد فرج صالح3272022211045010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0070.00اعداديه االوس للبنينادبياركان جمال ناصر عبد هللا3282022211045012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت493.0070.43اعداديه االوس للبنينادبياكرم قيس مهدي واسم3292022211045014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك540.0077.14اعداديه االوس للبنينادبيايمن مخلف عواد غافل3302022211045015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0064.71اعداديه االوس للبنينادبيثامر عبد هللا محمود خلف3312022211045016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0070.43اعداديه االوس للبنينادبيحاتم احمد ثلج علي3322022211045019

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعداديه االوس للبنينادبيحبيب محمد جاسم محمد3332022211045022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71اعداديه االوس للبنينادبيحسن حسين حسن بطروس3342022211045023

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك511.0073.00اعداديه االوس للبنينادبيحميد جبار وحيد ججو3352022211045024

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعداديه االوس للبنينادبيدحام صباح احمد محمد3362022211045026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0063.57اعداديه االوس للبنينادبيرياض فرحان عواد خلف3372022211045028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0061.86اعداديه االوس للبنينادبيزاهر ابراهيم احمد علي3382022211045029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت581.0083.00اعداديه االوس للبنينادبيسامي محمد رمضان محمد3392022211045030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك525.0075.00اعداديه االوس للبنينادبيسعد مكي صعب جميل3402022211045031

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية384.0054.86اعداديه االوس للبنينادبيعامر يونس حسين علي3412022211045040

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك470.0067.14اعداديه االوس للبنينادبيعبد السالم محمد عبد ماجد3422022211045045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك528.0075.43اعداديه االوس للبنينادبيعبد الغني نصيف سعيد عبوش3432022211045046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك554.0079.14اعداديه االوس للبنينادبيعبد هللا خضر علي عواد3442022211045049

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0060.43اعداديه االوس للبنينادبيعبد هللا محمد جاسم محمد3452022211045050

كلية اآلداب/جامعة كركوك438.0062.57اعداديه االوس للبنينادبيعبد الملك حازم ابراهيم علي3462022211045052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت541.0077.29اعداديه االوس للبنينادبيعلي حسين عيسى حسين3472022211045053

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت496.0070.86اعداديه االوس للبنينادبيعلي مطلك احمد علي3482022211045054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك502.0071.71اعداديه االوس للبنينادبيعماد احمد ربيع عبد3492022211045055

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت501.0071.57اعداديه االوس للبنينادبيعماد فالح سعيد محمود3502022211045056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك511.0073.00اعداديه االوس للبنينادبيعيسى عادل دهش عبد هللا3512022211045058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512.0073.14اعداديه االوس للبنينادبيفالح حسن احمد صالح3522022211045060

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك602.0086.00اعداديه االوس للبنينادبيفهد عامر حسين عبد هللا3532022211045061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0066.57اعداديه االوس للبنينادبيكرار عباس ابراهيم حمودي3542022211045066

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت521.0074.43اعداديه االوس للبنينادبيمثنى احمد حبش خضر3552022211045068

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك649.0092.71اعداديه االوس للبنينادبيمحمد حلبوص خلف محمد3562022211045072

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت477.0068.14اعداديه االوس للبنينادبيمحمد خالد حسين حسن3572022211045073

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت472.0067.43اعداديه االوس للبنينادبيمصطفى فالح سعيد محمود3582022211045082

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت425.0060.71اعداديه االوس للبنينادبيمنار محمد ابراهيم محمود3592022211045083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447.0063.86اعداديه االوس للبنينادبينبهان داود كناد حبيب3602022211045086
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كلية اآلداب/جامعة كركوك436.0062.29اعداديه االوس للبنينادبيهارون عبد هللا طعمه دريهم3612022211045087

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت512.0073.14اعداديه االوس للبنينادبييوسف موسى جكري غضب3622022211045091

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك509.0072.71اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد سعدون ابراهيم صالح3632022211049004

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك447.0063.86اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد طاهر احمد طاهر3642022211049005

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك592.0084.57اعدادية المتنبي للبنينادبيحارث منيب بكر محمد3652022211049009

كلية اآلداب/جامعة كركوك422.0060.29اعدادية المتنبي للبنينادبيحسام فاضل حميد جهاد3662022211049010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت561.0080.14اعدادية المتنبي للبنينادبيداود فارس داود سعودي3672022211049012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك453.0064.71اعدادية المتنبي للبنينادبيعبدهللا جعفر محمدعلي شاهين3682022211049016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك485.0069.29اعدادية المتنبي للبنينادبيعبدهللا زيدون صالح عباس3692022211049017

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية المتنبي للبنينادبيعبدهللا سعد ابراهيم صالح3702022211049018

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك544.0077.71اعدادية المتنبي للبنينادبيعمر حسيب محمد انجة3712022211049024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك644.0092.00اعدادية المتنبي للبنينادبيعيسى برجس عكاب عطاوي3722022211049025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك481.0068.71اعدادية المتنبي للبنينادبيقاسم راسم قاسم مردان3732022211049026

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد احمد حماد صخيل3742022211049030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى عبد الكريم خليفة حسن3752022211049037

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك559.0079.86اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى يوسف خلف محمود3762022211049038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0070.43حزيران للبنين1ثانوية ادبيابوبكر محمد حسن محمد3772022211052001

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك553.0079.00حزيران للبنين1ثانوية ادبياحمد غانم حسين صالح3782022211052005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0067.00حزيران للبنين1ثانوية ادبياحمد قاسم خلف علي3792022211052006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0067.43حزيران للبنين1ثانوية ادبياحمد محمد اسماعيل خضر3802022211052007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0069.14حزيران للبنين1ثانوية ادبياحمد وسام محمد شالل3812022211052008

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71حزيران للبنين1ثانوية ادبياكرم غانم شهاب حمد3822022211052010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0068.57حزيران للبنين1ثانوية ادبيايمن احمد طه محمد3832022211052012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك449.0064.14حزيران للبنين1ثانوية ادبيبالل نجم عبدهللا عيسى3842022211052013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت482.0068.86حزيران للبنين1ثانوية ادبيجاسم محمد هزبر محمد3852022211052014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت571.0081.57حزيران للبنين1ثانوية ادبيحسام معد مهاوش احمد3862022211052015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14حزيران للبنين1ثانوية ادبيساعد صالح نوري جاجان3872022211052020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0063.29حزيران للبنين1ثانوية ادبيسعد فرج عنبر مجيد3882022211052021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439.0062.71حزيران للبنين1ثانوية ادبيسفيان صالح احمد محمد3892022211052022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك474.0067.71حزيران للبنين1ثانوية ادبيشاهين ابراهيم عيدان احمد3902022211052023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك516.0073.71حزيران للبنين1ثانوية ادبيصالح سعود فيصل حمد3912022211052025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.29حزيران للبنين1ثانوية ادبيعبد الرحمن صفاء محمود سلطان3922022211052030

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت486.0069.43حزيران للبنين1ثانوية ادبيعبد الرحمن عادل زيدان خلف3932022211052031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك579.0082.71حزيران للبنين1ثانوية ادبيعبدالرحمن ايوب عبدالجليل حمد3942022211052033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0064.43حزيران للبنين1ثانوية ادبيعبدالرحمن حبيب شاكر ولي3952022211052034

كلية اآلداب/جامعة كركوك438.0062.57حزيران للبنين1ثانوية ادبيعبدهللا مضر جاسم محمد3962022211052039

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت474.0067.71حزيران للبنين1ثانوية ادبيعمر احمد مجيد خضر3972022211052043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0066.57حزيران للبنين1ثانوية ادبيعمر رائد عيدان زيدان3982022211052044

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك590.0084.29حزيران للبنين1ثانوية ادبيعيسى علي محمود حمد3992022211052045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك541.0077.29حزيران للبنين1ثانوية ادبيغسان جامل مجول فدعوس4002022211052046
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية545.0077.86حزيران للبنين1ثانوية ادبيفؤاد خلف جللو حسون4012022211052047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438.0062.57حزيران للبنين1ثانوية ادبيفؤاد عبداللطيف عبد الرحمن خلف4022022211052048

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك500.0071.43حزيران للبنين1ثانوية ادبيقاسم مهنا حسين محمد4032022211052049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك532.0076.00حزيران للبنين1ثانوية ادبيكاظم كريم علي كيطان4042022211052050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك509.0072.71حزيران للبنين1ثانوية ادبيكوار جالل سلمان محمد4052022211052051

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك563.0080.43حزيران للبنين1ثانوية ادبيمحمد سليمان علي قادر4062022211052054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0065.00حزيران للبنين1ثانوية ادبيمحمد علي مرداس ابراهيم4072022211052058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0063.57حزيران للبنين1ثانوية ادبيمحمد عماد خلف حجل4082022211052059

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت568.0081.14حزيران للبنين1ثانوية ادبيمحمد مجيد شهاب احمد4092022211052060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0070.00حزيران للبنين1ثانوية ادبيمحمود احمد فيصل حمد4102022211052061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0069.71حزيران للبنين1ثانوية ادبيمحمود يلماز طاهر عثمان4112022211052062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43حزيران للبنين1ثانوية ادبيمصطفى وكاع خلف فالح4122022211052065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك510.0072.86حزيران للبنين1ثانوية ادبيمعن شعالن ندا محمد4132022211052067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0065.43حزيران للبنين1ثانوية ادبيمهند خلف احمد علي4142022211052069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك554.0079.14اعدادية السياب للبنينادبيابراهيم اسماعيل خليل سمين4152022211053001

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك535.0076.43اعدادية السياب للبنينادبياحمد ليث ناجي خزعل4162022211053005

كلية اآلداب/جامعة كركوك463.0066.14اعدادية السياب للبنينادبياحمد محمد كمال اسماعيل4172022211053006

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك434.0062.00اعدادية السياب للبنينادبياحمد يونس محمد غريب4182022211053007

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك539.0077.00اعدادية السياب للبنينادبيامين محمد حسين عالوي4192022211053012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0074.29اعدادية السياب للبنينادبيانس باسم ابراهيم نجم4202022211053013

كلية اآلداب/جامعة كركوك473.0067.57اعدادية السياب للبنينادبيانس زياد سعد هللا عبد هللا4212022211053014

كلية اآلداب/جامعة كركوك472.0067.43اعدادية السياب للبنينادبياوزجان احمد كريم احمد4222022211053015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0074.29اعدادية السياب للبنينادبيبراء قحطان وزير محمود4232022211053018

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك554.0079.14اعدادية السياب للبنينادبيجليل ماهر نجاه جليل4242022211053021

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0060.86اعدادية السياب للبنينادبيجنيد البغدادي عبد الرحمن حسين4252022211053022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية السياب للبنينادبيحذيفه وليد محمد نجم4262022211053023

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك498.0071.14اعدادية السياب للبنينادبيساجد صائب علي احمد4272022211053027

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك529.0075.57اعدادية السياب للبنينادبيسجاد مظفر طامي حسين4282022211053028

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك505.0072.14اعدادية السياب للبنينادبيشاهين ارجمن احمد صديق4292022211053031

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت503.0071.86اعدادية السياب للبنينادبيصباح سعد هللا عبد هللا رشيد4302022211053032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0063.14اعدادية السياب للبنينادبيطه عز الدين مردان جاسم4312022211053034

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك552.0078.86اعدادية السياب للبنينادبيعبد الرحمن محمد احمد حمدون4322022211053040

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك490.0070.00اعدادية السياب للبنينادبيعبد الرزاق مؤيد انور سعيد4332022211053042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك530.0075.71اعدادية السياب للبنينادبيعبد العزيز رياض عادل صادق4342022211053044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل431.0061.57اعدادية السياب للبنينادبيعبد العزيز وسمي محمد احمد4352022211053045

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك502.0071.71اعدادية السياب للبنينادبيعبد القادر وجدي حسن محمد4362022211053047

كلية اآلداب/جامعة كركوك453.0064.71اعدادية السياب للبنينادبيعبد هللا طاهر محمد علي4372022211053048

كلية اآلداب/جامعة كركوك439.0062.71اعدادية السياب للبنينادبيعبد هللا غسان عبد هللا خلف4382022211053050

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك505.0072.14اعدادية السياب للبنينادبيعلي احسان علي محمد4392022211053051

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك601.0085.86اعدادية السياب للبنينادبيعلي طالع حاتم عجاج4402022211053053

214 من 11صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

كركوك 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/جامعة كركوك461.0065.86اعدادية السياب للبنينادبيعلي محمد فيصل فائق4412022211053054

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية السياب للبنينادبيعمر نهاد صبحي يوسف4422022211053055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك498.0071.14اعدادية السياب للبنينادبيعهد ميجر نجم حسون4432022211053056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية السياب للبنينادبيفارس شالل عواد نعوم4442022211053057

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية السياب للبنينادبيمحمد جاسم محمد سلمان4452022211053061

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت560.0080.00اعدادية السياب للبنينادبيمحمد خطاب عمر سعيد4462022211053064

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك506.0072.29اعدادية السياب للبنينادبيمحمد طارق عبد طه4472022211053066

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك512.0073.14اعدادية السياب للبنينادبيمحمد طارق محمد صالح4482022211053067

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية السياب للبنينادبيمحمد عبد السميع شكر قادر4492022211053068

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك505.0072.14اعدادية السياب للبنينادبيمحمد مصطفى عبد المجيد عبد الرزاق4502022211053070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك487.0069.57اعدادية السياب للبنينادبيمحمد موفق محمد يعقوب4512022211053071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0070.57اعدادية السياب للبنينادبيمحمد هجران خضر علي4522022211053072

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك548.0078.29اعدادية السياب للبنينادبيمحمد هدايت محمد علي سعدون4532022211053073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0067.43اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى خضير احمد شهاب4542022211053078

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى طلعت رفعت علي4552022211053079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك480.0068.57اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى مهند وسمي محمد4562022211053081

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت582.0083.14اعدادية السياب للبنينادبيمصعب غسان وزير محمود4572022211053084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية السياب للبنينادبيمعاذ عباس عبد هللا صالح4582022211053085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك541.0077.29اعدادية السياب للبنينادبيناصر ثائر سليم نوري4592022211053086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية السياب للبنينادبينوفل محمد رمضان صالح4602022211053087

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك517.0073.86اعدادية السياب للبنينادبيهشام محمد حسين حمد4612022211053088

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك528.0075.43اعدادية السياب للبنينادبيياسين نزال شكر محمود4622022211053089

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك637.0091.00اعدادية السياب للبنينادبييوسف طارق عبد السالم سليمان4632022211053091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438.0062.57اعدادية السياب للبنينادبييوسف عمار احمد كاظم4642022211053092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك482.0068.86اعدادية السياب للبنينادبييوسف هوشيار اسماعيل محمد4652022211053094

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت480.0068.57اعدادية الواسطي للبنينادبيابراهيم علي اسماعيل حميد4662022211054002

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك513.0073.29اعدادية الواسطي للبنينادبيابراهيم عمر عجاج احمد4672022211054003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512.0073.14اعدادية الواسطي للبنينادبيابراهيم فندي حسن سليمان4682022211054004

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك445.0063.57اعدادية الواسطي للبنينادبيابوعبيده طالل قدوري محمد4692022211054005

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك552.0078.86اعدادية الواسطي للبنينادبياحمد شهاب احمد محمد امين4702022211054007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت503.0071.86اعدادية الواسطي للبنينادبيانمار خليل ابراهيم سليم4712022211054011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك543.0077.57اعدادية الواسطي للبنينادبيايهم خلف ابراهيم سليم4722022211054012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك485.0069.29اعدادية الواسطي للبنينادبيحسين اياد نهاد محمد4732022211054015

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك643.0091.86اعدادية الواسطي للبنينادبيحسين صالح بالل ابراهيم4742022211054016

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك500.0071.43اعدادية الواسطي للبنينادبيسلجوق مقداد حسين رشيد4752022211054019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك462.0066.00اعدادية الواسطي للبنينادبيطالل حسام سامي عبد هللا4762022211054021

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت431.0061.57اعدادية الواسطي للبنينادبيعبد هللا احمد انذار عبد الرحمن4772022211054027

كلية اآلداب/جامعة كركوك449.0064.14اعدادية الواسطي للبنينادبيعبد هللا مراد حسين عبد القادر4782022211054031

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية371.0053.00اعدادية الواسطي للبنينادبيعبد هللا نجم الدين عبد القادر قاضي4792022211054032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك448.0064.00اعدادية الواسطي للبنينادبيعلي قيس جواد علي4802022211054037
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك555.0079.29اعدادية الواسطي للبنينادبيعمر عبد الستار حسن حسين4812022211054043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518.0074.00اعدادية الواسطي للبنينادبيعمر عطا خميس عبد الغني4822022211054044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0069.43اعدادية الواسطي للبنينادبيمؤمن علي هادي كريم4832022211054046

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0060.86اعدادية الواسطي للبنينادبيمؤمن محمد طاهر محمود4842022211054047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك496.0070.86اعدادية الواسطي للبنينادبيمحمد حازم احمد شالل4852022211054049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523.0074.71اعدادية الواسطي للبنينادبيمحمد حسن هادي كريم4862022211054050

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك558.0079.71اعدادية الواسطي للبنينادبيمحمد خلف معيوف مصطفى4872022211054051

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك498.0071.14اعدادية الواسطي للبنينادبيمحمد قاسم شهاب احمد4882022211054056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك497.0071.00اعدادية الواسطي للبنينادبيمحمد يلماز جمعه خورشيد4892022211054057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية الواسطي للبنينادبيمحمود حميد احمد عبد الرزاق4902022211054058

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك446.0063.71اعدادية الواسطي للبنينادبيمحمود خالد نجم الدين رؤوف4912022211054059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية الواسطي للبنينادبيمحمود رمضان اسماعيل جمعه4922022211054060

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك536.0076.57اعدادية الواسطي للبنينادبيمصطفى خالد اخميس زيدان4932022211054063

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك438.0062.57اعدادية الواسطي للبنينادبيمصطفى سعد فاضل اسماعيل4942022211054064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك538.0076.86اعدادية الواسطي للبنينادبيمصطفى عبد الخالق امين منصور4952022211054065

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك513.0073.29اعدادية الواسطي للبنينادبيمنتظر عماد عاكف جويد4962022211054067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك491.0070.14اعدادية الواسطي للبنينادبينشأت نهاد محمد حميد4972022211054068

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك462.0066.00اعدادية الواسطي للبنينادبيوعد حابس محمود صبر4982022211054069

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك467.0066.71اعدادية الواسطي للبنينادبييحيى عارف غربي صالح4992022211054070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك454.0064.86اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيابراهيم حسين علي جاسم5002022211056001

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك430.0061.43اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيابراهيم عامر فاضل خليل5012022211056002

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك463.0066.14اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيابراهيم عمر خضر حمد5022022211056003

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك518.0074.00اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبياحمد رحيم علي حسن5032022211056007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك485.0069.29اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبياحمد سربست شريف حيدر5042022211056008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0065.57اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبياحمد فاخر ظاهر حميد5052022211056011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك464.0066.29اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيامير علي حسن عبدهللا5062022211056015

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبياوميد جابير عباس قادر5072022211056017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيايهاب محمد شكر محمود5082022211056018

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت423.0060.43اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيبرجس علي اسماعيل حمودي5092022211056019

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيدانيال سيروان نجم وهاب5102022211056024

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيساجر سعد اسماعيل صالح5112022211056026

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك535.0076.43اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيسيف غسان بكر جمعة5122022211056027

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية383.0054.71اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعبدهللا خضر عبد الرحمان خليل5132022211056031

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك594.0084.86اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعبدهللا هوشيار عبداهللا رحمن5142022211056034

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك514.0073.43اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعلي باسل غريب رضا5152022211056035

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعلي حسين علي حمد5162022211056036

كلية اآلداب/جامعة كركوك430.0061.43اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعلي كامران علي حسن5172022211056037

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك494.0070.57اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعمر حسين علي جاسم5182022211056038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت587.0083.86اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعمر حميد ذياب احمد5192022211056039

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعمر خيرهللا نجم ناصر5202022211056040
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0065.57اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيقاسم ناظم قاسم محمد5212022211056042

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك447.0063.86اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمازن منذر جاسم محمد5222022211056044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك493.0070.43اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمحمد ازاد حسن محمد5232022211056046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك476.0068.00اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمصطفى قاسم حسين علي5242022211056052

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمنار عامر رمضان ذياب5252022211056053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك496.0070.86اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبييحيى هادي نجم علي5262022211056056

كلية اآلداب/جامعة كركوك424.0060.57اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبييونس كافي هرزان احمد5272022211056060

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك432.0061.71اعدادية يايجي للبنينادبيابراهيم مظفر عبدهللا خضر5282022211058002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية يايجي للبنينادبيانس معتصم يوسف علي5292022211058004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0068.43اعدادية يايجي للبنينادبيايمن شاكر محمود فجوري5302022211058005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507.0072.43اعدادية يايجي للبنينادبيحسن خليفه خلف فجوري5312022211058007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت506.0072.29اعدادية يايجي للبنينادبيسالم محمد عيدان عمر5322022211058011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك557.0079.57اعدادية يايجي للبنينادبيصالح عباس جاسم محمد5332022211058013

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت487.0069.57اعدادية يايجي للبنينادبيعبد القادر عفان عثمان محمود5342022211058016

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية يايجي للبنينادبيعدنان محمود عرب قنبر5352022211058019

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك442.0063.14اعدادية يايجي للبنينادبيعقيل جمعة ربيع عالوي5362022211058020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513.0073.29اعدادية يايجي للبنينادبيعمر محمود عيدان ذياب5372022211058023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية يايجي للبنينادبيغيث خالد أحمد صالح5382022211058024

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت531.0075.86اعدادية يايجي للبنينادبيمالك حسيب محمود احمد5392022211058025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت470.0067.14اعدادية يايجي للبنينادبيمحمد احمد اسماعيل مجيد5402022211058026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0060.00اعدادية يايجي للبنينادبيمحمد حازم شاكر حميد5412022211058027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية يايجي للبنينادبيمحمد حسن عبد الجبار علي5422022211058028

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك547.0078.14اعدادية يايجي للبنينادبيمحمد سالم جاسم محمد5432022211058029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0069.71اعدادية يايجي للبنينادبيمحمد فاضل علي احمد5442022211058031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية يايجي للبنينادبيمحمد ناظم غالب عمر5452022211058032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك460.0065.71اعدادية يايجي للبنينادبيمراد يونس محمد بعير5462022211058033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك508.0072.57اعدادية يايجي للبنينادبيمعد فارس زكعاب احمد5472022211058034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك576.0082.29اعدادية يايجي للبنينادبيوليد عبد السالم شكر عمر5482022211058039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت584.0083.43ثانوية الرشيد للبنينادبياحمد عبدهللا حمد محمود5492022211059001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية الرشيد للبنينادبياحمد عزيز خضير زيدان5502022211059002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت499.0071.29ثانوية الرشيد للبنينادبياسامه حماد غائب حميد 5512022211059003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية الرشيد للبنينادبيايمن مجبل صالح فرحان5522022211059004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية الرشيد للبنينادبيزامل حمد داود حميد5532022211059005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك626.0089.43ثانوية الرشيد للبنينادبيشاكر طامي جواد احمد5542022211059006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك528.0075.43ثانوية الرشيد للبنينادبيصياد حمد هناو نصيف5552022211059007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0069.00ثانوية الرشيد للبنينادبيعبد الحميد احمد محمد مخلف5562022211059008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك608.0086.86ثانوية الرشيد للبنينادبيعبد الرحمن احمد مخلف عالوي5572022211059009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك491.0070.14ثانوية الرشيد للبنينادبيقاسم علي حسين غربي5582022211059010

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية الرشيد للبنينادبيمحمد سليم مهدي وسمي5592022211059011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك526.0075.14ثانوية الرشيد للبنينادبيمحمد عبدهللا صباح علي5602022211059012
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0060.43ثانوية الرشيد للبنينادبيمحمد محسن غثيث حمش5612022211059013

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية الرشيد للبنينادبيمروان عطا هللا صالح جراد5622022211059015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك554.0079.14ثانوية الرشيد للبنينادبيوسام فالح خلف ياسين5632022211059016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية الرشيد للبنينادبيياسر حسين حمد حمادي5642022211059017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت581.0083.00ثانوية الرشيد للبنينادبييوسف عبدهللا علي حميد5652022211059018

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية الرشيد للبنينادبييونس عبد صالح صبح5662022211059019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك556.0079.43ثانوية العباد للبنينادبيابراهيم عطوان حسن مجيد5672022211060001

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت520.0074.29ثانوية العباد للبنينادبيازاد محمد جبار ولي5682022211060003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك541.0077.29ثانوية العباد للبنينادبياسامة علي حسين خضر5692022211060004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت587.0083.86ثانوية العباد للبنينادبيبارق سليمان داود كتو5702022211060007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك545.0077.86ثانوية العباد للبنينادبيداود سلمان داود حسين5712022211060010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك515.0073.57ثانوية العباد للبنينادبيرشيد سامي محمد رحيل5722022211060011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك559.0079.86ثانوية العباد للبنينادبيصباح ناصر حسن هصالوي5732022211060013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0065.57ثانوية العباد للبنينادبيعبد الصمد حسن حنظل صالح5742022211060014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك618.0088.29ثانوية العباد للبنينادبيعواد محمد غدير عبد5752022211060015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86ثانوية العباد للبنينادبيمحمد عباس مساهر محمد5762022211060018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل547.0078.14ثانوية العباد للبنينادبيمحمد ناصر حسن هصالوي5772022211060019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك549.0078.43ثانوية العباد للبنينادبيمسعود دحام حمد عياله5782022211060020

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك492.0070.29ثانوية العباد للبنينادبيمصطفى كمال محمد حسن5792022211060022

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت426.0060.86ثانوية العباد للبنينادبيوسام حاجم عجمي خليل5802022211060024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت566.0080.86ثانوية العباد للبنينادبييوسف عيدان احمد مخلف5812022211060025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك455.0065.00ثانوية تركالن للبنينادبياحمد حمزة عزيز حسن5822022211062001

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0060.71ثانوية تركالن للبنينادبيبارق صالح الدين صديق ابراهيم5832022211062002

كلية اآلداب/جامعة كركوك436.0062.29ثانوية تركالن للبنينادبيبرهان صالح الدين صديق ابراهيم5842022211062003

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية تركالن للبنينادبيعلي كريم زيدان خلف5852022211062006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0069.00ثانوية تركالن للبنينادبيكيالن شاهين محمد مصطفى5862022211062007

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0061.00ثانوية تركالن للبنينادبيوائل رياض نورالدين علي5872022211062010

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك499.0071.29ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين للنازحينادبياحمد اركان حمد لطيف5882022211069001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك476.0068.00ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين للنازحينادبيعبد الرسول عبد محمد عبد العزيز5892022211069009

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك545.0077.86ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين للنازحينادبيمصطفى اركان حمد لطيف5902022211069015

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك472.0067.43ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين للنازحينادبيوصفي فيصل متعب حمد5912022211069018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك559.0079.86ثانوية الشيخ رضا الطلباني دراسة كرديةادبيسامان اديب حسيب عبد هللا5922022211077005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية الشيخ رضا الطلباني دراسة كرديةادبيصباح نوري مجيد علي5932022211077006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك478.0068.29ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةادبيسركوت صباح عمر عزيز5942022211085008

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةادبيشيخه عبد القادر محمود خسرو5952022211085009

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةادبيمحمد ابوبكر نجم الدين علي5962022211085011

كلية اآلداب/جامعة كركوك440.0062.86ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةادبيمحمد نظام شابور رحمان5972022211085013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0067.43ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةادبيمعاز ازاد نصيف حسين5982022211085014

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك445.0063.57ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةادبيهاودين نجاة محمد امين رحمان5992022211085015

كلية اآلداب/جامعة كركوك440.0062.86اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةادبياحمد حمزه عبد الحميد خورشيد6002022211086002
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كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0061.00اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةادبيبريا هيرش نامق محمد6012022211086005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك510.0072.86اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةادبيروزكار برهان عبد الرحمان محمد6022022211086008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك547.0078.14اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةادبيزانكو لقمان احمد محمد علي6032022211086009

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك437.0062.43اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةادبيزيار ظاهر احمد محمد صالح6042022211086010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك500.0071.43اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةادبيهه ريم نريمان جبار بيروز6052022211086014

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك504.0072.00اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيئاكام لقمان خالد معروف6062022211091001

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت470.0067.14اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيئامانج احمد محمد كريم6072022211091002

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيابراهيم كامران كمال غريب6082022211091004

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0060.86اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبياحمد مهدى صالح مصطفى6092022211091010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك481.0068.71اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبياريان صالح الدين رحيم شكور6102022211091013

كلية اآلداب/جامعة كركوك438.0062.57اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبياالن فاتح نادر غريب6112022211091015

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبياوميد لطيف عودل قادر6122022211091017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0069.43اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيايوب عبد الكريم رؤوف عبد الرحمن6132022211091018

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك498.0071.14اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيبلند كامران قادر محمد6142022211091020

كلية اآلداب/جامعة كركوك424.0060.57اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيحسن حسين سعيد غفور6152022211091024

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيحسين سة ركة ون مصطفى حسن6162022211091025

كلية اآلداب/جامعة كركوك432.0061.71اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيرامي نجيب قاسم سيد ولي6172022211091029

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيرة وة ند عبد الكريم عمر عبد الكريم6182022211091030

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيسوران ناصح رفيق على6192022211091038

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيشهرام عماد ابراهيم طيب6202022211091040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0067.43اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيعبد الخالق عادل رمضان مجيد6212022211091041

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيعبد هللا فرهاد غفور قادر6222022211091044

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيعبد هللا محمد احمد مصطفى6232022211091045

كلية اآلداب/جامعة كركوك423.0060.43اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيعلي احمد مجيد احمد6242022211091046

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيعلي حسين علي شكر6252022211091047

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.43اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيعلي هاشم جبار ستار6262022211091051

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية371.0053.00اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيعلي وهبى عز الدين نور الدين6272022211091052

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيعيسى نجاه رحيم علي رضا6282022211091055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0066.14اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيفه رهه نك عسكر عبد الرحمن رشيد6292022211091056

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك628.0089.71اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيكيالن خالد سالم علي6302022211091058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0066.57اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد اسعد حمة امين فتاح6312022211091061

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد جمال مجيد حسن6322022211091065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك450.0064.29اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد جه تون تحسين حميد6332022211091066

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد عادل عمر نوري6342022211091073

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك549.0078.43اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد عماد جبار بابير6352022211091074

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد كنعان عثمان درويش6362022211091076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك496.0070.86اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمود بهروز احمد امين6372022211091081

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمصطفى حمة طال عبيد احمد6382022211091083

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية374.0053.43اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمصطفى عبد الجبار نوري محمد6392022211091084

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمصطفى عبد الخالق خورشيد محمد6402022211091085
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التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمهدى محمد احمد على6412022211091088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك451.0064.43اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبينورى فخر الدين نوري فتاح6422022211091089

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيهة لويست عادل علي نريمان6432022211091091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك455.0065.00اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبييوسف ناصر نوري محمود6442022211091099

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبييونس ناصح حامد كريم6452022211091101

كلية اآلداب/جامعة كركوك446.0063.71اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبياحمد كمال صفر صالح6462022211092002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513.0073.29اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيارام حسين امين عزيز6472022211092003

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيزكريا زهير عبد الخالق مجيد6482022211092007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507.0072.43اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيشريف شيرزاد كريم محمد6492022211092009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك544.0077.71اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيعلي سالم حميد فرج6502022211092012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل459.0065.57اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيعلي سيروان مجيد محمد6512022211092013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك465.0066.43اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيعلي نوزاد احمد محمد6522022211092016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك612.0087.43اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيعيسى دلير محمد اسماعيل6532022211092017

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0060.86اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيفريد خالد عبد هللا سليمان6542022211092018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك566.0080.86اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيمحمد ازاد غفور فتاح6552022211092020

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيمحمد سيروان رشيد محمد6562022211092021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك607.0086.71اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيمحمد كمال علي جالل6572022211092023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك578.0082.57اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيمهند يونس غفور فتاح6582022211092026

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبييونس محمد ازاد عبد هللا6592022211092031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك522.0074.57هه فته غار للبنين دراسة كرديةادبياميد حكيم معروف رشيد6602022211095002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك477.0068.14هه فته غار للبنين دراسة كرديةادبياميد صباح هدايت محمد6612022211095003

كلية اآلداب/جامعة كركوك478.0068.29هه فته غار للبنين دراسة كرديةادبيحبيب رزكار بكر وهاب6622022211095004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية385.0055.00هه فته غار للبنين دراسة كرديةادبيزانا ازاد احمد علي6632022211095005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29هه فته غار للبنين دراسة كرديةادبيمحمد روكان علي احمد6642022211095007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك543.0077.57هه فته غار للبنين دراسة كرديةادبيمحمد كمال احمد صالح6652022211095008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0074.29ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيابراهيم كريم عبد الرحمن محمد6662022211096004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك449.0064.14ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيابراهيم محمد عبد اللطيف شريف6672022211096005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك450.0064.29ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبياحمد عبد الكريم عبد هللا وهاب6682022211096011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك549.0078.43ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبياشتي غفور نامق امين6692022211096014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك571.0081.57ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيأالن عبد االمير حمه علي6702022211096015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك621.0088.71ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيانس فاتح محمد حمه علي6712022211096016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك554.0079.14ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيبافيل بيشتوان محمد كاكه6722022211096017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك496.0070.86ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيجومان حسيب ستار حسين6732022211096022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0069.00ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيجينه ر كريم قرباني محمد6742022211096023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك557.0079.57ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيدانا بختيار سردار محمد6752022211096024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك569.0081.29ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيريباز محمد عبد الرحمن محمد6762022211096026

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيريبه ند ياسين حسن فتاح6772022211096027

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك436.0062.29ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيزكريا عسكر جمعه عبد هللا6782022211096030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك457.0065.29ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيزيار سرور طالب محمد6792022211096031

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية569.0081.29ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيعبد القادر امين علي محمد6802022211096035
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك549.0078.43ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيعبد الملك صالح مجيد محمود6812022211096038

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيعلي سرور ستار عزيز6822022211096042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك457.0065.29ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيفرهاد طارق احمد رحيم6832022211096043

كلية اآلداب/جامعة كركوك439.0062.71ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيكه يوان اسماعيل احمد رمضان6842022211096047

كلية اآلداب/جامعة كركوك480.0068.57ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمحمد جهاد عبد الكريم محمد6852022211096049

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمحمد حيدر محمد علي6862022211096051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك558.0079.71ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمحمد علي محمد عزيز6872022211096053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0067.00ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمحمد فاريق محمد رشيد6882022211096055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك456.0065.14ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمصطفى غازي عاصي محمد6892022211096065

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك553.0079.00ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيهاوتا دلشاد مهدي محمد6902022211096066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0070.43ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيهه وراز صابر عبد هللا جليل6912022211096068

كلية اآلداب/جامعة كركوك445.0063.57ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبييوسف شهاب قادر احمد6922022211096071

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية370.0052.86اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيأحمد عباس عثمان علي6932022211098002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505.0072.14اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيئه له ند اسماعيل محمد هادي6942022211098005

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبياحمد اركان علي احمد6952022211098008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0070.43اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبياحمد شهاب أحمد شكور6962022211098010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0067.43اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيتوانا فاتح مجيد امين6972022211098018

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيحسن صديق علي عبد العزيز6982022211098020

كلية اآلداب/جامعة كركوك463.0066.14اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيره وا مظفر علي أحمد6992022211098024

كلية اآلداب/جامعة كركوك430.0061.43اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيزيار عدنان حميد رستم7002022211098025

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيشكار نجم الدين مجيد قادر7012022211098028

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد امير عسكر محمد7022022211098039

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد خطاب عمر خالد7032022211098040

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية426.0060.86اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد خليل ابراهيم احمد7042022211098041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك475.0067.86اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد صالح جبار زينل7052022211098044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0067.14اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد عثمان محمد عبد الرحمن7062022211098047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد فريدون نجم مجيد7072022211098050

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت485.0069.29اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد كورده عزيز امين7082022211098052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531.0075.86اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد نوزاد ولي احمد7092022211098054

كلية اآلداب/جامعة كركوك450.0064.29اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمصطفى محمود محمد ابراهيم7102022211098057

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيهاوري يعقوب محمود حمه صالح7112022211098063

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك569.0081.29اعدادية والت للبنين دراسة كرديةادبيدانا طه اسماعيل خضر7122022211100001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518.0074.00اعدادية والت للبنين دراسة كرديةادبيريناس مسعود محمد عبد هللا7132022211100003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513.0073.29اعدادية والت للبنين دراسة كرديةادبيمؤمن حيدر علي حمد7142022211100004

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيداستان كنعان علي محمد7152022211101007

كلية اآلداب/جامعة كركوك442.0063.14ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيروند حسين اسماعيل سليمان7162022211101010

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك532.0076.00ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيزانيار جمال عبد علي شكر7172022211101011

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك477.0068.14ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيسالم سليمان شكر فتاح7182022211101012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك480.0068.57ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيسمين مهدي هادي امين7192022211101013

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيمحمد خليف فرج محمد علي7202022211101015
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كلية اآلداب/جامعة كركوك467.0066.71ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيمصطفى حسن حكيم غفور7212022211101018

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك617.0088.14ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيميديا نبيل عادل زوراب7222022211101019

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك446.0063.71ثانوية عبد هللا عبد الرحمن للبنين للنازحينادبيحمزة بدر خلف عباس7232022211102014

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك457.0065.29ثانوية عبد هللا عبد الرحمن للبنين للنازحينادبيمحمد عبد المجيد علي نصيف7242022211102032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنينادبيدانيال لؤي عبد الرزاق عزيز7252022213002001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0069.14ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنينادبيعبد الرحمن جاسم محمد جزاع7262022213002003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00ثانوية اسيا االهلية للبنينادبياحمد قتيبه احمد فتحي7272022213016001

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71ثانوية اسيا االهلية للبنينادبيزيد عابدين علي مردان7282022213016003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية اسيا االهلية للبنينادبيسجاد وليد خالد خضير7292022213016004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك546.0078.00ثانوية اسيا االهلية للبنينادبيعباس باسل عزيز رمضان7302022213016005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية374.0053.43ثانوية اسيا االهلية للبنينادبيمحمد طه قادر احمد7312022213016008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575.0082.14ثانوية اسيا االهلية للبنينادبيمصطفى ازاد قاسم حسن7322022213016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك475.0067.86ثانوية اسيا االهلية للبنينادبيياسر عدنان خليل ابراهيم7332022213016010

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنينادبيابوبكر حسين علي حسين7342022213017001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية383.0054.71ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنينادبيفيصل اسماعيل محيميد مصطفى7352022213017006

كلية اآلداب/جامعة كركوك436.0062.29ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنينادبيمحمد زياد احمد طه7362022213017008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية377.0053.86ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنينادبيمحمد عبد الكريم احمد محمد7372022213017010

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك448.0064.00اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةادبيابراهيم جابر محمد ابراهيم7382022215006001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك475.0067.86اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةادبيحمزة عباس حسين حيدر7392022215006007

كلية اآلداب/جامعة كركوك462.0066.00اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةادبيسرمد عماد خليل حردان7402022215006008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0064.29اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةادبيعمر غالب دحام ابراهيم7412022215006015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك462.0066.00اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةادبيمحمد جواد علي عطيه7422022215006018

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةادبيمحمد حمدي رفعت حمدي7432022215006019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية الشرقية المسائيةادبيرامي صالح وسمي داود7442022215007006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية الشرقية المسائيةادبيمصطفى زيدان خلف محسن7452022215007014

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية أبو أيوب االنصاري المسائية دراسة تركمانيةادبيعلي احمد خليل خنجر7462022215012001

كلية اآلداب/جامعة كركوك423.0060.43ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيايمن طيب ايوب قادر7472022215016012

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيبه لين نجاه نوري غفور7482022215016013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك485.0069.29ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيمحمد بهاء الدين محمد حسن7492022215016025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك568.0081.14ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيمحمد سيروان علي محمد7502022215016027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك481.0068.71ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبينه هرو سامي حسيب رضا7512022215016033

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيهه له ت كاوه حويز قادر7522022215016034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية يايجي المسائية للبنينادبيحسين كامل احمد حسن7532022215021002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةادبيايهاب دخيل حمد عبد7542022217002002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0070.43ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةادبيرسول فهد ضامن حسن7552022217002004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت541.0077.29ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةادبيسامر فوزي حسين ظاهر7562022217002005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةادبيعلي حسن صالح محمد7572022217002008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت572.0081.71ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةادبيعمر حمد محمد حسين7582022217002009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةادبيعمر دخيل حمد عبد7592022217002010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت597.0085.29ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةادبيقتيبة ادهام حسين خلف7602022217002011
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةادبيمحمد ثامر حسن محمد7612022217002012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك552.0078.86ثانوية االسكندرونة المختلطةادبياحمد مساهر احمد سليم7622022217004001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك453.0064.71ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيرسول موفق بزيع محمد7632022217004004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0070.43ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيزيد خالد كامل حسن7642022217004005

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك571.0081.57ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيعبد الغفور عزيز اسود حسن7652022217004009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيعبد الكريم صالح عبدهللا صالح 7662022217004010

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك447.0063.86ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيعبدهللا احمد عبدهللا حماد7672022217004011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك491.0070.14ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيعلي شكر محمود جرو7682022217004012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0064.29ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيعلي صالح خلف صالح7692022217004013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531.0075.86ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيقاسم نجم عبدهللا حسين7702022217004014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك569.0081.29ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيمالك ذنون يونس جمعه7712022217004016

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك516.0073.71ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيمزاحم سعد نوري عباس7722022217004017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533.0076.14ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيمصطفى عبد حسين علي7732022217004019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86ثانوية الفاروق المختلطةادبياحمد قحطان خلف صالح7742022217005001

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية384.0054.86ثانوية الفاروق المختلطةادبيبريار رشاد انور سلطان7752022217005005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية الفاروق المختلطةادبيعارف ابراهيم ثيل غثيث7762022217005009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك454.0064.86ثانوية الفاروق المختلطةادبيعمر اسماعيل رمضان صفر7772022217005013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك588.0084.00ثانوية الفاروق المختلطةادبيمحمد ساالر جعفر كريم7782022217005015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0066.14ثانوية الفاروق المختلطةادبيوضاح مالك سليمان مبارك7792022217005022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت562.0080.29ثانوية الملحة المختلطةادبياحمد ربيع عبد هللا خلف7802022217006001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية الملحة المختلطةادبيحسين حمد طعمه مصطفى7812022217006003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك540.0077.14ثانوية الملحة المختلطةادبيحمد نزهان محمد حسين7822022217006004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك567.0081.00ثانوية الملحة المختلطةادبيخطاب قيس جاسم محمد7832022217006005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية الملحة المختلطةادبيغازي حاكم ابراهيم سليم7842022217006006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513.0073.29ثانوية الملحة المختلطةادبيقاسم ابراهيم محمد جسين7852022217006008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية الملحة المختلطةادبيهارون عدي محمد عبد هللا7862022217006010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513.0073.29ثانوية اشبيلية المختلطةادبياحمد صالح احمد عواد7872022217007001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533.0076.14ثانوية اشبيلية المختلطةادبياحمد فواز عبد هللا دخيل7882022217007002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك549.0078.43ثانوية اشبيلية المختلطةادبيبهاء الدين راسم محمد هرموش7892022217007004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية اشبيلية المختلطةادبيحارث علي عبد هللا محمد7902022217007005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك504.0072.00ثانوية اشبيلية المختلطةادبيحاكم باسم محمد هرموش7912022217007006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل490.0070.00ثانوية اشبيلية المختلطةادبيحذيفه عبد هللا توفيق نجرس7922022217007007

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك537.0076.71ثانوية اشبيلية المختلطةادبيحسن محمود مزبان محمود7932022217007008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك500.0071.43ثانوية اشبيلية المختلطةادبيحسن يوسف سواد محمد7942022217007009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك525.0075.00ثانوية اشبيلية المختلطةادبيحميد خليل حميد محمد7952022217007011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية اشبيلية المختلطةادبيرفاعي حمد محمد حمزه7962022217007012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت578.0082.57ثانوية اشبيلية المختلطةادبيزهير خليل احمد عيسى7972022217007013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت437.0062.43ثانوية اشبيلية المختلطةادبيسفيان ابراهيم محمد حسين7982022217007014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية اشبيلية المختلطةادبيسالم حمد جاد هللا صالح7992022217007015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية اشبيلية المختلطةادبيصالح عبد خلف محمد8002022217007017
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية اشبيلية المختلطةادبيضياء راسم محمد هرموش8012022217007018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل482.0068.86ثانوية اشبيلية المختلطةادبيعبد الرحمن فاضل نجم عبد هللا8022022217007019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت477.0068.14ثانوية اشبيلية المختلطةادبيعبد هللا علي ابراهيم حمود8032022217007022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505.0072.14ثانوية اشبيلية المختلطةادبيفواز محمد دخيل خلف8042022217007026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0069.43ثانوية اشبيلية المختلطةادبيمحمد حسين صالل حماده8052022217007027

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية اشبيلية المختلطةادبيمحمد علي حسين حمد8062022217007028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك497.0071.00ثانوية اشبيلية المختلطةادبيمعتز منصور احمد وسمي8072022217007032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك610.0087.14ثانوية اشبيلية المختلطةادبينجرس شكر محمود حمد8082022217007033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك565.0080.71ثانوية اشبيلية المختلطةادبينصر هللا حمد خلف عبد هللا8092022217007034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك502.0071.71ثانوية الريان المختلطةادبيخميس جمعه حمييد زكروط8102022217009002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية الريان المختلطةادبيظافر جهان محمود رزاق8112022217009003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك497.0071.00ثانوية الريان المختلطةادبيعبد هللا جاسم محمد عبد هللا8122022217009004

كلية اآلداب/جامعة كركوك454.0064.86ثانوية الريان المختلطةادبيفاهم محمود رزاق زكرط8132022217009005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية الريان المختلطةادبيقصي زياد خلف حسين8142022217009006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك462.0066.00ثانوية الريان المختلطةادبيماهر خليل اسود زكرط8152022217009007

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية الريان المختلطةادبيمحمد عجم حليم عبد8162022217009008

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية الريان المختلطةادبييونس محمد حميد زكروط8172022217009009

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك492.0070.29ثانوية المعتصم المختلطةادبياحمد ابراهيم علي احمد8182022217010002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية المعتصم المختلطةادبياحمد حسين علي حسين8192022217010003

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك539.0077.00ثانوية المعتصم المختلطةادبيحمادي حمد ابراهيم حمادي8202022217010005

كلية اآلداب/جامعة كركوك444.0063.43ثانوية المعتصم المختلطةادبيسعدون سهام مخلف صالح8212022217010007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت589.0084.14ثانوية المعتصم المختلطةادبيشاكر محمود محيميد سالم8222022217010008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية المعتصم المختلطةادبيعبدهللا حسن عبد خضر8232022217010009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك596.0085.14ثانوية المعتصم المختلطةادبيعبدهللا سليمان محمد عبدهللا8242022217010010

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية المعتصم المختلطةادبيعبدهللا عامر نجم عبدهللا8252022217010011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0069.71ثانوية المعتصم المختلطةادبيعلي جمعة خلف موسى8262022217010013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0070.00ثانوية المعتصم المختلطةادبيمحمد ابراهيم علي احمد8272022217010019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك495.0070.71ثانوية المعتصم المختلطةادبيمحمد عطية ياسين حبيب8282022217010021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك485.0069.29ثانوية المعتصم المختلطةادبيمحمود محمد خلف محمد8292022217010022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك492.0070.29ثانوية المعتصم المختلطةادبيمصطفى نجم محمد صالح8302022217010023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0066.71ثانوية المعتصم المختلطةادبيمهند صدام خلف عبد8312022217010024

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية المعتصم المختلطةادبيهادي رشيد صالح خطاب8322022217010025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك541.0077.29اعدادية العيصالنة المختلطةادبيابراهيم تركي شكر محمود8332022217014001

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية العيصالنة المختلطةادبيحسن احمد حسين خلف8342022217014006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت473.0067.57اعدادية العيصالنة المختلطةادبيحسين محمود صالح علي8352022217014010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523.0074.71ثانوية تونس المختلطةادبيابوبكر علي صالح محمد8362022217016001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت525.0075.00ثانوية تونس المختلطةادبيجاسم طه عواد احمد8372022217016006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518.0074.00ثانوية تونس المختلطةادبيحسام علي عطيه مخلف8382022217016007

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية تونس المختلطةادبيعبد الرحمن علي عطيه محمد8392022217016012

كلية اآلداب/جامعة كركوك443.0063.29ثانوية تونس المختلطةادبيعبد العزيز حسن احمد علي8402022217016014
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت512.0073.14ثانوية تونس المختلطةادبيعبد هللا علي حسين خلف8412022217016016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية الجزيرة المختلطةادبيحامد وليد تبن عزيز8422022217021002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك522.0074.57اعدادية الجزيرة المختلطةادبيحمد جمعه محمد صالح8432022217021004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0066.57اعدادية الجزيرة المختلطةادبيخالد جبار محمود محجوب8442022217021005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك580.0082.86اعدادية الجزيرة المختلطةادبيربيع حماده محمد جاسم8452022217021006

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية الجزيرة المختلطةادبيعبد الرحمن محمد عبد ماجد8462022217021009

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية الجزيرة المختلطةادبيعمر وليد تبن عزيز8472022217021010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية الجزيرة المختلطةادبيقتاده هايس راكان محجوب8482022217021012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك603.0086.14اعدادية الجزيرة المختلطةادبيمحمد اسماعيل ابراهيم احمد8492022217021013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت502.0071.71اعدادية الجزيرة المختلطةادبينزهان علي محمود محجوب8502022217021016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك497.0071.00اعدادية الجزيرة المختلطةادبييعقوب جمال ابراهيم محمود8512022217021017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك527.0075.29ثانوية الصالحية المختلطةادبياحمد صابر سلمان حمود8522022217027002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك547.0078.14ثانوية الصالحية المختلطةادبيحارث عيسى مطرود كريم8532022217027006

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية الصالحية المختلطةادبيمحمد احمد محمد خلف8542022217027015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت580.0082.86ثانوية الصالحية المختلطةادبيمحمد صابر سلمان حمود8552022217027016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية544.0077.71ثانوية الصالحية المختلطةادبيمحمد صباح محمد عاصي8562022217027017

كلية اآلداب/جامعة كركوك421.0060.14ثانوية االنتصار المختلطةادبياحمد خالد صباح جاسم8572022217033001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك521.0074.43ثانوية االنتصار المختلطةادبياحمد عبد هادي عبد هللا8582022217033002

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك459.0065.57ثانوية االنتصار المختلطةادبياسعد عبد الباسط اسعد سلمان8592022217033003

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك542.0077.43ثانوية االنتصار المختلطةادبياسماعيل نوري اسماعيل عواد8602022217033004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت570.0081.43ثانوية االنتصار المختلطةادبيبدر زيدان خلف حسين8612022217033005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية االنتصار المختلطةادبيطارق علي حسين محمد8622022217033011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك596.0085.14ثانوية غمدان المختلطةادبيابراهيم احمد جاسم محمد8632022217034001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.29ثانوية غمدان المختلطةادبيابوذر عماد طالل طلب8642022217034002

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية غمدان المختلطةادبياحمد عبد هللا محمود علي8652022217034003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك614.0087.71ثانوية غمدان المختلطةادبيايهاب خلف علي سرحان8662022217034006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك527.0075.29ثانوية غمدان المختلطةادبيعبد الرحمن ربيع ابراهيم خليل8672022217034011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك576.0082.29ثانوية غمدان المختلطةادبيعطيه احمد عالوي يوسف8682022217034013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت508.0072.57ثانوية غمدان المختلطةادبيعلي خلف محمد سرحان8692022217034014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك629.0089.86ثانوية غمدان المختلطةادبيعمر محمد خليل ابراهيم8702022217034017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية غمدان المختلطةادبيعمر موسى نفيش احمد8712022217034018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507.0072.43ثانوية غمدان المختلطةادبيمحمد ابراهيم حسن محيميد8722022217034019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك451.0064.43ثانوية غمدان المختلطةادبيمحمد عماد طالل طلب8732022217034021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0069.14ثانوية غمدان المختلطةادبيمقداد حازم تمو دحام8742022217034022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية غمدان المختلطةادبيمنثى عطيه عبدهللا سالم8752022217034023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك635.0090.71ثانوية غمدان المختلطةادبينزار احمد خلف حمد8762022217034024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية رنجي المختلطةادبيصاحب محمد ابراهيم كلش8772022217036004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك514.0073.43ثانوية رنجي المختلطةادبيعمار ثائر عبدهللا احمد8782022217036007

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك540.0077.14ثانوية رنجي المختلطةادبيعمر علي عيسى عبد8792022217036008

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت426.0060.86ثانوية عباد الرحمن المختلطةادبياحمد ياسر محسن احمد8802022217039001
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك510.0072.86ثانوية عباد الرحمن المختلطةادبيساهر ياس خضير منير8812022217039002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية عباد الرحمن المختلطةادبيسيف اسعد شكور غريب8822022217039003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبياحمد حسين خلف سالم8832022217043001

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك449.0064.14ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبياحمد فارس عبد حسن8842022217043003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0073.86ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبيسلطان عبدهللا حسن حمزة8852022217043005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبيعناد عبد عزيز مطلك8862022217043008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية الزاب المسائية المختلطةادبيعبدهللا محمود حماده علي8872022217044005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0063.71ثانوية الزاب المسائية المختلطةادبيعمر سالم حماده علي8882022217044008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك545.0077.86اعدادية شوان المختلطة كرديةادبيدانيال هيمن غازي محمد8892022217053004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك565.0080.71ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةادبيعبد الوهاب نهاد صابر خورشيد8902022217054001

كلية اآلداب/جامعة كركوك444.0063.43ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةادبيموسى ناظم حسين حسن8912022217054003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك482.0068.86ثانوية سركاني المختلطة كرديةادبيئاسو فيض هللا احمد رحيم8922022217055001

كلية اآلداب/جامعة كركوك432.0061.71ثانوية سركاني المختلطة كرديةادبياحمد وريا حسن احمد8932022217055003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك460.0065.71ثانوية سركاني المختلطة كرديةادبيدانا منذر حسن كاكه خان8942022217055004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك482.0068.86ثانوية سركاني المختلطة كرديةادبيرزكار نجم الدين عز الدين جوهر8952022217055005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك610.0087.14ثانوية سركاني المختلطة كرديةادبيريكه وت نادر عبد هللا رشيد8962022217055006

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك539.0077.00ثانوية سركاني المختلطة كرديةادبيمحمد رشيد قادر رحيم8972022217055008

كلية اآلداب/جامعة كركوك423.0060.43ثانوية سركاني المختلطة كرديةادبيمحمد نعمان صابر شريف8982022217055010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0067.43اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيريمان نعمان سليمان حمد امين8992022217056010

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيسيروان شكر كريم محمود9002022217056013

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك495.0070.71اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيكه يوان فاضل حسين كوي9012022217056018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةادبيدحام محمود حسين مخلف9022022217057003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةادبينزهان محمد ابراهيم علي9032022217057013

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل424.0060.57دراسة كردية- ثانوية كلور المختلطة ادبيبيشه وا نور الدين نصر الدين محمد على9042022217058001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك510.0072.86دراسة كردية- ثانوية كلور المختلطة ادبيمحمد يوسف ولي عودل9052022217058004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86ثانوية طوبزاوه المختلطة الكرديةادبيعمر يوسف عثمان عمر9062022217059002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت437.0062.43ثانوية طوبزاوه المختلطة الكرديةادبيمحمد يوسف حميد سعدون9072022217059004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية396.0056.57ثانوية علي سراي المختلطة  كرديةادبيأميد طالب فخر الدين ولي9082022217062001

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك446.0063.71ثانوية علي سراي المختلطة  كرديةادبيبروسك ارااس جالل عبد هللا9092022217062002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك545.0077.86دراسة كردية- ثانوية ريباز المختلطة ادبيحميد كمال حميد محمد9102022217063001

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت509.0072.71ثانوية الزيتون االخضر المختلطةادبياثير حسن حمود جاسم9112022217067002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية الزيتون االخضر المختلطةادبياحمد محمد احمد ضيدان9122022217067004

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت494.0070.57ثانوية الزيتون االخضر المختلطةادبيارشد عبد هللا حسن صالح9132022217067005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت522.0074.57ثانوية الزيتون االخضر المختلطةادبيصدام ياسين جمعه عطيه9142022217067016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت520.0074.29ثانوية الزيتون االخضر المختلطةادبيعبد السالم سامي جمعه صالح9152022217067019

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية الزيتون االخضر المختلطةادبيعلي ياسين ابراهيم علي9162022217067022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت567.0081.00ثانوية الزيتون االخضر المختلطةادبيفهد حميد جمعه صالح9172022217067023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0070.00ثانوية الزيتون االخضر المختلطةادبيفهد عبد هللا حسن صالح9182022217067024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك545.0077.86ثانوية تل الذهب المختلطةادبياسماعيل صطام عادي رحيم9192022217068001

كلية اآلداب/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية تل الذهب المختلطةادبيبنيان طالب حمد حمرين9202022217068002

214 من 23صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

كركوك 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0069.14ثانوية تل الذهب المختلطةادبيحسن خلف طه جياد9212022217068003

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ثانوية تل الذهب المختلطةادبيعبد الهادي ادريس حسين علي9222022217068007

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك528.0075.43ثانوية تل الذهب المختلطةادبيفاروق مخلف حسين محيميد9232022217068008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك524.0074.86ثانوية تل الذهب المختلطةادبيمحمد ياسين عبدهللا جياد9242022217068011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك544.0077.71ثانوية تل الذهب المختلطةادبيمعاذ ياسين مصطفى ذنون9252022217068012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية تل الذهب المختلطةادبينصيف يونس ابراهيم جاسم9262022217068013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك556.0079.43ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبياحمد بشير حكيم سعيد9272022217069001

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك504.0072.00ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبياحمد خلف طه محيميد9282022217069002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيخطاب عيدان نعمه حسن9292022217069005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523.0074.71ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيخلف حسين خلف محمد9302022217069006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت470.0067.14ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيعامر عبدهللا عيسى احمد9312022217069007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية557.0079.57ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيعبد  الرحمن فرحان ناصر خلف9322022217069008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512.0073.14ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيعبد الرزاق حماد خلف جمعه9332022217069009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507.0072.43ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيعبدهللا خالد ناصر خلف9342022217069010

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك493.0070.43ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيعلي حسن عبد المجيد حسين9352022217069011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك628.0089.71ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيماهر شجاع حسن احمد9362022217069012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت545.0077.86ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيموسى خليل احمد حمود9372022217069013

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك452.0064.57الخارجيونادبيابراهيم ارسن غازي محمد9382022218001003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0066.57الخارجيونادبيابراهيم صالح الدين فخر الدين عز الدين9392022218001007

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك442.0063.14الخارجيونادبيجاسم محمد مخلف عبد9402022218001125

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت497.0071.00الخارجيونادبيحسن صالح سعد عبد9412022218001147

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0066.14الخارجيونادبيرياض احمد محمد حسن9422022218001210

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك492.0070.29الخارجيونادبيعبد العزيز غسان محمد ابراهيم9432022218001324

كلية اآلداب/جامعة كركوك460.0065.71الخارجيونادبيعبد هللا مسرور اسود محي الدين9442022218001340

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك501.0071.57الخارجيونادبينزهان عدنان هالل سحل9452022218001605

كلية اآلداب/جامعة كركوك424.0060.57الخارجيونادبيهيثم جنكيز جمال حسين9462022218001623

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك526.0075.14 للبنين6اعدادية حوض ادبيسماح سامي ابراهيم حسين9472022221028008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت482.0068.86 للبنين6اعدادية حوض ادبيسماهر سبهان خلف منيف9482022221028009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك568.0081.14ثانوية غرناطة للبناتادبياسماء اياد خورشيد صالح9492022222001002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0069.43ثانوية غرناطة للبناتادبياشراق علي احمد عباس9502022222001003

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك526.0075.14ثانوية غرناطة للبناتادبيبراء صباح نوري جاجان9512022222001006

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية غرناطة للبناتادبيتاره كاوه جمال روستم9522022222001007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531.0075.86ثانوية غرناطة للبناتادبيتماره موفق خضر عبد هللا9532022222001008

كلية اآلداب/جامعة كركوك468.0066.86ثانوية غرناطة للبناتادبيحنين فالح صابر علي9542022222001009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.29ثانوية غرناطة للبناتادبيداليا حازم سامي عطيه9552022222001010

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك556.0079.43ثانوية غرناطة للبناتادبيزينه حسين فرحان محمد9562022222001015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك586.0083.71ثانوية غرناطة للبناتادبيساره قيس عبد القادر حسيب9572022222001016

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك502.0071.71ثانوية غرناطة للبناتادبيساره هجران خضر علي9582022222001017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت599.0085.57ثانوية غرناطة للبناتادبيسوزان حسن محمد احمد9592022222001019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك478.0068.29ثانوية غرناطة للبناتادبيعائشة اردال حمدي احمد9602022222001020
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كلية التربية للبنات/جامعة كركوك468.0066.86ثانوية غرناطة للبناتادبيغيداء ليث ربيع حسون9612022222001022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك478.0068.29ثانوية غرناطة للبناتادبيفاطمه علي خورشيد علي9622022222001023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك550.0078.57ثانوية غرناطة للبناتادبيملك عبد التواب عبد الفتاح رستم9632022222001025

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71ثانوية غرناطة للبناتادبيهبه يونس صالح صديق9642022222001029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك499.0071.29ثانوية غرناطة للبناتادبيهديل ياسر ابراهيم ضاري9652022222001030

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك436.0062.29ثانوية غرناطة للبناتادبيهيام فالح حسن محمد9662022222001031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك543.0077.57 نيسان للبنات9ثانوية ادبيأسيا زيد خلف جاسم9672022222002001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك542.0077.43 نيسان للبنات9ثانوية ادبيافراح ماجد يوسف نهار9682022222002002

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك440.0062.86 نيسان للبنات9ثانوية ادبيافنان خالد محمد يحيى9692022222002004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت599.0085.57 نيسان للبنات9ثانوية ادبياالء محمد نجيب عبد العزيز9702022222002006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0069.71 نيسان للبنات9ثانوية ادبيالهام دفاع خليف مغلوث9712022222002007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك613.0087.57 نيسان للبنات9ثانوية ادبيايه لقمان فيصل محمد9722022222002009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت467.0066.71 نيسان للبنات9ثانوية ادبيدعاء ثابت خماس محمد9732022222002010

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك504.0072.00 نيسان للبنات9ثانوية ادبيدنيا ياسين محمد عبدهللا9742022222002011

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك463.0066.14 نيسان للبنات9ثانوية ادبيزبيده فيصل علي وهاب9752022222002013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك570.0081.43 نيسان للبنات9ثانوية ادبيشهد نزهان حسون منصور9762022222002014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك584.0083.43 نيسان للبنات9ثانوية ادبيشيماء كريم خماس محمد9772022222002015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0060.86 نيسان للبنات9ثانوية ادبيملك محمد قنبر قاسم9782022222002020

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك445.0063.57 نيسان للبنات9ثانوية ادبيمينا يوسف محمد رؤوف محمد صالح9792022222002021

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك573.0081.86 نيسان للبنات9ثانوية ادبينهى خالد مسعود عبد هللا9802022222002022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك562.0080.29 نيسان للبنات9ثانوية ادبينور عماد رحمه هللا عبد  هللا9812022222002023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك580.0082.86 نيسان للبنات9ثانوية ادبينورا محمد شكر غالم9822022222002024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك522.0074.57اعدادية الواسطي للبناتادبياسماء هذال مهبش علي9832022222003001

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك458.0065.43اعدادية الواسطي للبناتادبياطياف ابراهيم سراي مطر9842022222003002

كلية اآلداب/جامعة كركوك453.0064.71اعدادية الواسطي للبناتادبيامينه بشير عبد الحميد جاسم9852022222003003

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك508.0072.57اعدادية الواسطي للبناتادبيبتول جمعه اصغر مرتضى9862022222003006

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك434.0062.00اعدادية الواسطي للبناتادبيتبارك حسن كريم ميرزا9872022222003008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت592.0084.57اعدادية الواسطي للبناتادبيجنات خليل نعمان سمير9882022222003009

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك545.0077.86اعدادية الواسطي للبناتادبيخوله عبد علي حسين9892022222003011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك455.0065.00اعدادية الواسطي للبناتادبيرسل نعمان خليل عيدان9902022222003012

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك450.0064.29اعدادية الواسطي للبناتادبيزينة عبد االمير فتاح صمد9912022222003018

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك554.0079.14اعدادية الواسطي للبناتادبيسراب خالد جمال عمر9922022222003020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.29اعدادية الواسطي للبناتادبيسنر هاشم محمد ابراهيم9932022222003021

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية الواسطي للبناتادبيشهد شكر محمود جمعة9942022222003024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك615.0087.86اعدادية الواسطي للبناتادبيفاطمه سامي حميد حسون9952022222003028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك588.0084.00اعدادية الواسطي للبناتادبيفاطمه عادل خضر محمود9962022222003029

كلية اآلداب/جامعة كركوك451.0064.43اعدادية الواسطي للبناتادبيفاطمه كريم نعمان سمير9972022222003030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك548.0078.29اعدادية الواسطي للبناتادبيفاطمه محمد هاشم داود9982022222003031

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية الواسطي للبناتادبيقطر الندى مكي طه عواد9992022222003033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك508.0072.57اعدادية الواسطي للبناتادبيمروه فاروق شجاع رديف10002022222003034
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت477.0068.14اعدادية الواسطي للبناتادبيمريم حسين محمد ولي10012022222003035

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك545.0077.86اعدادية الواسطي للبناتادبيمالك محمد نور الدين حسين10022022222003038

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت425.0060.71اعدادية الواسطي للبناتادبيمياده حمد سطوان شرقي10032022222003040

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك509.0072.71اعدادية الواسطي للبناتادبينور امير سهيل نجم10042022222003041

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك452.0064.57اعدادية الواسطي للبناتادبينور طه صبهان عواد10052022222003044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية النخيل للبناتادبيالهام جمعه طه عبود10062022222004002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية النخيل للبناتادبيسحر جمعه طه عبود10072022222004004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0070.57ثانوية القلعة للبناتادبياسماء قاسم محمد خضر10082022222005003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518.0074.00ثانوية القلعة للبناتادبيانديت وليد حسن جويد10092022222005004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك526.0075.14ثانوية القلعة للبناتادبيغدير محمد احمد كظومى10102022222005009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك493.0070.43ثانوية القلعة للبناتادبيناز علي رشيد فقي عزيز10112022222005013

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك498.0071.14ثانوية القلعة للبناتادبييقين سعد عباس نائف10122022222005014

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك592.0084.57ثانوية الشهباء للبناتادبيأسيل عدنان حمد غريب عبد هللا10132022222007001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك524.0074.86ثانوية الشهباء للبناتادبيآمنه منصور محمد محل10142022222007002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك656.0093.71ثانوية الشهباء للبناتادبيأية صالح حسن موسى10152022222007003

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك491.0070.14ثانوية الشهباء للبناتادبيآيه يحيى اسماعيل جواد10162022222007006

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك460.0065.71ثانوية الشهباء للبناتادبيابتسام رحمان داود احمد10172022222007007

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك465.0066.43ثانوية الشهباء للبناتادبيابرار سعد محمد حسين10182022222007008

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك520.0074.29ثانوية الشهباء للبناتادبياسراء عادل محمد احمد10192022222007010

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك444.0063.43ثانوية الشهباء للبناتادبياالء اركان ابرص مهيدي10202022222007011

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية الشهباء للبناتادبياالء هادي احمد عبد الواحد10212022222007012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية الشهباء للبناتادبيايالف وسام جاسم محمد10222022222007014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523.0074.71ثانوية الشهباء للبناتادبيايناس سلمان بزيع حسين10232022222007015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك602.0086.00ثانوية الشهباء للبناتادبيايناس هاشم سلمان كاظم10242022222007016

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك461.0065.86ثانوية الشهباء للبناتادبيايه علي خلف حمد10252022222007018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك552.0078.86ثانوية الشهباء للبناتادبيبتول مظفر أحمد حسين10262022222007019

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية528.0075.43ثانوية الشهباء للبناتادبيخديجة هاشم حيدر عزيز10272022222007025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك504.0072.00ثانوية الشهباء للبناتادبيدعاء حاجم هناوي شحاذه10282022222007027

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك456.0065.14ثانوية الشهباء للبناتادبيدنيا اياد خليل عبد هللا10292022222007028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك540.0077.14ثانوية الشهباء للبناتادبيذكرى خالد جاسم حمود10302022222007029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية الشهباء للبناتادبيرسل حسين علي كاظم10312022222007030

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0061.00ثانوية الشهباء للبناتادبيرسل واثق شكر محمود10322022222007031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية الشهباء للبناتادبيرغده أحمد فارس حسن10332022222007034

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك526.0075.14ثانوية الشهباء للبناتادبيرقيه هارون ابراهيم هارون10342022222007035

كلية اآلداب/جامعة كركوك464.0066.29ثانوية الشهباء للبناتادبيزينب رحيم عبد الحسين خليفه10352022222007042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك670.0095.71ثانوية الشهباء للبناتادبيسحر سالم عبد العزيز محمد10362022222007047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك548.0078.29ثانوية الشهباء للبناتادبيسفانه عبد هللا نجم احمد10372022222007048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك580.0082.86ثانوية الشهباء للبناتادبيسمر حسين علي كاظم10382022222007049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0069.43ثانوية الشهباء للبناتادبيصفاء حيدر حامد بدر10392022222007054

كلية اآلداب/جامعة كركوك445.0063.57ثانوية الشهباء للبناتادبيغسق عارف غربي صالح10402022222007055
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التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية الشهباء للبناتادبيفاتن ياسين طه حماد10412022222007057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك508.0072.57ثانوية الشهباء للبناتادبيفاطمه باسم محمد خليل10422022222007058

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك611.0087.29ثانوية الشهباء للبناتادبيفاطمه عامر حسين خلف10432022222007059

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك516.0073.71ثانوية الشهباء للبناتادبيفاطمه فيصل غازي سبهان10442022222007060

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك493.0070.43ثانوية الشهباء للبناتادبيفاطمه مهدي عبد فرهود10452022222007061

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك602.0086.00ثانوية الشهباء للبناتادبيماريا ستار عبد الجبار محمد10462022222007064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك502.0071.71ثانوية الشهباء للبناتادبينازك قنبر محمد عواد10472022222007070

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك603.0086.14ثانوية الشهباء للبناتادبينسيبه نجم عبدهللا عيسى10482022222007072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533.0076.14ثانوية الشهباء للبناتادبينهايه محمود شاكر موسى10492022222007073

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك586.0083.71ثانوية الشهباء للبناتادبينورسان علي شكور قنبر10502022222007077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك597.0085.29ثانوية الشهباء للبناتادبينوره محمد علي طراد10512022222007078

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0060.71ثانوية الشهباء للبناتادبيهدى حساني فيصل جاسم10522022222007079

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك499.0071.29ثانوية الشهباء للبناتادبيهدى طارق حسين خضير10532022222007080

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك487.0069.57ثانوية الشهباء للبناتادبيهدى عماد ناصر ناقص10542022222007081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512.0073.14ثانوية الشهباء للبناتادبيهديل قحطان محمد حسين10552022222007082

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك497.0071.00ثانوية اليمامة للبناتادبياديان حمزة فاضل محي  الدين10562022222009001

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك456.0065.14ثانوية اليمامة للبناتادبياشواق زيدان خماس عيد10572022222009002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت580.0082.86ثانوية اليمامة للبناتادبيهدى عبدالقادر عبدالخالق واحد10582022222009016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0069.14ثانوية دجلة للبناتادبيآيه اياد سعيد جاسم10592022222010001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك570.0081.43ثانوية دجلة للبناتادبيآيه هاشم عبد اسماعيل10602022222010002

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك446.0063.71ثانوية دجلة للبناتادبياخالص محمد احمد خليل10612022222010003

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية دجلة للبناتادبياالء رضوان طه مجيد10622022222010004

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0060.71ثانوية دجلة للبناتادبيايمان عبد العظيم خالد محمد10632022222010006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك500.0071.43ثانوية دجلة للبناتادبيحنان هالل جواد فدعوس10642022222010007

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك478.0068.29ثانوية دجلة للبناتادبيخنساء كريم هادي جاسم10652022222010009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك619.0088.43ثانوية دجلة للبناتادبيرانيا مخلد شاكر عبود10662022222010011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك464.0066.29ثانوية دجلة للبناتادبيزهور فاضل عبد العباس رحمه10672022222010015

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك479.0068.43ثانوية دجلة للبناتادبيسوها محمد جبار رمضان10682022222010017

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك500.0071.43ثانوية دجلة للبناتادبيشهد حسن علي حسين10692022222010018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك637.0091.00ثانوية دجلة للبناتادبيضفاف احمد محمد رحيم10702022222010020

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك424.0060.57ثانوية دجلة للبناتادبيفاطمه ثائر ابراهيم مجيد10712022222010021

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك609.0087.00ثانوية دجلة للبناتادبيفرح علي حمزة علوان10722022222010022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك652.0093.14ثانوية دجلة للبناتادبيلباب ابراهيم صباح علي10732022222010023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية دجلة للبناتادبيليلى علي زيدان خلف10742022222010024

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك553.0079.00ثانوية دجلة للبناتادبيمريم عصام خزعل زيدان10752022222010025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك515.0073.57ثانوية دجلة للبناتادبيمنال ضاحي محمد عطيه10762022222010026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك500.0071.43ثانوية دجلة للبناتادبينور الهدى كلي حسن طعمه10772022222010028

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك475.0067.86ثانوية دجلة للبناتادبينور حواس جاسم رميض10782022222010029

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57ثانوية دجلة للبناتادبينور كفاح محمد نامق10792022222010030

كلية اآلداب/جامعة كركوك432.0061.71ثانوية دجلة للبناتادبيهبه رائد عبد الرحيم جابر10802022222010032
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كلية التربية للبنات/جامعة كركوك442.0063.14ثانوية القورية للبناتادبيازهار حسين اسود عليوي10812022222011001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية القورية للبناتادبياسماء جبار احمد دهام10822022222011002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505.0072.14ثانوية القورية للبناتادبيبنين فالح الياس حسين10832022222011007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك496.0070.86ثانوية القورية للبناتادبيتبارك حامد عبد الستار محمود10842022222011009

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك501.0071.57ثانوية القورية للبناتادبيتبارك ياسين محمد صالح10852022222011010

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك592.0084.57ثانوية القورية للبناتادبيداليا احمد خالد كاظم10862022222011011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك550.0078.57ثانوية القورية للبناتادبيدنيز محمد مصطفى محمود10872022222011015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك500.0071.43ثانوية القورية للبناتادبيزمن صباح خلف محمود10882022222011016

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك482.0068.86ثانوية القورية للبناتادبيزمن نور الدين محمد حسين10892022222011017

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية القورية للبناتادبيزهراء زاهر طاهر علي10902022222011018

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية القورية للبناتادبيزينب حسن نوري مردان10912022222011020

كلية اآلداب/جامعة كركوك486.0069.43ثانوية القورية للبناتادبيسارة احمد حسين علي10922022222011022

كلية اآلداب/جامعة كركوك433.0061.86ثانوية القورية للبناتادبيسارة رمضان اسماعيل معروف10932022222011024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك502.0071.71ثانوية القورية للبناتادبيسارة علي احمد علي10942022222011025

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك444.0063.43ثانوية القورية للبناتادبيشروق ياسر جمعة هزاع10952022222011030

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك507.0072.43ثانوية القورية للبناتادبيضحى فاروق عبدهللا علي10962022222011032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك627.0089.57ثانوية القورية للبناتادبيفاطمة محمد قادر علي10972022222011034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك457.0065.29ثانوية القورية للبناتادبيالنه واجد عبيد محمود10982022222011035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية القورية للبناتادبينهى عزالدين شكر محمد10992022222011042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك514.0073.43ثانوية القورية للبناتادبينور محمد عمر حسام الدين11002022222011043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك485.0069.29ثانوية القورية للبناتادبينور نزهان نصيف جاسم11012022222011044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك563.0080.43ثانوية القورية للبناتادبينيلة احمد نظام عمر11022022222011045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك483.0069.00ثانوية باغدا كول للبناتادبياريج عطاهللا علي حمودي11032022222012001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك504.0072.00ثانوية باغدا كول للبناتادبياسماء خالد صديق عبدهللا11042022222012004

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك449.0064.14ثانوية باغدا كول للبناتادبياسيل صالح كريم عزيز11052022222012005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك573.0081.86ثانوية باغدا كول للبناتادبيايالف خلف زيد خلف11062022222012007

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك490.0070.00ثانوية باغدا كول للبناتادبيايمان عصام عايد تقي11072022222012008

كلية اآلداب/جامعة كركوك444.0063.43ثانوية باغدا كول للبناتادبيتبارك جاسم محمد حديد11082022222012010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك474.0067.71ثانوية باغدا كول للبناتادبيساكار نجاة رحيم محمد11092022222012012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك618.0088.29ثانوية باغدا كول للبناتادبيفاطمة عماد توفيق محمد علي11102022222012013

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29ثانوية باغدا كول للبناتادبينور الهدى احمد فخر الدين محي الدين11112022222012016

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك583.0083.29ثانوية باغدا كول للبناتادبيهبة صباح احمد عمر11122022222012018

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك448.0064.00ثانوية باغدا كول للبناتادبيهدى قاسم طه محمد11132022222012020

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك466.0066.57ثانوية باغدا كول للبناتادبيوفاء امير ابراهيم احمد11142022222012023

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك431.0061.57ثانوية رفيدة االسلميه للبناتادبيازهار جاسم محمد ظاهر11152022222013001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية رفيدة االسلميه للبناتادبياطياف علي سالم حسين11162022222013002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية رفيدة االسلميه للبناتادبياالء جمال حميد صالح11172022222013003

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية رفيدة االسلميه للبناتادبيتبارك حسين علي خلف11182022222013006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية رفيدة االسلميه للبناتادبيثبات حيدر خلف جمعة11192022222013007

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك439.0062.71ثانوية رفيدة االسلميه للبناتادبيسلوى علي احمد حسين11202022222013008
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التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية رفيدة االسلميه للبناتادبيضحى عبدهللا احمد محمد11212022222013009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0070.57ثانوية رفيدة االسلميه للبناتادبيكواكب عبد المنعم سالم حسين11222022222013012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية379.0054.14ثانوية رفيدة االسلميه للبناتادبيمروة احمد صالح عبد هللا11232022222013014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية رفيدة االسلميه للبناتادبينجاة حيدر خلف جمعة11242022222013015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية رفيدة االسلميه للبناتادبيهيام محمد سليمان محمد11252022222013017

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك432.0061.71ثانوية كونل للبناتادبياسراء وليد نور الدين قادر11262022222014001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك588.0084.00ثانوية كونل للبناتادبياشتي جاسم محمد بابا11272022222014002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512.0073.14ثانوية كونل للبناتادبياشجان عارف دحام عيادة11282022222014003

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك473.0067.57ثانوية كونل للبناتادبياية خالد صالح محمد11292022222014006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك564.0080.57ثانوية كونل للبناتادبياية محمد غازي كريم11302022222014009

كلية اآلداب/جامعة كركوك420.0060.00ثانوية كونل للبناتادبيتاره نور الدين قادر احمد11312022222014011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك581.0083.00ثانوية كونل للبناتادبيجيا نجاة سليمان محمد11322022222014013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك641.0091.57ثانوية كونل للبناتادبيداليا عبد االمير محمود حسين11332022222014014

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك454.0064.86ثانوية كونل للبناتادبيدنيا وليد نجم عبد هللا11342022222014018

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية كونل للبناتادبيدياري هيوا صابر علي11352022222014020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0070.43ثانوية كونل للبناتادبيدينا ازاد احمد عبد هللا11362022222014021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507.0072.43ثانوية كونل للبناتادبيرغد رشيد شهاب احمد11372022222014024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك602.0086.00ثانوية كونل للبناتادبيزمرد ياسر علي جاد هللا11382022222014028

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية كونل للبناتادبيزينب فاضل عطية حمود11392022222014030

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك437.0062.43ثانوية كونل للبناتادبيزينب هشام صبحي رضا11402022222014032

كلية اآلداب/جامعة كركوك420.0060.00ثانوية كونل للبناتادبيسراب عماد يونس خلف11412022222014034

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك472.0067.43ثانوية كونل للبناتادبيسندس خضر عبد الرحمان خليل11422022222014035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك548.0078.29ثانوية كونل للبناتادبيسولين سوران عسكر رضا11432022222014036

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك447.0063.86ثانوية كونل للبناتادبيعلياء عامر علوان حسين11442022222014040

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية كونل للبناتادبيفاطمة رمضان محمد احمد11452022222014041

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك464.0066.29ثانوية كونل للبناتادبيفاطمة فرهاد كريم احمد11462022222014042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك646.0092.29ثانوية كونل للبناتادبيملك عبد الخالق نعمة قادر11472022222014048

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك608.0086.86ثانوية كونل للبناتادبيمنى ياس جويد عادل11482022222014050

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك549.0078.43ثانوية كونل للبناتادبيهازه سلمان صابر حسين11492022222014054

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك543.0077.57اعدادية الهدى للبناتادبياسراء جمعة عبد الرحمن رمضان11502022222018001

كلية اآلداب/جامعة كركوك445.0063.57اعدادية الهدى للبناتادبيايبك حمدي عبد الخالق حمدي11512022222018006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية374.0053.43اعدادية الهدى للبناتادبيايبك ياوز جمال عزيز11522022222018007

كلية اآلداب/جامعة كركوك451.0064.43اعدادية الهدى للبناتادبيايالف سامي حمد ياسين11532022222018008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0069.71اعدادية الهدى للبناتادبيتارا عثمان محمد محمود11542022222018010

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك441.0063.00اعدادية الهدى للبناتادبيتبارك اياد علي حمادي11552022222018011

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك495.0070.71اعدادية الهدى للبناتادبيرتاج عبد الوهاب علي جاسم11562022222018014

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك482.0068.86اعدادية الهدى للبناتادبيرقيه عالء عبد الرضا هليل11572022222018016

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك566.0080.86اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء عباس مجيد حميد11582022222018018

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك445.0063.57اعدادية الهدى للبناتادبيزينب ادريس جليل علي11592022222018020

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية الهدى للبناتادبيزينب حسين اكرم سعيد11602022222018021
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قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك449.0064.14اعدادية الهدى للبناتادبيشمس عاصم ابراهيم طاهر11612022222018024

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك464.0066.29اعدادية الهدى للبناتادبيشهد حسن علي عبد11622022222018025

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك477.0068.14اعدادية الهدى للبناتادبيشهد لقمان ضاري عاصي11632022222018026

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك466.0066.57اعدادية الهدى للبناتادبيفوزيه وليد صالح الدين سعيد11642022222018032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك464.0066.29اعدادية الهدى للبناتادبيمروه كنعان ابراهيم فتح هللا11652022222018034

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك598.0085.43اعدادية الهدى للبناتادبيمالك سالم عبد لفته11662022222018035

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية الهدى للبناتادبيهاجر ابراهيم مسلم نوري11672022222018038

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك424.0060.57اعدادية الهدى للبناتادبيهاجر رمزي عبد محمد11682022222018039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك516.0073.71اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبياخالص محمد صالح محمد11692022222022001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك592.0084.57اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيحفصه عمر ربيع عطاوي11702022222022006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك603.0086.14اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيرسل مروان عبد محمد11712022222022009

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيزهراء احمد محمود فتاح11722022222022010

كلية اآلداب/جامعة كركوك443.0063.29اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيزينب جواد جاسم محمد11732022222022011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيزينب صالح حسن خماس11742022222022012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512.0073.14اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيسيما محمد اسماعيل فتاح11752022222022013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك577.0082.43اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيشادان عباس شكور عارف11762022222022014

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك536.0076.57اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيمريم عباس علي محمد11772022222022016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك623.0089.00اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيمنار عبد هللا ربيع عطاوي11782022222022017

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك483.0069.00اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبينبال سالم تركي سالم11792022222022018

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك431.0061.57اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبينجالء صالح حسن عيدان11802022222022019

كلية اآلداب/جامعة كركوك463.0066.14اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيأنجي وليد عباس عمر11812022222024002

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك447.0063.86اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيآيه خالد فهد احمد11822022222024003

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبياسراء ماهر حمد حسين11832022222024005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت567.0081.00اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبياسيل مريوان فخر الدين براخاس11842022222024006

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك426.0060.86اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيايه احمد صالح انصيف11852022222024009

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك498.0071.14اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيبيداء مجيد حميد حسين11862022222024011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيداليا ادريس محمد رستم11872022222024013

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك470.0067.14اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيدنيا عصام كريم محمد11882022222024014

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك445.0063.57اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيرنا سعد رحمان قادر11892022222024017

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك576.0082.29اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيزينب احمد امين حسن11902022222024019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك602.0086.00اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيزينه ابراهيم مهيدي صالح11912022222024020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك543.0077.57اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيسارا  علي جليل محمد11922022222024021

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك477.0068.14اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيسدف واسم سعاد عزت11932022222024023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك546.0078.00اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيفاطمه فندي محمود عارف11942022222024025

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك540.0077.14اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيفاطمه يوسف مصطفى علوان11952022222024026

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك450.0064.29اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيمروه عمار محمد علي11962022222024028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك498.0071.14اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبينرمين خليل عزيز حسين11972022222024032

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك480.0068.57اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيهدى صالح مهدي محسن11982022222024035

كلية اآلداب/جامعة كركوك430.0061.43اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيهيلين صباح شوكت قهرمان11992022222024037

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك528.0075.43اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيينار محمد برهان رشيد12002022222024039
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كلية اآلداب/جامعة كركوك438.0062.57ثانوية الصفوة للبناتادبياسراء يونس عبدالخالق حسين12012022222025001

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك464.0066.29ثانوية الصفوة للبناتادبيامنة اياد سعاد امين12022022222025002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك598.0085.43ثانوية الصفوة للبناتادبيانمار فوزي ابراهيم عبدهللا12032022222025003

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك507.0072.43ثانوية الصفوة للبناتادبياية جمعة عطية خلف12042022222025004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك519.0074.14ثانوية الصفوة للبناتادبيايالف طالب ولي جاسم12052022222025007

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك459.0065.57ثانوية الصفوة للبناتادبيدنيا سالم ناجي حسين12062022222025009

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك492.0070.29ثانوية الصفوة للبناتادبيزينب ساقي عاشور محمد12072022222025012

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك474.0067.71ثانوية الصفوة للبناتادبيسناريا سالم يوسف ايليا12082022222025018

كلية اآلداب/جامعة كركوك442.0063.14ثانوية الصفوة للبناتادبيشهد معيوف احمد خلف12092022222025019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك519.0074.14ثانوية الصفوة للبناتادبيشيدا اسو صالح علي12102022222025020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك619.0088.43ثانوية الصفوة للبناتادبيعائشة خالد ناجي حسين12112022222025021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0070.00ثانوية الصفوة للبناتادبيغادة سعد عزالدين جميل12122022222025022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك497.0071.00ثانوية الصفوة للبناتادبيفاطمة عدنان ابراهيم يادكار12132022222025024

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك435.0062.14ثانوية الصفوة للبناتادبيفاطمه عبد الكريم قاسم عباس12142022222025025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك628.0089.71ثانوية الصفوة للبناتادبينبأ اينال كامل محمد12152022222025027

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك499.0071.29ثانوية الصفوة للبناتادبينور شكر روضان سليم12162022222025028

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك530.0075.71ثانوية الصفوة للبناتادبينور مصطفى كامل كاظم12172022222025029

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك531.0075.86ثانوية الصفوة للبناتادبيهدى نافع حسن عبد هللا12182022222025031

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية خولة بنت األزور للبناتادبياراس عويد نجرس حماد12192022222026001

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك443.0063.29ثانوية خولة بنت األزور للبناتادبيايه موفق داود نجم12202022222026002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك617.0088.14ثانوية خولة بنت األزور للبناتادبيديار سالم حسين حسن12212022222026003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك586.0083.71ثانوية خولة بنت األزور للبناتادبيفيروز محمود هالل مسمار12222022222026005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية خولة بنت األزور للبناتادبيميسره احمد عمر علي12232022222026006

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك446.0063.71ثانوية العلياء للبناتادبياطياف عمر خلف جواد12242022222027003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية384.0054.86ثانوية العلياء للبناتادبيانهار خضر احمد عبد الرحمن12252022222027004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية360.0051.43ثانوية العلياء للبناتادبيايمان حمد عثمان عبد هللا12262022222027005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت540.0077.14ثانوية العلياء للبناتادبيايمان صباح خلف جاسم12272022222027007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك491.0070.14ثانوية العلياء للبناتادبيبلسم فوزي عزيز علي12282022222027008

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك477.0068.14ثانوية العلياء للبناتادبيحنان علي محمود رسول12292022222027009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية العلياء للبناتادبيسبأ هاشم حسين علي12302022222027014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت470.0067.14ثانوية العلياء للبناتادبيمريم عماد فرحان ياسين12312022222027020

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00ثانوية العلياء للبناتادبيمريم محمد خليل فياض12322022222027021

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك451.0064.43ثانوية العلياء للبناتادبيندى حسن ابراهيم محمود12332022222027023

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك453.0064.71ثانوية النزاهة للبناتادبيآيه طالل محمود محمد12342022222029001

كلية اآلداب/جامعة كركوك520.0074.29ثانوية النزاهة للبناتادبياية غازي عجاج حسون12352022222029004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت595.0085.00ثانوية النزاهة للبناتادبيبنين وسام نور الدين اكبر12362022222029005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0067.14ثانوية النزاهة للبناتادبيتقى وائل خالد ابراهيم12372022222029007

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك531.0075.86ثانوية النزاهة للبناتادبيرفل عواد احمد حمدوش12382022222029011

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك438.0062.57ثانوية النزاهة للبناتادبيزينب احمد حيدر علي12392022222029015

كلية اآلداب/جامعة كركوك433.0061.86ثانوية النزاهة للبناتادبيسكينه ايوب عباس جمعه12402022222029019
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت559.0079.86ثانوية النزاهة للبناتادبيسوالف معد ابراهيم عزو12412022222029020

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك490.0070.00ثانوية النزاهة للبناتادبيضحى عادل قاسم مجيد12422022222029021

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك532.0076.00ثانوية النزاهة للبناتادبيفرح خالد جمال كمال12432022222029025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك606.0086.57ثانوية النزاهة للبناتادبيلمى فالح ياسين طه12442022222029026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك493.0070.43ثانوية النزاهة للبناتادبيماريه عمر صالح الدين مجيد12452022222029027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518.0074.00ثانوية النزاهة للبناتادبيهيرو احمد محمد مردان12462022222029032

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك480.0068.57 اذار للبنات11اعدادية ادبياسماء طاهر نجم الدين امين12472022222034002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك661.0094.43 اذار للبنات11اعدادية ادبيايالف عادل رشيد بايز12482022222034003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك540.0077.14 اذار للبنات11اعدادية ادبيايه سعدون محمد فرج12492022222034004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0066.14 اذار للبنات11اعدادية ادبيزينب كنعان عدنان جاسم12502022222034005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك612.0087.43 اذار للبنات11اعدادية ادبيسارا نوزاد شكور صالح12512022222034007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك526.0075.14 اذار للبنات11اعدادية ادبيسازان بوتان سعيد محمد  شفيق12522022222034009

كلية اآلداب/جامعة كركوك459.0065.57 اذار للبنات11اعدادية ادبيشيماء عثمان نجم علي12532022222034013

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك595.0085.00 اذار للبنات11اعدادية ادبيفجر انور شاكر كرم12542022222034015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك588.0084.00 اذار للبنات11اعدادية ادبيناسكه عباس علي قادر12552022222034016

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك438.0062.57ثانوية النصر للبناتادبيامل هاشم خلف ابراهيم12562022222035001

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية النصر للبناتادبيايالف حسين محمد خضر12572022222035003

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك450.0064.29ثانوية النصر للبناتادبيايه عوده جابر فهد12582022222035005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية النصر للبناتادبيتبارك يعقوب يوسف خلف12592022222035008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0075.71ثانوية النصر للبناتادبيتهاني فراس محمود عزيز12602022222035009

كلية اآلداب/جامعة كركوك476.0068.00ثانوية النصر للبناتادبيديانا محمد كتاب محمد12612022222035010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك581.0083.00ثانوية النصر للبناتادبيرفل احمد طه جاسم12622022222035011

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك467.0066.71ثانوية النصر للبناتادبيريام جالل حسن محمد12632022222035012

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك479.0068.43ثانوية النصر للبناتادبيزهراء نعيم احمد داود12642022222035013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل592.0084.57ثانوية النصر للبناتادبيزينب عادل مردان غريب12652022222035014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86ثانوية النصر للبناتادبيزينب عبد السالم خضير مهنا12662022222035015

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك490.0070.00ثانوية النصر للبناتادبيزينه سلطان حسن حمد12672022222035017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك525.0075.00ثانوية النصر للبناتادبيساره صباح عواد احمد12682022222035018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك632.0090.29ثانوية النصر للبناتادبيسبأ حكيم محمد مبارك12692022222035020

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك503.0071.86ثانوية النصر للبناتادبيسحر جودت شاكر صابر12702022222035022

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية النصر للبناتادبيسوزان جبار لطيف سليم12712022222035024

كلية اآلداب/جامعة كركوك461.0065.86ثانوية النصر للبناتادبيشفاء جواد خلف احمد12722022222035025

كلية اآلداب/جامعة كركوك459.0065.57ثانوية النصر للبناتادبيفائزه حسن سلطان عبد هللا12732022222035028

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك452.0064.57ثانوية النصر للبناتادبينسرين طه جدوع حسين12742022222035031

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك461.0065.86اعدادية نور العراق للبناتادبياستبرق علي حسن عطيه12752022222036003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك562.0080.29اعدادية نور العراق للبناتادبيتبارك حسين محمد حسين عبد12762022222036007

كلية اآلداب/جامعة كركوك447.0063.86اعدادية نور العراق للبناتادبيجيهان مقداد جالل حميد12772022222036008

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك437.0062.43اعدادية نور العراق للبناتادبيحوراء ناظم واجد زاجي12782022222036009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك551.0078.71اعدادية نور العراق للبناتادبيرفل هاشم صالح عباس12792022222036012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك637.0091.00اعدادية نور العراق للبناتادبيسازكار سامي عزيز عباس12802022222036016
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كلية التربية للبنات/جامعة كركوك466.0066.57اعدادية نور العراق للبناتادبيشيماء ثاير علي ياسين12812022222036019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك552.0078.86اعدادية نور العراق للبناتادبيفانيا رزكار محمد كريم12822022222036022

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك443.0063.29اعدادية نور العراق للبناتادبيالفين نجم عبدهللا خضير12832022222036023

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك617.0088.14اعدادية نور العراق للبناتادبيمالك جالل ابراهيم محمد12842022222036025

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية519.0074.14اعدادية نور العراق للبناتادبيملك ثائر بدر اسود12852022222036026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك498.0071.14اعدادية نور العراق للبناتادبيناديه رعد عبد هللا محمد12862022222036027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0074.29اعدادية البيداء للبناتادبياالء عبد القادر ياسين صالح12872022222037004

كلية اآلداب/جامعة كركوك467.0066.71اعدادية البيداء للبناتادبياالء نجاة مصطفى اسماعيل12882022222037005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك489.0069.86اعدادية البيداء للبناتادبياالء نهاد احمد نامق12892022222037006

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك479.0068.43اعدادية البيداء للبناتادبيامنه فؤاد وسمي شاوي12902022222037007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك596.0085.14اعدادية البيداء للبناتادبيبينا فرمان نوري فاتح12912022222037010

كلية اآلداب/جامعة كركوك474.0067.71اعدادية البيداء للبناتادبيتبارك نصيب علي صالح12922022222037011

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك479.0068.43اعدادية البيداء للبناتادبيجهان زياد رشيد حسين12932022222037012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك461.0065.86اعدادية البيداء للبناتادبيحليمه زيدان خلف احمد12942022222037013

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك521.0074.43اعدادية البيداء للبناتادبيحنين عبد الكريم شاكر محمود12952022222037014

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك544.0077.71اعدادية البيداء للبناتادبيرغد مديد علي صالح12962022222037016

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك473.0067.57اعدادية البيداء للبناتادبيرغده عبد الخالق محمد عبدهللا12972022222037017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك561.0080.14اعدادية البيداء للبناتادبيرويده عبد الرحمن خطاب خالد12982022222037020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك460.0065.71اعدادية البيداء للبناتادبيزهراء احمد مظهر احمد12992022222037023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك640.0091.43اعدادية البيداء للبناتادبيزهراء عباس محمد ميكائيل13002022222037024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك555.0079.29اعدادية البيداء للبناتادبيزينه سعد الدين محمد فتح هللا13012022222037025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك478.0068.29اعدادية البيداء للبناتادبيسارا اياد حسين علي13022022222037026

كلية اآلداب/جامعة كركوك420.0060.00اعدادية البيداء للبناتادبيسجى احمد مظهر احمد13032022222037027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت586.0083.71اعدادية البيداء للبناتادبيسروه علي عبد الرحمن محمد13042022222037028

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك441.0063.00اعدادية البيداء للبناتادبيشهد حامد عبد عصفور13052022222037030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك495.0070.71اعدادية البيداء للبناتادبيضحى نهاد عمر قادر13062022222037032

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك470.0067.14اعدادية البيداء للبناتادبيعذراء احمد صابر سعيد13072022222037034

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك534.0076.29اعدادية البيداء للبناتادبيكميله غسان احمد فارس13082022222037036

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك455.0065.00اعدادية البيداء للبناتادبيماريا اكو صبحي غزائي13092022222037037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك529.0075.57اعدادية البيداء للبناتادبيمينا عباس كريم علي13102022222037040

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك540.0077.14اعدادية البيداء للبناتادبينبأ عيسى كريم موسى13112022222037041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك502.0071.71اعدادية البيداء للبناتادبيولدان عماد عيدان خورشيد13122022222037043

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية فلسطين للبناتادبيأيه  سالم احمد عبد  الباقي13132022222038001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك496.0070.86اعدادية فلسطين للبناتادبياآلء نظام ناظم كاظم13142022222038003

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك506.0072.29اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء رشيد يوسف عبد الحميد 13152022222038006

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك475.0067.86اعدادية فلسطين للبناتادبيزهره نافع عثمان ولي13162022222038007

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك532.0076.00اعدادية فلسطين للبناتادبيزينة عدنان شكور محمد رضا13172022222038009

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57اعدادية فلسطين للبناتادبيسوما جواد نجم الدين شريف13182022222038014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك544.0077.71اعدادية فلسطين للبناتادبيسوما غني عزيز عثمان13192022222038015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86اعدادية فلسطين للبناتادبيعائشة خالد ابراهيم رحمان13202022222038018
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك448.0064.00اعدادية فلسطين للبناتادبيفاطمه عباس نصرت عبد القادر13212022222038021

كلية اآلداب/جامعة تكريت540.0077.14اعدادية فلسطين للبناتادبيقصواء عواد عبد زبار13222022222038023

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك443.0063.29اعدادية فلسطين للبناتادبيلميعه كامران طاهر حسين13232022222038025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك607.0086.71اعدادية فلسطين للبناتادبينبأ كاوه علي كريم13242022222038028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك545.0077.86اعدادية فلسطين للبناتادبينسرين يونس كاظم عطيه13252022222038030

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14اعدادية فلسطين للبناتادبينور يلماز عزالدين لطف هللا13262022222038032

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك472.0067.43اعدادية فلسطين للبناتادبيياسمين محمد بهرام قادر13272022222038034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك515.0073.57 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيايات خالد احمد عامر13282022222039003

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك497.0071.00 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبياية صالح مانع شهاب13292022222039004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك606.0086.57 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيايمان حبيب حمد منصور13302022222039005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك605.0086.43 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيايه هشام عطاهللا حسين13312022222039006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت586.0083.71 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيتبارك باسم سلطان محل13322022222039007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك628.0089.71 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيخديجه محمود غيدان خلف13332022222039009

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك444.0063.43 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيخوله صالح شكور محمود13342022222039010

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيدالل علي محمد حسين13352022222039011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك541.0077.29 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيرؤى عباس احمد محمد13362022222039012

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك470.0067.14 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيرقيه سعد حمدان احمد13372022222039013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0070.57 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيزينب ابراهيم مطر خليل13382022222039016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك492.0070.29 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيساره حسين محمود سليم13392022222039017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك545.0077.86 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيساره خورشيد محمد امين عبد هللا13402022222039018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك548.0078.29 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيساره عبد الستار ابراهيم محمود13412022222039019

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك578.0082.57 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيسمأ كنعان وليد احمد13422022222039022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك487.0069.57 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيسناء تركي محمود مصطفى13432022222039023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت564.0080.57 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيعائشه محمد عباس فاضل13442022222039031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك552.0078.86 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيعبير دحام ناصر عمر13452022222039033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك510.0072.86 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيعهد سعدون نوري سعيد13462022222039034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457.0065.29 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيفاطمه علي صالح امين13472022222039035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0065.57 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيمروه عثمان رجب داود13482022222039036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك519.0074.14 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيمريم ابراهيم رفعت كريم13492022222039037

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك435.0062.14 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيمريم مؤيد جاسم محمد13502022222039038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية550.0078.57 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيمالك سالم محمد خضر13512022222039039

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك477.0068.14 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيميديا سالم حسين شكور13522022222039041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0067.57 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيندى هادي اسماعيل عبد هللا13532022222039042

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت472.0067.43 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبينور فاضل فليح حسن13542022222039043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك563.0080.43 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيهبه رافد فخرالدين شيرزاد13552022222039044

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيهبه مطشر هاشم محمد13562022222039045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك512.0073.14 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيهدى فرياد جبار عرب13572022222039047

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك550.0078.57 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيوفاء احمد عباس عالوي13582022222039048

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك614.0087.71 للبنات1- اعدادية الخنساء ادبيوفاء جبار علي احمد13592022222039049

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك445.0063.57ثانوية التون صو للبناتادبياسراء فاروق حمه  شكر حمدأمين13602022222041002
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531.0075.86ثانوية التون صو للبناتادبياسيا حردان برهان محمود13612022222041003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512.0073.14ثانوية التون صو للبناتادبيامنه رائد سعدون طه13622022222041004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57ثانوية التون صو للبناتادبيدنيا اسعد محمد رسول13632022222041007

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك498.0071.14ثانوية التون صو للبناتادبيغفران عبدهللا محمد عبدهللا13642022222041010

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك434.0062.00ثانوية التون صو للبناتادبيفاطمه قيس هاشم عزيز13652022222041011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك568.0081.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيازهار مدهللا احمد يوسف13662022222042001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0074.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيانوار مرعي حسن بالل13672022222042002

كلية اآلداب/جامعة كركوك431.0061.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبياية اشرف نوري علي13682022222042003

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيايالف اسعد سعدي سعيد13692022222042004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك556.0079.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيايمان محمد ادريس مولود13702022222042005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك535.0076.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيايه صفوان حسين ابراهيم13712022222042007

كلية اآلداب/جامعة كركوك428.0061.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيبيداء عيسى حسين علي13722022222042009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك606.0086.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحنين حسين محمود مشعان13732022222042012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك610.0087.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيداليا ناظم ابراهيم خليل13742022222042014

كلية اآلداب/جامعة كركوك438.0062.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيدريا هيمن جمعه جالل13752022222042015

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك473.0067.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرموش غايب عبد سلطان13762022222042018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك524.0074.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرنا ابراهيم عبدهللا حسين13772022222042019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرنا عصام احمد محمد13782022222042020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0066.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب جهاد احمد علي13792022222042021

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيشيماء خليل محمد حسن13802022222042025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت546.0078.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيشيماء محمد عبدهللا محمد13812022222042026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0061.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيعبير عنبر كليب تويس13822022222042028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0070.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيغزالن عبدهللا احمد اسود13832022222042029

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك437.0062.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيملك حامد جاسم محمد13842022222042031

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور الهدى ابراهيم فتاح محمد13852022222042033

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك484.0069.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور هادي عثمان سلطان13862022222042035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك504.0072.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينيان مؤيد محمد بايز13872022222042036

كلية اآلداب/جامعة كركوك436.0062.29ثانوية شفق للبناتادبيئاال هيمت رفعت حاتم13882022222043001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية شفق للبناتادبياسماء خالد صابر ابراهيم13892022222043004

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك442.0063.14ثانوية شفق للبناتادبياسين جاسم محمد مهدي13902022222043005

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك465.0066.43ثانوية شفق للبناتادبياالء قيس عبدهللا عبد13912022222043006

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك478.0068.29ثانوية شفق للبناتادبيايه عباس جمعه كريم13922022222043008

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك452.0064.57ثانوية شفق للبناتادبيبيان جاسم عبدهللا جبار13932022222043011

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك538.0076.86ثانوية شفق للبناتادبيجهينه ممدوح جاسم محمد13942022222043013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك557.0079.57ثانوية شفق للبناتادبيحنين علي كرم ناصر13952022222043014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك496.0070.86ثانوية شفق للبناتادبيزهراء احسان غازي احمد13962022222043017

كلية اآلداب/جامعة كركوك424.0060.57ثانوية شفق للبناتادبيشنك عادل جبار محمد13972022222043021

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية شفق للبناتادبيفاطمه فيصل اميرغازي رفيق13982022222043026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك514.0073.43ثانوية شفق للبناتادبيماهرة فرهود احمد كريم13992022222043027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت566.0080.86ثانوية شفق للبناتادبيمريم عماد نزال شهاب14002022222043029
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0069.00ثانوية شفق للبناتادبيناديه مصطفى عباس هياس14012022222043031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية شفق للبناتادبينور حمزة قاسم محمد14022022222043033

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك443.0063.29ثانوية شفق للبناتادبيهنادي صدام ياسين فتحي14032022222043034

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك467.0066.71ثانوية شفق للبناتادبيوسن صالح مهاوش احمد14042022222043035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك455.0065.00اعدادية الحويجة للبناتادبيابتهال عبدهللا رشيد احمد14052022222045002

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك447.0063.86اعدادية الحويجة للبناتادبياقبال طه تمر علي14062022222045005

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك518.0074.00اعدادية الحويجة للبناتادبيجيهان صبري حمادي مطلك14072022222045008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00اعدادية الحويجة للبناتادبيداليا فواز طه محمد14082022222045009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية الحويجة للبناتادبيزهراء احمد محمد عبادي14092022222045013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت574.0082.00اعدادية الحويجة للبناتادبيسلوى جالل ياسين سليمان14102022222045015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية الحويجة للبناتادبيسندس محمد خلف حمد14112022222045016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك521.0074.43اعدادية الحويجة للبناتادبيسهاد حمود عيسى هزاع14122022222045017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت596.0085.14اعدادية الحويجة للبناتادبيصبا حسين خليفه محمود14132022222045019

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية الحويجة للبناتادبيمريم عمر جاد هللا حمد14142022222045025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية الحويجة للبناتادبيندى مصطفى علي سليمان14152022222045029

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية الحويجة للبناتادبيهديل محمد عبد الحميد محمود14162022222045032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك511.0073.00اعدادية قونجة كول للبناتادبيأيمان  عبد االمير جالل رستم14172022222046001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513.0073.29اعدادية قونجة كول للبناتادبياسيا صالح سلمان صالح14182022222046003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك617.0088.14اعدادية قونجة كول للبناتادبياالء عبد االمير جالل رستم14192022222046004

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك542.0077.43اعدادية قونجة كول للبناتادبيدانيه منير عبد الهادي عباس14202022222046009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0067.57اعدادية قونجة كول للبناتادبيزهراء حسن علي ابراهيم14212022222046012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0066.14اعدادية قونجة كول للبناتادبيزهراء محمد مهدي موسى14222022222046013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0070.57اعدادية قونجة كول للبناتادبيزهراء مقداد حسين علي14232022222046014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت586.0083.71اعدادية قونجة كول للبناتادبيزهراء نشأت احمد محمود14242022222046015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية قونجة كول للبناتادبيسحر علي حسين جواد14252022222046019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0069.00اعدادية قونجة كول للبناتادبيسوزان علي رؤوف محمد14262022222046022

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك442.0063.14اعدادية قونجة كول للبناتادبيفاطمة قاسم علي شريف14272022222046024

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك475.0067.86اعدادية قونجة كول للبناتادبيفاطمه غائب شريف بكر14282022222046025

كلية اآلداب/جامعة كركوك428.0061.14اعدادية قونجة كول للبناتادبيفردوس مظفر عسكر موسى14292022222046029

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86اعدادية قونجة كول للبناتادبيمالك احمد خضر صادق14302022222046032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت576.0082.29اعدادية قونجة كول للبناتادبيمالك جتين اصغر زنكنه14312022222046033

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية قونجة كول للبناتادبيملكيه علي ابراهيم جمعه14322022222046034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك635.0090.71اعدادية قونجة كول للبناتادبينور صباح نورالدين حسن14332022222046035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0074.29اعدادية قونجة كول للبناتادبينور عاشور اصغر ابراهيم14342022222046036

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك448.0064.00اعدادية قونجة كول للبناتادبينورا صباح صالح الدين دولت14352022222046037

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك439.0062.71اعدادية قونجة كول للبناتادبيهدى حسين مردان دارمان14362022222046039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك514.0073.43اعدادية قونجة كول للبناتادبيهدى محمد تحسين محمود14372022222046041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية هاجر للبناتادبياسراء محمد علي حسن14382022222048002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك647.0092.43ثانوية هاجر للبناتادبيرباب علي هالل سمير14392022222048006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0070.00ثانوية هاجر للبناتادبيشيرين شهاب احمد شكور14402022222048010
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التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية هاجر للبناتادبيعائشه علي خليل عباس14412022222048011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك528.0075.43ثانوية هاجر للبناتادبيعذراء علي خليل ابراهيم14422022222048012

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك474.0067.71ثانوية هاجر للبناتادبيمنى نزهان محمد عمر14432022222048014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك489.0069.86ثانوية هاجر للبناتادبيهند صدام محمد عمر14442022222048015

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك431.0061.57ثانوية الموعظة للبناتادبياالء ناهض حمد عبد هللا14452022222049004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86ثانوية الموعظة للبناتادبيالتفات نجاة احمد حسين14462022222049005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية الموعظة للبناتادبيبراء مصطفى حسين علي14472022222049010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية380.0054.29ثانوية الموعظة للبناتادبيرجاء علي حسين علي14482022222049012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك501.0071.57ثانوية الموعظة للبناتادبيرقيه علي حسين عبدهللا14492022222049013

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك459.0065.57ثانوية الموعظة للبناتادبيريام رشيد ابراهيم عبد الرحمن14502022222049015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك519.0074.14ثانوية الموعظة للبناتادبيسرور عواد عبد المجيد محمد14512022222049018

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية355.0050.71ثانوية الموعظة للبناتادبيشروق نجاة احمد حسين14522022222049021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت536.0076.57ثانوية الموعظة للبناتادبيعبير عبد الرزاق ابراهيم عبد هللا14532022222049024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت560.0080.00ثانوية الموعظة للبناتادبيغاده ياسين حمدون احمد14542022222049025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية الموعظة للبناتادبيمديحه عطاهللا عبد الكريم عبد اللطيف14552022222049029

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0060.00ثانوية الموعظة للبناتادبيمنار اسماعيل حمدون احمد14562022222049030

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت421.0060.14ثانوية الموعظة للبناتادبيمناهل حمد جاسم صالح14572022222049031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية الموعظة للبناتادبينجيبه خضر عبد الكريم عبد اللطيف14582022222049033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية الموعظة للبناتادبينسرين محجوب محمود هزاع14592022222049034

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك464.0066.29ثانوية الموعظة للبناتادبيهبه شالش عبدهللا صالح14602022222049038

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك504.0072.00ثانوية الموعظة للبناتادبيهبه محمود لفته ماجد14612022222049039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية الموعظة للبناتادبيهدى سعد حميد علي14622022222049040

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك446.0063.71ثانوية الموعظة للبناتادبيهناء مجيد محمد حسين14632022222049042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0069.14ثانوية سروة للبناتادبيايه جليل ابراهيم خلف14642022222050003

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك503.0071.86ثانوية سروة للبناتادبيايه صالح عز الدين نور الدين14652022222050005

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك579.0082.71ثانوية سروة للبناتادبيبينار ستار عمر حمدول14662022222050007

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك445.0063.57ثانوية سروة للبناتادبيحنين حيدر سمير محمد14672022222050009

كلية اآلداب/جامعة كركوك432.0061.71ثانوية سروة للبناتادبيرند خلدون حازم محمد14682022222050012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت424.0060.57ثانوية سروة للبناتادبيزهراء عبد السالم خضير مهنا14692022222050013

كلية اآلداب/جامعة كركوك444.0063.43ثانوية سروة للبناتادبيزينب حسين علي احمد14702022222050014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86ثانوية سروة للبناتادبيزينه احمد ذنون يونس14712022222050016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0073.86ثانوية سروة للبناتادبيشيماء رافع عبد هللا منيف14722022222050024

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية سروة للبناتادبيعائشه يلماز عرب ابراهيم14732022222050026

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك458.0065.43ثانوية سروة للبناتادبيمرام ليث صباح صالح14742022222050030

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك526.0075.14ثانوية سروة للبناتادبيمروه عبد هللا محمد عبد هللا14752022222050031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك553.0079.00ثانوية سروة للبناتادبيمريم عالء الدين حسين علي14762022222050033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0070.57ثانوية سروة للبناتادبيمالك احمد نوري عبد الغني14772022222050034

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك444.0063.43ثانوية سروة للبناتادبيمنوره وليد خالد مجيد14782022222050035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك503.0071.86ثانوية سروة للبناتادبينور عماد عبد الرحيم جابر14792022222050038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك547.0078.14ثانوية سروة للبناتادبيهبه شكر محمود محسوب14802022222050040
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية384.0054.86ثانوية سروة للبناتادبيهدى جمال شالل حبيب14812022222050041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك487.0069.57ثانوية سروة للبناتادبيهيام ضياء احمد جدوع14822022222050043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505.0072.14اعدادية السالمة للبناتادبيحنان عبد الستار كمال عمر14832022222052002

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك474.0067.71اعدادية السالمة للبناتادبيدالل مهدي وحيد اسماعيل14842022222052003

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك447.0063.86اعدادية السالمة للبناتادبيناديه عامر وحيد اسماعيل14852022222052006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك524.0074.86اعدادية السالمة للبناتادبينهى خير هللا طه عباس14862022222052008

كلية اآلداب/جامعة كركوك420.0060.00ثانوية همسة للبناتادبيأسيا عماد شكور قادر14872022222054001

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك475.0067.86ثانوية همسة للبناتادبياحالم عواد علي منصور14882022222054003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية382.0054.57ثانوية همسة للبناتادبيانعام حازم عبد المحسن مصطفى14892022222054004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك550.0078.57ثانوية همسة للبناتادبياية خلف رميض حمود14902022222054005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك598.0085.43ثانوية همسة للبناتادبيدلنيا ايوب مجيد كريم14912022222054008

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14ثانوية همسة للبناتادبيرحاب عمار دلف جاسم14922022222054009

كلية اآلداب/جامعة كركوك422.0060.29ثانوية همسة للبناتادبيرواء عبد الواحد احمد محمود14932022222054010

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك471.0067.29ثانوية همسة للبناتادبيسوزان علي نجم اسماعيل14942022222054011

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك442.0063.14ثانوية همسة للبناتادبيعائشة محمد يوسف شريف14952022222054013

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية381.0054.43ثانوية همسة للبناتادبيفاطمه حيدر عوني زين العابدين14962022222054014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك585.0083.57ثانوية الطيبات للبناتادبيابرار احمد شكر محمود14972022222056001

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك527.0075.29ثانوية الطيبات للبناتادبياسماء قيس علي جاسم14982022222056002

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0060.86ثانوية الطيبات للبناتادبيرؤى شحاذه حميد ديج14992022222056005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية الطيبات للبناتادبيرسل علي ابراهيم حسين15002022222056006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505.0072.14ثانوية الطيبات للبناتادبيمرام عبد هللا حميد محمود15012022222056014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت528.0075.43ثانوية الطيبات للبناتادبيهديل علي حسين عبد15022022222056017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك498.0071.14ثانوية الطيبات للبناتادبيوالء صباح رجب اسود15032022222056018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية الهناء للبناتادبياصاله حسن عبد الحميد حسين15042022222057003

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك513.0073.29ثانوية الهناء للبناتادبيدعاء عبد دخيل عبد15052022222057006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية الهناء للبناتادبيرغد اسماعيل عبد الكريم حسن15062022222057007

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك448.0064.00ثانوية الهناء للبناتادبيشروق عاصم حسين علي15072022222057008

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك436.0062.29ثانوية الهناء للبناتادبيعبير مشعان محمود عويد15082022222057011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية الهناء للبناتادبيميسون عيدان صالح علي15092022222057015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00ثانوية الهناء للبناتادبينجاه رؤوف حميد عبد الرحمن15102022222057016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية الهناء للبناتادبيوفاء زيدان خلف حالف15112022222057019

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك444.0063.43ثانوية فلسطين للنازحاتادبياسراء غسان مصطفى يعقوب15122022222060001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك572.0081.71ثانوية فلسطين للنازحاتادبيامنه توفيق عبد علي15132022222060002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت536.0076.57ثانوية فلسطين للنازحاتادبيتبارك خالد كامل تايه15142022222060004

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك455.0065.00ثانوية فلسطين للنازحاتادبيعائشة صباح محمد عبيد15152022222060009

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك463.0066.14ثانوية طارق بن زياد للنازحاتادبيامل وجيهان اسود فارس15162022222065001

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك471.0067.29ثانوية طارق بن زياد للنازحاتادبيزينب وجيهان اسود فارس15172022222065007

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك579.0082.71ثانوية طارق بن زياد للنازحاتادبيشهد وسام رمزي عبد الغني15182022222065009

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0061.00ثانوية طارق بن زياد للنازحاتادبيفاديه صباح حسن حمد15192022222065010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.0067.57ثانوية طارق بن زياد للنازحاتادبينور عبد الرحمن ابراهيم احمد15202022222065012
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كلية اآلداب/جامعة كركوك435.0062.14ثانوية طارق بن زياد للنازحاتادبيوزيره سعد غانم عطوان15212022222065013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك527.0075.29ثانوية المؤمنات للبناتادبياالء محمد عبد هللا زيدان15222022222077004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك581.0083.00ثانوية المؤمنات للبناتادبياية مازن صالح محمد15232022222077005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك499.0071.29ثانوية المؤمنات للبناتادبياية منذر طالل طلب15242022222077006

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك441.0063.00ثانوية المؤمنات للبناتادبيرحمه علي عبد هللا حواش15252022222077009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية المؤمنات للبناتادبيسارة حسين محمد خضر15262022222077011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك521.0074.43ثانوية المؤمنات للبناتادبيكلثوم ناظم احمد كنيد15272022222077017

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك435.0062.14ثانوية المؤمنات للبناتادبينوال عبد الرحمن محمد حمود15282022222077020

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية368.0052.57ثانوية المؤمنات للبناتادبينور عدنان خلف حمد15292022222077021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك489.0069.86ثانوية المؤمنات للبناتادبيهبة احمد علي محمد15302022222077022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك658.0094.00ثانوية الصباح للبناتادبيافين علي احمد كاكه مند15312022222078001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0069.43ثانوية الصباح للبناتادبياالء كرمانج رحيم عبد هللا15322022222078002

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك440.0062.86ثانوية الصباح للبناتادبيايمان صالح امين محمد15332022222078003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0070.00ثانوية الصباح للبناتادبيايه خليل محمدامين ويس15342022222078005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك686.0098.00ثانوية الصباح للبناتادبيدنيا سروان محمد عارف15352022222078006

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك495.0070.71ثانوية الصباح للبناتادبيسيما جبار ساهر ابراهيم15362022222078010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533.0076.14ثانوية الصباح للبناتادبيشيماء محمد عبد هللا رمضان15372022222078012

كلية اآلداب/جامعة كركوك454.0064.86ثانوية الصباح للبناتادبيغسق اسامه خلف عواد15382022222078014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك556.0079.43ثانوية الصباح للبناتادبيفرميسك هدايت محي الدين كريم15392022222078016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك457.0065.29ثانوية الصباح للبناتادبيلينا صالح علوان ولي15402022222078017

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك524.0074.86ثانوية الصباح للبناتادبيمريم فائق رحيم كريم15412022222078019

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك547.0078.14ثانوية الصباح للبناتادبيمشاعل حنش عالوي فيصل15422022222078020

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك465.0066.43ثانوية الصباح للبناتادبيمها نصيف جاسم محمد15432022222078021

كلية اآلداب/جامعة كركوك442.0063.14ثانوية الصباح للبناتادبيناديه انور خورشيد عبد الرحمن15442022222078022

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية الصباح للبناتادبيهدى ابراهيم محمد جاسم15452022222078023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك560.0080.00ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيئاهه نكـ محمود اسماعيل محمد15462022222080001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك538.0076.86ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيأفان فائق علي محمد صالح15472022222080002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك526.0075.14ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبياالء ناظم حمه نوري حسن15482022222080003

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك478.0068.29ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيايمان سعد هللا حبيب محمود15492022222080004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك489.0069.86ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيدهوك امين محمود خضر15502022222080005

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك502.0071.71ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيسه نَكين طارق فريق محمد15512022222080007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك644.0092.00ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيشيراز غازي احمد حسن15522022222080008

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك471.0067.29ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيالنه سليم كريم خضر15532022222080010

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية372.0053.14ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبينهله وهاد رمضان صالح15542022222080011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0069.71ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيهيلين عماد محمد صابر15552022222080012

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك441.0063.00ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيأية  شيرزاد ستار رجب15562022222081001

كلية اآلداب/جامعة كركوك441.0063.00ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبياالء ميكرم عبد المجيد يابة15572022222081002

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك445.0063.57ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيزينب صمد شريف عزيز15582022222081004

كلية اآلداب/جامعة كركوك459.0065.57ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيساره يوسف شريف محمد15592022222081005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك447.0063.86ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيسلوى محمد عبد الفتاح محمد15602022222081006
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قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك494.0070.57ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيشينى وريا زامن حسن15612022222081008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك537.0076.71ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيلفين صباح كريم صفر15622022222081010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك552.0078.86ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبينه وروز جوهر عزيز عبد هللا15632022222081011

كلية اآلداب/جامعة كركوك428.0061.14ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيهاجر شكر رحمان فرج15642022222081012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0066.57ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيهيلين أكو عبد هللا رشيد15652022222081013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0069.43ثانوية منارة للبنات دراسة كرديةادبيايناس طالب توفيق حسن15662022222082001

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك477.0068.14ثانوية منارة للبنات دراسة كرديةادبيبشرى فرحان سعيد فتاح15672022222082002

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك459.0065.57ثانوية منارة للبنات دراسة كرديةادبيبلقيس كنعان حسن ولي15682022222082003

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك445.0063.57ثانوية منارة للبنات دراسة كرديةادبيتريفه لقمان عادل علي15692022222082004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك559.0079.86ثانوية منارة للبنات دراسة كرديةادبيدلنيا صمد محمد ججان15702022222082005

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك460.0065.71ثانوية منارة للبنات دراسة كرديةادبيدلنيا غالب غريب احمد15712022222082006

كلية اآلداب/جامعة كركوك428.0061.14ثانوية منارة للبنات دراسة كرديةادبيدلوار عبدل صمد بهرام15722022222082007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك500.0071.43ثانوية منارة للبنات دراسة كرديةادبيسهام قاسم عاصي علي15732022222082010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86ثانوية منارة للبنات دراسة كرديةادبيسولين روكان حمادي مرتضى15742022222082011

كلية اآلداب/جامعة كركوك548.0078.29ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةادبيإيشا عدنان فاتيح رستم15752022222083001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0069.43ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةادبيأيلين اركان تقي علي15762022222083002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت541.0077.29ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةادبياسيا عمر رشيد محمد15772022222083003

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةادبيبه يام كمال هدايت محمد15782022222083007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك525.0075.00ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةادبيزينب جمال علي فتاح15792022222083009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك498.0071.14ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةادبيسنبل سرهيد صادق زينل15802022222083011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك570.0081.43ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةادبيفاطمة ناظم محمد خورشيد15812022222083012

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك460.0065.71ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةادبينيان نزار محمد خورشيد15822022222083014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523.0074.71اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبيأمنة أحمد محمود احمد15832022222084001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك565.0080.71اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبيآية صباح صالح حمه15842022222084002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0066.14اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبيازين عدنان عبد هللا رجب15852022222084003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك612.0087.43اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبيبسوز سيروان قاسم قادر15862022222084004

كلية اآلداب/جامعة كركوك428.0061.14اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبيجرو كامران عبد هللا عبد المجيد15872022222084006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك654.0093.43اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبيجنار صالح عثمان قادر15882022222084007

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك474.0067.71اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبيجوفين فيصل فريق شفيق15892022222084008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت549.0078.43اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبيديانا عامر حميد برا15902022222084009

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك451.0064.43اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبيسازان قهرمان احمد قادر15912022222084011

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك439.0062.71اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبيسيما هاشم سليمان احمد15922022222084013

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبيشيماء عدنان قاسم قادر15932022222084016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0070.43اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبيالرا محمد نوزاد عمر15942022222084017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك561.0080.14اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبينيكار اسو قارمان علي15952022222084019

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك443.0063.29اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبياسراء تحسين قادر احمد15962022222088002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك498.0071.14اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيايمان فاتح محمد خورشيد15972022222088004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك541.0077.29اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيايمان مؤيد اكبر طه15982022222088005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك542.0077.43اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيايه برهان عثمان جمعه15992022222088006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك626.0089.43اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيايه ظاهر قادر صادق16002022222088007
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0069.14اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيجاوان اميد بهاء الدين محمد16012022222088009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك610.0087.14اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيدلنيا وصفي طاهر عمر16022022222088010

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك480.0068.57اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيدلينا سرتيب حسين محمد16032022222088011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك592.0084.57اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيروشنا رقيب صالح الدين طه16042022222088013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك514.0073.43اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيريان ازاد عزيز حميد16052022222088014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك638.0091.14اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيزينب حسين عسكر حسين16062022222088015

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيساره احمد حسين احمد16072022222088017

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيساره غائب محمد علي16082022222088018

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيسميه احمد حسين احمد16092022222088019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك489.0069.86اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيسندس احمد عبد هللا كرم16102022222088020

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك443.0063.29اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيسندس حسين طاهر اسماعيل16112022222088021

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيشيالن ريبوار صابر قادر16122022222088022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0074.29اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيشيماء علي محمد حسن16132022222088023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك573.0081.86اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيصونيا رحيم محي الدين قادر16142022222088025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك581.0083.00اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيفردوس شامل صابر شكر16152022222088026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك632.0090.29اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيكردستان قادر عبد الرحمن علي16162022222088027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك503.0071.86اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيكردستان خليل عبد القادر احمد16172022222088028

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك457.0065.29اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيكوالله علي عز الدين شاكر16182022222088029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506.0072.29اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيمريم نعمان غريب عبيد16192022222088030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك452.0064.57اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيندى فالح عبد هللا علي16202022222088033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك559.0079.86اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيهانا دالور ناصح مشير16212022222088034

كلية اآلداب/جامعة كركوك440.0062.86اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيهاوزين حسن فتح هللا صالح16222022222088035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك524.0074.86اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيهيلين جواد معروف محمد16232022222088037

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0060.86اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةادبيهيلين يوسف انور درويش16242022222088038

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00ثانوية ارارات للبنات دراسة كرديةادبيساره رفيق فتاح رسول16252022222089001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك603.0086.14ثانوية ارارات للبنات دراسة كرديةادبيقشنكـ فرهاد سرتيب اسعد16262022222089002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك556.0079.43ثانوية جرمو للبنات كرديةادبيئه سما نوزاد محمد جوهر16272022222090002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0069.43ثانوية جرمو للبنات كرديةادبيأيام محمد رحمان لطيف16282022222090003

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك445.0063.57ثانوية جرمو للبنات كرديةادبيآيه كريم بكر فرج16292022222090005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك611.0087.29ثانوية جرمو للبنات كرديةادبياسماء عمر علي سعيد16302022222090007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك527.0075.29ثانوية جرمو للبنات كرديةادبياوات حربي سيف هللا علي16312022222090008

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك438.0062.57ثانوية جرمو للبنات كرديةادبيايمان صدام جالل محمد علي16322022222090009

كلية اآلداب/جامعة كركوك434.0062.00ثانوية جرمو للبنات كرديةادبيسازكار طاهر علي رشيد16332022222090017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك602.0086.00ثانوية جرمو للبنات كرديةادبيسه ناء خسرو رحيم نجم16342022222090019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك503.0071.86ثانوية جرمو للبنات كرديةادبيسه يران عثمان عزيز حسين16352022222090020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك625.0089.29ثانوية جرمو للبنات كرديةادبيشوخان فاضل علي عزم16362022222090022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك501.0071.57ثانوية جرمو للبنات كرديةادبيشينى عبد القادر محمود خسرو16372022222090023

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية جرمو للبنات كرديةادبيله نيا أسو محمد مجيد16382022222090025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك590.0084.29ثانوية جرمو للبنات كرديةادبينشتمان طاهر علي رشيد16392022222090027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك492.0070.29ثانوية جرمو للبنات كرديةادبيهيلين شورش عبد هللا احمد16402022222090028
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قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك473.0067.57ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةادبيايفان احمد رسول احمد16412022222091001

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك442.0063.14ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةادبيايمان رعد نظام عمر16422022222091002

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك435.0062.14ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةادبيدياري صبحي عادل شكور16432022222091007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك552.0078.86ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةادبيسلوى احمد عبد الوهاب عبد القادر16442022222091009

كلية اآلداب/جامعة كركوك444.0063.43ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةادبيصابرين عماد عادل محمد16452022222091011

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك470.0067.14ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةادبيالرا جمال رفعت توفيق16462022222091013

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك500.0071.43ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةادبينور طه نجم الدين مصطفى16472022222091015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك487.0069.57اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيايه كامران قادر حسن16482022222093006

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيبناز دلشاد حمزه رشيد16492022222093008

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك472.0067.43اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيبه سوز كارزان احمد عزيز16502022222093009

كلية اآلداب/جامعة كركوك467.0066.71اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيحنان فؤاد يابه حسن16512022222093010

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0061.00اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيدنيا جواد عبد هللا محمد16522022222093011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك498.0071.14اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيدنيا منصور ناصر نريمان16532022222093012

كلية اآلداب/جامعة كركوك442.0063.14اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيديالن بكر عمر حمه عزيز16542022222093013

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك524.0074.86اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيروشنا عبد هللا حسين محمد16552022222093014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك546.0078.00اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيساوين برهان محمد شكور16562022222093020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0069.43اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيمهربان ابراهيم احمد رضا16572022222093023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك625.0089.29اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبينور يوسف عمر كريم16582022222093024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك548.0078.29اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيهيلين صالح محمد احمد16592022222093026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك540.0077.14اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيهيلين فؤاد احمد قهرمان16602022222093027

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك438.0062.57اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيهيلين هيمن غفور محمد امين16612022222093028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك624.0089.14 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيئانيا شيركو خليل محمد16622022222094001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0075.71 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيافين عبد هللا هادي عبد هللا16632022222094002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0070.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيايالف محمد عبد هللا محمد امين16642022222094003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك456.0065.14 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيايه شيرزاد خالد عارف16652022222094005

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيبناز عماد عز الدين عثمان16662022222094006

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك441.0063.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيدانيه اراس رضا حسين16672022222094007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك613.0087.57 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيدانيه شمال محمد عبد هللا16682022222094008

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك442.0063.14 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيدنيا عدنان سفر رضا16692022222094010

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك427.0061.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيدينه سروان فاتح احمد16702022222094013

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك472.0067.43 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيساره اميد حسيب سعيد16712022222094014

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيساندرا سمير فاتح جمعه16722022222094015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك560.0080.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيسوما عباس جمعه سعيد16732022222094017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك662.0094.57 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيشنكار عدنان عمر شاسوار16742022222094018

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيشنيار خليل رؤوف محمد رشيد16752022222094019

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0060.71 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيكوثر رشيد نوري احمد16762022222094020

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك439.0062.71 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيكوفار عدنان عمر شاسوار16772022222094021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك543.0077.57 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيالفان محمد خضر شفيق16782022222094022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيهدى عماد نجاة ابراهيم16792022222094024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك539.0077.00ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيئاسيا أمانج فرهاد نورى16802022222095001
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك583.0083.29ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيأسماء فريدون فتاح شامار16812022222095003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك572.0081.71ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيأسيا جمال عبد هللا علي16822022222095004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك451.0064.43ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيأسيا صابر نورى جبار16832022222095005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك660.0094.29ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيأسيا علي صالح عبد الكريم16842022222095006

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك458.0065.43ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيأيه سه ركه وت عبد الكريم فرج16852022222095008

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك473.0067.57ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيأيه نجاة نادر قادر16862022222095009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك521.0074.43ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيايمان خسرو خليل احمد16872022222095013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك607.0086.71ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيايمان سردار كريم احمد16882022222095014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك514.0073.43ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيايمان عبد السالم محمد حسن16892022222095015

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك462.0066.00ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيايمان هيمن فاتح ميروه يس16902022222095017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك608.0086.86ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيبه ناز عصام عاصي وهاب16912022222095018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك492.0070.29ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيبه ناز كريم محى الدين محمد16922022222095019

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك513.0073.29ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيته الر علي نورى رحمان16932022222095020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0070.00ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيجرو ظاهر طاهر رشيد16942022222095021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك576.0082.29ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيجرو محمد نجم رشيد16952022222095022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك612.0087.43ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيجيا أكو عبد العزيز طاهر16962022222095023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك610.0087.14ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيدنيا اوات حمه رشيد عودل16972022222095024

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك447.0063.86ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيدونيا كرم حسن أمين16982022222095025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك575.0082.14ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيريان جيكر سلمان خورشيد16992022222095027

كلية اآلداب/جامعة كركوك455.0065.00ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيزينب احمد صابر فرج17002022222095029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0070.00ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيزينو رمضان مجيد ابراهيم17012022222095030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك489.0069.86ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيسارا صالح شهوار عمر17022022222095031

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك443.0063.29ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيسارا عياد محمد رحيم17032022222095032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0074.29ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيسروه تحسين صالح كريم17042022222095034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك495.0070.71ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيسكاال هيمن حسام صدر الدين17052022222095035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك482.0068.86ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيسميه اسماعيل شكور محمد17062022222095036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك535.0076.43ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيسناء عطاء خزعل جبار17072022222095037

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك459.0065.57ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيشانيار فرياد محمد خورشيد17082022222095039

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك448.0064.00ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيشيدا يوسف عبد هللا محمد17092022222095041

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك438.0062.57ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيشيالنه تحسين علي صالح17102022222095042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك535.0076.43ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيشيماء اكو ياسين محمد17112022222095043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك535.0076.43ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيشيماء جمعه حميد حسين17122022222095044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك601.0085.86ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيشيماء كمال صابر محمود17132022222095046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك603.0086.14ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيكوردستان فريدون بيات كريم17142022222095048

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك466.0066.57ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيالفين عبد الرحمن أمين قادر17152022222095049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك498.0071.14ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيالنه سردار اسعد احمد17162022222095050

كلية اآلداب/جامعة كركوك428.0061.14ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيالنه صابر عبد هللا جليل17172022222095051

كلية اآلداب/جامعة كركوك431.0061.57ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيمروه كاظم كاكه برا عزيز17182022222095055

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك572.0081.71ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيميديا امير رفيق توفيق17192022222095057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك582.0083.14ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبينارين سالم عمر نريمان17202022222095058
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كلية اآلداب/جامعة كركوك438.0062.57ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيهيلين حسام الدين كاكه برا كريم17212022222095061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك628.0089.71ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيهيلين سالم عبد الكريم مرتضى17222022222095062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك499.0071.29ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيهيلين فاخر عبد الكريم نريمان17232022222095063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك583.0083.29ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبييارا رمضان اسماعيل محمد17242022222095064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك487.0069.57دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيئاسوس شورش غفور كريم17252022222097001

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك450.0064.29دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيئاآل فيصل عبد المجيد حمه رسول17262022222097002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك489.0069.86دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيأسماء دارا محمد توفيق17272022222097003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك540.0077.14دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيأسماء نايف عزيز علي17282022222097004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0069.00دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيأسيا هاشم محى الدين رحيم17292022222097005

كلية اآلداب/جامعة كركوك438.0062.57دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبياية ازاد محمود حمه صالح17302022222097006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0067.00دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيايمان عدنان بكر رحيم17312022222097007

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيايمان هيوا عثمان محمود17322022222097009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك599.0085.57دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيايه أزاد مجيد رشيد17332022222097010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533.0076.14دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيايه كاوه عبد هللا محمد امين17342022222097011

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك462.0066.00دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيجاوان نور الدين عبد هللا درويش17352022222097012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك603.0086.14دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيجوفين بهاء الدين محمد رسول17362022222097014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك615.0087.86دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيخنده علي عارف علي17372022222097015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0067.43دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيداليا عرفان عبد الجبار حمادي17382022222097017

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيروبار محمد علي سيد17392022222097019

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك436.0062.29دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيروزين لقمان عبد الرحمن محمد17402022222097020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك601.0085.86دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيسوز هيوا ابو بكر عبد هللا17412022222097024

كلية اآلداب/جامعة كركوك434.0062.00دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيفرميسك مظفر خضر محمد17422022222097031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518.0074.00دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيلوفين حسين سعيد غفور17432022222097033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك516.0073.71دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيمه ستان طه محمد امين محمد17442022222097036

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك440.0062.86دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيهدى اميد حسين كريم17452022222097039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507.0072.43دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيهيلين دلير حميد محمد17462022222097040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك613.0087.57دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيهيفين شيركو نصر الدين رمضان17472022222097041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك572.0081.71دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات ادبيهيلين كامران عارف محمد17482022222097045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0067.14اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبياسيا كامل يوسف كاكه حمه17492022222100002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك635.0090.71اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيبناز حسن عبد الكريم بابا يوسف17502022222100003

كلية اآلداب/جامعة كركوك432.0061.71اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيحنان اراز بكر محمد سعيد17512022222100006

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيخولة عمر رمضان أبراهيم17522022222100007

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك516.0073.71اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيدريا خورشيد أحمد صابر17532022222100008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك547.0078.14اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيزينب سيروان احمد كريم17542022222100010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك526.0075.14اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيساره أراز عمر خورشيد17552022222100013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك485.0069.29اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيسوما حسين مجيد محمد17562022222100015

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك442.0063.14اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيسيما ساالر محمد مطار17572022222100016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0070.43اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيشالياز ئاسو حمة غريب محي الدين17582022222100019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك542.0077.43اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيشانو هوشيار علي عباس17592022222100020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك540.0077.14اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيشه نكه حمزة عمر علي17602022222100021
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0073.86اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيشوخان ناظم نوري نجم17612022222100022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0069.43اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيعائشه صالح ولي علي17622022222100023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك610.0087.14اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيفاطمة نوزاد رؤوف عبد الكريم17632022222100024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0069.14اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيكوثر موسى لطيف نامق17642022222100025

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك473.0067.57اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيالفين رزكار سعيد كريم17652022222100027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك528.0075.43اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيالفين فريدون محمود قادر17662022222100028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك555.0079.29اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيليلى ازاد عاصي احمد17672022222100030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك618.0088.29اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيمريم رمضان حسين احمد17682022222100032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت598.0085.43اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيهرزين رشيد احمد صابر17692022222100035

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك529.0075.57اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيهينا خليل حسن يوسف17702022222100037

كلية اآلداب/جامعة كركوك443.0063.29ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيبينا لقمان محمد غريب امين17712022222101001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك519.0074.14ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيحنان شاهين رشيد سعيد17722022222101002

كلية اآلداب/جامعة كركوك499.0071.29ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيسميه صبحي محمد صالح17732022222101003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0070.57ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيمروه كامران محمد سعيد17742022222101005

كلية اآلداب/جامعة كركوك423.0060.43ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيمينا ئاكو سعود سعيد17752022222101006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك492.0070.29ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبينور عثمان صابر محمد علي17762022222101007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505.0072.14ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبينورهان علي امين اسعد17772022222101008

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك451.0064.43ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيئاوات اسماعيل عبد هللا حمد17782022222102001

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيئايشه محمد توفيق احمد17792022222102002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0069.43ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبياية اري عبد هللا مشير17802022222102003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية388.0055.43ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيدلفين حكيم محمد خضر17812022222102005

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك516.0073.71ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيديالن كمال عثمان حسين17822022222102006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك525.0075.00ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيسوما طارق طيفور غفور17832022222102007

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك463.0066.14اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبيدنيا حكيم عبد هللا محمد17842022222103005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك605.0086.43اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبيروزين ريبوار جبار حمه علي17852022222103006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك448.0064.00اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبيروشنا صالح احمد محمد17862022222103007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك496.0070.86اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبيزيالن سامان قهرمان عبد الرحمن17872022222103008

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك442.0063.14اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبيسميه عطار علي عارف17882022222103010

كلية اآلداب/جامعة كركوك460.0065.71اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبيسوزان مسعود نامق مدحت17892022222103011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك564.0080.57اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبيسوزيار نعمان حسين السيد علي17902022222103012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0069.00اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبيسوما معتصم حسن حسين17912022222103014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك584.0083.43اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبيشنو عبد هللا علي فتاح17922022222103016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك536.0076.57اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبيشيماء عدنان خليل عزيز17932022222103018

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبيفرميسك عز الدين حمه سور علي17942022222103022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك645.0092.14اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبيكه زه نك خليل محمود خضر17952022222103023

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك544.0077.71اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبيالفان ريبوار حسن قادر17962022222103025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك556.0079.43اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبينوها محمد حميد صابر17972022222103026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك580.0082.86اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبينيكار محمد بايز صالح17982022222103027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك622.0088.86اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةادبيريزان مسعود نامق مدحت17992022222103028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك549.0078.43اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيئه وين كريم اسماعيل كريم18002022222106002
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كلية اآلداب/جامعة كركوك436.0062.29اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيأية فاضل حسن قادر18012022222106003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506.0072.29اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيأيمان رفعت محمد عبد هللا18022022222106004

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك471.0067.29اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيآيه نعمان محمود احمد18032022222106005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0073.86اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبياسراء ازاد حسن عبد القادر18042022222106006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك496.0070.86اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبياسماء ابراهيم عثمان محمود18052022222106007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك537.0076.71اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيايفان سامان محمد احمد18062022222106009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت585.0083.57اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيايه ايوب محمود خضر18072022222106011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك687.0098.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيبارين يوسف صابر سعيد18082022222106012

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك435.0062.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيبنار هيوا شفيق عمر18092022222106014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك586.0083.71اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيبه هشت رعد مجيد امين18102022222106015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك537.0076.71اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيبه يام نعمان عبد هللا امين18112022222106016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك628.0089.71اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيتوار عدنان انور احمد18122022222106018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك475.0067.86اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيجيوار حسن عبد الرحمن محمد18132022222106019

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيدنيا اميد محمد صالح18142022222106020

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيدنيا وليد قاسم طه18152022222106022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك667.0095.29اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيده شنى فرياد وهاب رشيد18162022222106023

كلية اآلداب/جامعة كركوك429.0061.29اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيديمن سالم حسن علي18172022222106024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك449.0064.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيدييه نوزاد محمد حمه رشيد18182022222106025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533.0076.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيرحمه علي زوراب حويز18192022222106027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك689.0098.43اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيروزان فرهاد احمد محمد18202022222106029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك647.0092.43اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيريزين ازاد مولود باراني18212022222106030

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك452.0064.57اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيزينه فرمان رحمان احمد18222022222106031

كلية اآلداب/جامعة كركوك433.0061.86اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيزينه يادكار فارس جميل18232022222106032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك498.0071.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيسازان شوان حمه سعيد حمه عزيز18242022222106034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك574.0082.00اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيسايه مظفر عسكر قادر18252022222106036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك561.0080.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيشاجوان دلشاد فاتح عزيز18262022222106037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك568.0081.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيشه نكه جمعه طاهر قادر18272022222106038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك618.0088.29اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيكاني ادريس عادل عمر18282022222106040

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك436.0062.29اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيكه زال ابراهيم عبد هللا امين18292022222106041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513.0073.29اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيكه شاو خالد محمد سعيد18302022222106042

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0060.71اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيكويستان نعمت خورشيد صالح18312022222106043

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك481.0068.71اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيمارينه ئاكو نوري سعيد18322022222106044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512.0073.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيمرزيه رحمان كاك مند فتاح18332022222106045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك664.0094.86اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبينيان عدنان انور احمد18342022222106049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك537.0076.71اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيهانا هيمن حويز حسين18352022222106051

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك548.0078.29اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةادبيهلن كامران فاتح مير عزيز18362022222106052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0070.57دراسة كردية- ثانوية خاور للبنات ادبيبرزين حسين على محمد18372022222107001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك543.0077.57دراسة كردية- ثانوية خاور للبنات ادبيسندس فؤاد احمد اسماعيل18382022222107002

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت423.0060.43دراسة كردية- ثانوية خاور للبنات ادبيسوزان خليل ابراهيم محى الدين18392022222107003

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك459.0065.57دراسة كردية- ثانوية خاور للبنات ادبينيان فاروق عبد هللا محمد18402022222107005
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0075.71دراسة كردية- ثانوية خاور للبنات ادبيهدى عدنان عبيد امين18412022222107006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك586.0083.71اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيئاشنا اكرم عبد هللا احمد18422022222109001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0069.71اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيأناس فرمان عزيز حسن18432022222109002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك656.0093.71اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبياسماء وهبي محمد امين محمود18442022222109004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك565.0080.71اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبياسوده احمد فتح اللة عبد اللة18452022222109005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506.0072.29اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيافان حكيم مجيد محمد نوري18462022222109006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك630.0090.00اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيافين عدنان احمد فقي سعيد18472022222109007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك501.0071.57اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيايفان نجاة صابر توفيق18482022222109008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك524.0074.86اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيايمان ناصح حسن قادر18492022222109011

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك457.0065.29اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيجوبي سعيد حسن مصطفى18502022222109013

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيدانيه وريا مامند صالح18512022222109014

كلية اآلداب/جامعة كركوك428.0061.14اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيدياري اسو سعيد محمد18522022222109015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507.0072.43اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيريواز شوان فاضل رشيد18532022222109016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك521.0074.43اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيزهراء مختار احمد محمد صالح18542022222109017

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك526.0075.14اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيسوما عباس عثمان محمد18552022222109018

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك481.0068.71اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيشوخان يوسف فتح هللا احمد18562022222109020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك491.0070.14اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيشيرين اكو كامل احمد18572022222109021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك510.0072.86اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيشيماء شيرزاد عمر محمود18582022222109022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك548.0078.29اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيفاطمه قاسم حسن محمد صالح18592022222109023

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك534.0076.29اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيماردين عباس عثمان محمد18602022222109027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك510.0072.86اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيهدى اسماعيل ياسين محمد18612022222109029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك509.0072.71ثانوية بارش للبنات تركمانيادبيآوزالم يشار حسين غفور18622022222112001

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك445.0063.57ثانوية بارش للبنات تركمانيادبيابرار شهاب احمد محمد18632022222112002

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك435.0062.14ثانوية بارش للبنات تركمانيادبيامنه ابراهيم محمد مردان18642022222112005

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك459.0065.57ثانوية بارش للبنات تركمانيادبيايبك وحيدالدين حسن امين18652022222112008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك509.0072.71ثانوية بارش للبنات تركمانيادبيزهراء احمد ايدن محمد18662022222112015

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية بارش للبنات تركمانيادبيزينه جنكيز عبد القادر مجيد18672022222112017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك599.0085.57ثانوية بارش للبنات تركمانيادبيزينه وسام اسود ناصح18682022222112018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك574.0082.00ثانوية بارش للبنات تركمانيادبيكولتان احسان فاضل علي18692022222112022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك579.0082.71ثانوية بارش للبنات تركمانيادبينازلي ياسين ابراهيم سمين18702022222112024

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك460.0065.71ثانوية بارش للبنات تركمانيادبينور علي عمر عبد هللا18712022222112026

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ثانوية بارش للبنات تركمانيادبيينار سعد خليل ابراهيم18722022222112027

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43ثانوية الخاشعات للبناتادبيرؤيا يحيى محمود حمد18732022222113007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0060.00ثانوية الخاشعات للبناتادبيزينب محمد حسن محمود18742022222113013

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك444.0063.43ثانوية الخاشعات للبناتادبيلمياء مطلك صالح حسين18752022222113017

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14ثانوية الخاشعات للبناتادبيهيام عواد محمد علي18762022222113021

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية العفة للبناتادبيبراء محمد عطيه محمود18772022222114009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14ثانوية العفة للبناتادبيتبارك حمد عبد هللا حمد18782022222114011

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك461.0065.86ثانوية العفة للبناتادبيخنساء خالد عبد علي18792022222114014

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71ثانوية العفة للبناتادبيدينا عبد هللا علي احمد18802022222114015

214 من 47صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

كركوك 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية الضحى للبناتادبيبسمه احمد حسن صالح18812022222115002

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك447.0063.86ثانوية علص للبناتادبيسجى حسن عليوي علي18822022222116003

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية علص للبناتادبيمياده صباح خليل زيدان18832022222116006

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت496.0070.86ثانوية علص للبناتادبيياسمين يونس سلمان حاصود18842022222116009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت494.0070.57ثانوية الصادقات للبناتادبيايالف علي احمد محمد18852022222117001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية الصادقات للبناتادبيشيماء جاسم محمد حسين18862022222117002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية الصادقات للبناتادبيفاطمه حسين احمد محمد18872022222117004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0061.43ثانوية الصادقات للبناتادبييسرى اياد عبد المجيد حسين18882022222117006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك509.0072.71دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات ادبيئاشنا نوزاد علي فرج18892022222121002

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات ادبيإناس عبد الخالق صديق نجم18902022222121003

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات ادبيأيه جزا حمه نادر18912022222121004

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات ادبيايين نوزاد عبد القادر امين18922022222121006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك582.0083.14دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات ادبيخه الت سواره نايف قادر18932022222121009

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك493.0070.43دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات ادبيدنبا غريب احمد مولود18942022222121010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0075.71دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات ادبيريان سردار علي خورشيد18952022222121013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك575.0082.14دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات ادبيزينو خضر احمد محمد صالح18962022222121015

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك506.0072.29دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات ادبيسوما صمد عزيز محمد18972022222121018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك633.0090.43دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات ادبيشايه ن فؤاد كريم عبدى18982022222121021

كلية اآلداب/جامعة كركوك420.0060.00دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات ادبيكالى قادر خالد مجيد18992022222121025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك618.0088.29دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات ادبينوروز جوهر عبد هللا محمد19002022222121028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك502.0071.71دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات ادبيهيلين صباح نعمان محمد سعيد19012022222121029

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية مدينة العلوم االولى االهلية للبنينادبينور سالم فتحي محمد19022022223010001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك620.0088.57ثانوية المعارف االهلية للبناتادبيزينب مظهر تاج الدين رؤوف19032022224001001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت597.0085.29ثانوية المعارف االهلية للبناتادبيسماء يحيى سامي يحيى19042022224001002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك558.0079.71ثانوية المعارف االهلية للبناتادبينورا فالح محمد كريم19052022224001003

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك436.0062.29ثانوية المعارف االهلية للبناتادبيهبه نجيب كلو علي19062022224001004

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك475.0067.86ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبياسراء موسى حمود جاسم19072022224005001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29ثانوية الرباط المسائية للبنينادبياسماء حسين خلف عبد هللا19082022225002001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية الرباط المسائية للبنينادبيرواء حسين خلف عبد هللا19092022225002002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت522.0074.57ثانوية الرباط المسائية للبنينادبيشيماء حسين خلف عبد هللا19102022225002003

كلية اآلداب/جامعة كركوك445.0063.57ثانوية اختر المسائية للبناتادبيزينب فالح طالب غائب19112022226001002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك475.0067.86ثانوية اختر المسائية للبناتادبيساره بختيار عبد الرحمان عبد العزيز19122022226001003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية376.0053.71دراسة كردية- ثانوية زيانة وة المسائية للبنات ادبيجرا شيرزاد صالح عبد هللا19132022226004002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك559.0079.86دراسة كردية- ثانوية زيانة وة المسائية للبنات ادبيفاطمة عمر احمد واحد19142022226004006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك482.0068.86ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبياسيا سامان طالب سعيد19152022226005002

كلية اآلداب/جامعة كركوك462.0066.00ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيافين جوهر محمد عبد هللا19162022226005003

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك445.0063.57ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبياالء ازاد عبد القادر مجيد19172022226005004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك583.0083.29ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيجاوان عثمان جبار محمد19182022226005011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك480.0068.57ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيزهراء فرهاد احمد طه19192022226005020

كلية اآلداب/جامعة كركوك480.0068.57ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيساره عباس جبار محمد19202022226005024
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كلية اآلداب/جامعة كركوك423.0060.43ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيساكار حسن محمد غريب عباس19212022226005025

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية373.0053.29ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيشاجوان هه لمه ت صباح محمد19222022226005028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك515.0073.57ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيالنو خضر محمد شريف19232022226005036

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك455.0065.00ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيليزا نهاب قادر امين19242022226005037

كلية اآلداب/جامعة كركوك431.0061.57ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيمريم ياسين طه محمد19252022226005040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0066.14ثانوية النه المسائية للبناتادبيسارا حتم صفر عبد هللا19262022226006005

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية العبادات المختلطةادبيايمان حميد ياسين حبيب19272022227001001

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية العبادات المختلطةادبيمعاني جمعة خضير محمد19282022227001005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك580.0082.86ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيسندس هاشم قادر اسماعيل19292022227004002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71ثانوية الفاروق المختلطةادبياسماء يونس صالح محمود19302022227005001

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية الفاروق المختلطةادبيذكرى عبدالباسط محمد عطية19312022227005003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك556.0079.43ثانوية الفاروق المختلطةادبييقين عباس فاضل صالح19322022227005005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت573.0081.86ثانوية الملحة المختلطةادبيرواء متعب عبد هللا احمد19332022227006002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك538.0076.86ثانوية الملحة المختلطةادبيعذراء احمد حسن صغير19342022227006003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك643.0091.86ثانوية الملحة المختلطةادبيكواكب ابراهيم محمد حسين19352022227006004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0069.71ثانوية الملحة المختلطةادبيهدى عبد هللا ابراهيم محمد19362022227006005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك482.0068.86ثانوية الملحة المختلطةادبيهيام اسماعيل مديد ثيل19372022227006006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك569.0081.29ثانوية الملحة المختلطةادبيياسمين جمعه حسين محمود19382022227006007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية اشبيلية المختلطةادبياليمامه ساجر احمد عطيه19392022227007001

كلية اآلداب/جامعة كركوك458.0065.43ثانوية اشبيلية المختلطةادبيبشرى صالح عواد نجرس19402022227007004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية اشبيلية المختلطةادبيسندس حدو خلف نجم19412022227007008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت510.0072.86ثانوية اشبيلية المختلطةادبيضمياء حسين محجوب روضان19422022227007010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية الريان المختلطةادبيعائشه مرعي حسن حميد19432022227009001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك545.0077.86ثانوية الريان المختلطةادبيمعاني جاسم محمد عبد هللا19442022227009002

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57ثانوية المعتصم المختلطةادبيسمر نافع سليمان درويش19452022227010003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86ثانوية المعتصم المختلطةادبيمها مرزوك صالح خطاب19462022227010005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك626.0089.43ثانوية تونس المختلطةادبيايمان نعمه محمد احمد19472022227016001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك496.0070.86ثانوية تونس المختلطةادبيرؤيا يونس علي احمد19482022227016004

كلية اآلداب/جامعة كركوك477.0068.14ثانوية تونس المختلطةادبيمسرى موفق حسين سلمان19492022227016006

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك455.0065.00ثانوية تونس المختلطةادبينبراس حميد علي محمد19502022227016007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية تونس المختلطةادبيورده خضر حسين طلب19512022227016008

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت427.0061.00اعدادية الجزيرة المختلطةادبيايه محمود سعيد علي19522022227021001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية385.0055.00ثانوية شمالن المختلطةادبياماني ياسين صالح عباد19532022227026001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71ثانوية شمالن المختلطةادبيحياة احمد عبدهللا حسين19542022227026002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية385.0055.00ثانوية شمالن المختلطةادبيمروة لطيف خضر دلي19552022227026005

كلية اآلداب/جامعة كركوك420.0060.00ثانوية شمالن المختلطةادبينادية خضر خلف خطاب19562022227026007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية شمالن المختلطةادبيهدى لطيف خضر دلي19572022227026009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت573.0081.86ثانوية الصالحية المختلطةادبياستبرق حسين خلف موسى19582022227027001

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك452.0064.57ثانوية الصالحية المختلطةادبيغسق سعيد خلف حمود19592022227027014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك561.0080.14ثانوية االنتصار المختلطةادبياسيل ابراهيم شالل احمد19602022227033001
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك558.0079.71ثانوية االنتصار المختلطةادبيحنين علي رعد هزيم19612022227033002

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية االنتصار المختلطةادبيعبير عدنان احمد محمود19622022227033005

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك461.0065.86ثانوية االنتصار المختلطةادبيمروة غازي علي كتو19632022227033007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0070.00ثانوية االنتصار المختلطةادبيمكارم علي عبد طه19642022227033008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية رنجي المختلطةادبيزينب عاصم حمدي حمد19652022227036004

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57ثانوية رنجي المختلطةادبيشفاء عبد االمير احمد سكران19662022227036006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك487.0069.57ثانوية عباد الرحمن المختلطةادبيبدرية عبد جاسم محمد19672022227039001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك554.0079.14ثانوية عباد الرحمن المختلطةادبيسرور نبراس طعمة جاسم19682022227039002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك554.0079.14ثانوية عباد الرحمن المختلطةادبيضمياء عباس طعمة جاسم19692022227039005

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية الرمانة المختلطةادبيريهان باسم عطية خلف19702022227042004

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك451.0064.43ثانوية الرمانة المختلطةادبيسيبال قيس عطية علي19712022227042005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك510.0072.86ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبيامنة باسم خلف علي19722022227047002

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية علي الوردي المسائية المختلطةادبيرانيه خلف علي حمودي19732022227052002

كلية اآلداب/جامعة كركوك429.0061.29اعدادية شوان المختلطة كرديةادبيخه الت ريبوار نجم الدين رحمان19742022227053001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك582.0083.14اعدادية شوان المختلطة كرديةادبيدنيا عدنان رشيد علي19752022227053003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك503.0071.86اعدادية شوان المختلطة كرديةادبيسوالف بشتيوان صالح حمه عزيز19762022227053004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك462.0066.00اعدادية شوان المختلطة كرديةادبيمامز محمد محمد صالح كريم19772022227053006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك495.0070.71اعدادية شوان المختلطة كرديةادبينيان ابوبكر محمد غريب صوفي سعيد19782022227053007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك620.0088.57ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةادبيدياري عبد الخالق توفيق حمه رش19792022227054002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت566.0080.86ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةادبيسارا بختيار حسن توفيق19802022227054003

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةادبيسوما صبحي رشيد حسين19812022227054004

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك445.0063.57ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةادبيشه وين لقمان علي محمد امين19822022227054005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك571.0081.57ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةادبيكه ال عبيد علي اسعد19832022227054006

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك475.0067.86ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةادبيهانا كاوه حبيب سعدون19842022227054007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك611.0087.29ثانوية سركاني المختلطة كرديةادبيامينه حسن مجيد لطف هللا19852022227055002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك611.0087.29ثانوية سركاني المختلطة كرديةادبيجاوان برهان صابر شريف19862022227055004

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك465.0066.43ثانوية سركاني المختلطة كرديةادبيدلنيا فاتح رسول امين19872022227055006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت590.0084.29ثانوية سركاني المختلطة كرديةادبيدينى محمد انور كاكه ره ش19882022227055008

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك467.0066.71ثانوية سركاني المختلطة كرديةادبيريان سامان محد معروف19892022227055010

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57ثانوية سركاني المختلطة كرديةادبيسارا صابر عبد الرحمان سعيد19902022227055013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك508.0072.57ثانوية سركاني المختلطة كرديةادبيهيلين دلير محمد عبد هللا19912022227055017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك555.0079.29ثانوية سركاني المختلطة كرديةادبيهيلين عبد الصمد عمر عبد هللا19922022227055018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك499.0071.29ثانوية سركاني المختلطة كرديةادبيهيلين لقمان محمد كريم19932022227055019

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية381.0054.43اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيأفين ادريس قرباني عيسى19942022227056001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0069.14اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبياالء هيوا عبد هللا علي19952022227056003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك542.0077.43اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيانا محمد عبد القادر عبد هللا19962022227056004

كلية اآلداب/جامعة كركوك438.0062.57اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيايالف ازاد صالح قادر19972022227056006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523.0074.71اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيايالف ياسين محمد شيخه19982022227056007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك511.0073.00اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيخه نده سالم احمد محمد19992022227056009

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيداهين اكرم احمد رسول20002022227056010
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التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية442.0063.14اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيدنيا سرتيب خورشيد محمد امين20012022227056011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك534.0076.29اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيساره جاسم قاسم اسعد20022022227056014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك529.0075.57اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيسازكار ساالر عبد الستار حسن20032022227056015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك497.0071.00اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيفردوس لطيف عاصي علي20042022227056018

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك452.0064.57دراسة كردية- ثانوية كلور المختلطة ادبيأفان فرمان رمضان رسول20052022227058001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل477.0068.14دراسة كردية- ثانوية كلور المختلطة ادبيايفين نوزاد محمد عبد هللا20062022227058002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك502.0071.71دراسة كردية- ثانوية كلور المختلطة ادبيباريز حسين عبد هللا رسول20072022227058003

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك477.0068.14دراسة كردية- ثانوية كلور المختلطة ادبيسكاال يوسف رحمان يابه20082022227058006

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية423.0060.43دراسة كردية- ثانوية كلور المختلطة ادبيسميعه شورش عزيز حسين20092022227058007

كلية اآلداب/جامعة كركوك443.0063.29دراسة كردية- ثانوية كلور المختلطة ادبيسيما ناظم ابراهيم خورشيد20102022227058008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518.0074.00دراسة كردية- ثانوية كلور المختلطة ادبيشيوه عدنان حسن عثمان20112022227058009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك519.0074.14دراسة كردية- ثانوية كلور المختلطة ادبيالره صباح عمر حسن20122022227058010

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك442.0063.14ثانوية طوبزاوه المختلطة الكرديةادبيزينب محسن جمعة حسن20132022227059001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك582.0083.14ثانوية طوبزاوه المختلطة الكرديةادبيسناء عبد الباسط عبد الصمد محمود20142022227059002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك501.0071.57ثانوية علي سراي المختلطة  كرديةادبيايفان برهان سعيد فتاح20152022227062001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505.0072.14ثانوية علي سراي المختلطة  كرديةادبيشلير تيمور عبد هللا حمك20162022227062004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك455.0065.00دراسة كردية- ثانوية ريباز المختلطة ادبيبيخال سيامند محمد مجيد20172022227063001

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86دراسة كردية- ثانوية ريباز المختلطة ادبيسوز جبار يابا صالح20182022227063002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيشهرزاد عبد المنعم حسين خلف20192022227069001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت433.0061.86الخارجياتادبيازهار عمر حسين علي20202022228050004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533.0076.14الخارجياتادبياطياف مهدي سعد جريو20212022228050023

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك474.0067.71الخارجياتادبيرنين محمد جاسم محمد20222022228050075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك538.0076.86الخارجياتادبيساره دهاء عبد الحمزة عطية20232022228050100

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك543.0077.57الخارجياتادبيسماح خميس مرعي سلطان20242022228050115

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك499.0071.29الخارجياتادبيعائشه قاسم خليل قادر20252022228050145

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك589.0084.14الخارجياتادبيلينة نمير عبد هللا طاهر20262022228050168

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0070.00الخارجياتادبيمها طه ياس خضير20272022228050184

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71الخارجياتادبيميامي محمد حسين حماده20282022228050187

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك459.0065.57الخارجياتادبيميسم احمد شهاب احمد20292022228050188

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71الخارجياتادبيندى فالح نوري حميد20302022228050195

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك432.0061.71الخارجياتادبينور جاسم محمد جاسم20312022228050205

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك603.0086.14الخارجياتادبينورهان جمعة اسود حسون20322022228050216

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك451.0064.43الخارجياتادبيهاجر احمد عواد عبد هللا20332022228050220

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت426.0060.86الخارجياتادبيهدى مدحت جياد لجي20342022228050228

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك546.0078.00دراسة كردية- الخارجيات ادبيسيما رؤوف مجيد شاسوار20352022228550040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0069.14دراسة كردية- الخارجيات ادبيسيما نايف عزيز علي20362022228550041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت487.0069.57اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيأبي عبد هللا محمد رؤوف20372022411001001

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيئه له ند بالل عابدين رشيد20382022411001002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك637.0091.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيابراهيم امانج محمد صالح كاكا برا20392022411001005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0868.15اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيابراهيم اميد ابراهيم خورشيد20402022411001006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيابراهيم ايدن محمد رشيد مهدي20412022411001008

كلية التمريض/جامعة تكريت669.0095.57اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيابراهيم جتين ناظم نوري20422022411001009

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية551.0078.71اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيابراهيم جمال غانم عزيز20432022411001010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك636.0090.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيابراهيم محمد يلماز ابراهيم20442022411001015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك486.0069.43اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيابراهيم محمد يوسف صديق20452022411001016

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية657.7293.96اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيابو بكر نوري شكر محمود20462022411001018

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية647.0092.43اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد ابراهيم علي عزيز20472022411001019

كلية العلوم/جامعة كركوك626.0089.43اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد بدر عمر عبد هللا20482022411001022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد حسين عبد هللا محمد رشيد20492022411001023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك528.0075.43اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد خضر محمود خلف20502022411001024

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد رائد سعدون جالل20512022411001025

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد شامل كامل مجيد20522022411001029

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد صالح الدين عز الدين عثمان20532022411001030

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت519.0074.14اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد عمر ابراهيم خلف20542022411001034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك544.0077.71اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد فرهاد عبيد محمد20552022411001037

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد محمد مهيدي نامس20562022411001043

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك433.0061.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد مروان صالح علي20572022411001044

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0080.71اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد مصطفى احمد كريم20582022411001045

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك558.0079.71اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد نزاد فؤاد حمدي20592022411001046

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك447.0063.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد نزهان ندا محمد20602022411001047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك592.0084.57اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد نعمت فرج فيض هللا20612022411001048

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد هشام حسن ابراهيم20622022411001049

كلية الزراعة/جامعة كركوك425.0060.71اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد يوسف سعيد صادق20632022411001052

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيادم عباس فاضل صادق20642022411001055

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك571.0081.57اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيادم نظام الدين قادر حسين20652022411001056

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك604.0086.29اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياسامة عبد هللا عيسى جاسم20662022411001059

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0495.43اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيانس صفاء نوفل عواد20672022411001064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك537.0076.71اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيانور احمد انور عبد الهادي20682022411001067

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياوس محسن علوان شاهر20692022411001068

كلية الزراعة/جامعة كركوك428.0061.14اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيايسر شكران حسن احمد20702022411001069

كلية الزراعة/جامعة كركوك432.0061.71اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيايمن زكي مرشد كريم20712022411001070

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيايوب فؤاد احمد محمد20722022411001073

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك623.0089.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيبارق عباس غيدان زيدان20732022411001074

كلية الطب/جامعة كركوك704.36100.62اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيباوان ادهم غريب علي20742022411001075

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك560.0080.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيباوان سمير ابراهيم رشيد20752022411001076

كلية العلوم/جامعة كركوك618.0088.29اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيبشار محمد خلف سرهيد20762022411001077

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحارث موفق فائق رشيد20772022411001080

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحامد مالك سليمان مبارك20782022411001081

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحامد محمد سليمان محمد امين20792022411001082

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.57اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسام قاسم عمر عبد هللا20802022411001083
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك561.0880.15اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسن احمد حسن رضا20812022411001084

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك559.0079.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسن عبد الحميد سليم عبد الحميد20822022411001086

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية491.0070.14اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسين احمد حسين عليوي20832022411001087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك482.0068.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسين حمدي مردان غريب20842022411001088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك550.0078.57اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسين ذو الفقار عبد الحسين صادق20852022411001089

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك616.0088.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسين محمود شاكر محمود20862022411001092

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحميد احمد مجيد رسول20872022411001094

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية565.0080.71اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيخطاب محمد عمر محمود20882022411001096

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيدانا هوشيار صادق درويش20892022411001098

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيدانا ولي عمر حمه عزيز20902022411001099

كلية طب االسنان/جامعة كركوك692.0098.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيره وا خليل نريمان عبد هللا20912022411001102

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.4893.93اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيره وه ز امانج رمضان كاكل20922022411001103

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيزكريا سعود فاتيح رستم20932022411001105

كلية الزراعة/جامعة كركوك442.0063.14اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيزكريا كامران محمد كامل20942022411001107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك493.0070.43اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيزكريا يوسف عبد الرحمن صادق20952022411001108

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل589.0084.14اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيزيد هدير ناظم اسماعيل20962022411001110

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيزير عماد ابراهيم كريم20972022411001111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك487.0069.57اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيشادي ساالر اسماعيل جبار20982022411001114

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيشارو صابر كاكي احمد20992022411001115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت442.0063.14اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيصالح عبد القادر محمد بكر صدقي21002022411001119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك482.0068.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيطه حسن هادي موسى21012022411001122

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيطه حميد عيسى عجاج21022022411001123

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيطه ياسر طه علي21032022411001126

كلية الطب/جامعة كركوك703.76100.54اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد الحكم احمد خضر زيدان21042022411001129

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت571.8081.69اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن جميل محمود قاسم21052022411001132

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد الررزاق فريدون حبيب مصطفى21062022411001136

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت512.0073.14اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد العزيز جاسم محمد حمود21072022411001138

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد العزيز خالد احمد عنتر21082022411001139

كلية العلوم/جامعة تكريت582.0083.14اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد العزيز سالم نوري عاصي21092022411001140

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك607.4886.78اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد الكريم مزهر حسن جعفر21102022411001145

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية612.9287.56اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد اللطيف محمد علي معروف21112022411001146

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0065.29اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا خالد جاسم محمد21122022411001147

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك626.0089.43اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا خضر علي جاسم21132022411001149

كلية العلوم/جامعة كركوك644.0092.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا سينان كنعان يوسف21142022411001151

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا شوكت حمه رشيد محمد شكر21152022411001152

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك630.0090.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا عبد الحسين محمد علي ابراهيم21162022411001155

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.3292.05اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا محمد مطر فرج21172022411001160

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت528.0075.43اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا ناظم كريم شريف21182022411001161

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا نهاد اسعد شهاب21192022411001164

كلية الطب/جامعة كركوك709.60101.37اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد المؤمن احمد خضر زيدان21202022411001165
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كلية العلوم/جامعة كركوك607.0086.71اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد المجيد محمد مجيد بيروت21212022411001166

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0087.29اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبيدة صالح خميس مصطفى21222022411001168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك502.0071.71اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعدي عبد الواحد فلحي حسين21232022411001170

كلية العلوم/جامعة كركوك597.8085.40اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي احمد عطا رحيم21242022411001171

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك588.8884.13اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي تحسين ياسين توفبق21252022411001174

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك603.0086.14اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي حسين عواد ششو21262022411001178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0066.14اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي صالح محمد عبد هللا21272022411001181

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك543.2877.61اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي طارق صدام كاظم21282022411001183

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي عبد الرحمن حميد شاهر21292022411001184

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك542.0077.43اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي مرتضى حسن خلف21302022411001188

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي موسى حسن محمد21312022411001189

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية648.0092.57اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي هادي غالب قاسم21322022411001191

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك542.0077.43اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي يونس علي حسين21332022411001192

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية663.4494.78اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعمار علي سعدون عدامه21342022411001193

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية601.5285.93اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعمر خليل ابراهيم محمد21352022411001195

كلية العلوم/جامعة كركوك608.0886.87اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعمر صدام حسين عبد هللا21362022411001198

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعمر صفاء الدين اسماعيل محمد21372022411001199

كلية التمريض/جامعة تكريت668.3695.48اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعمر طارق زيدان خلف21382022411001201

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعمر طه عمر حمد21392022411001202

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعمر فيض هللا عبد هللا محمود21402022411001204

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعمر مقداد محمود مهدي21412022411001207

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0061.14اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيفهد عدنان محسن مجيد21422022411001211

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمأمون ابراهيم حسين علي21432022411001216

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0086.71اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد اتيال احمد قادر كريم21442022411001218

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك594.0084.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد احمد مبارك جبار21452022411001220

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى601.0085.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد اشرف جمال مصطفى21462022411001227

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد اورهان فخر الدين عزت21472022411001229

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية460.0065.71اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد بختيار صبحي حميد21482022411001232

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء548.0078.29اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين ساقي تقي21492022411001233

كلية الزراعة/جامعة كركوك444.0063.43اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين شكر هادي21502022411001234

كلية الطب/جامعة كركوك699.1299.87اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين وناس جبر21512022411001236

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية458.0065.43اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد دالور صابر رحيم21522022411001238

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك595.0085.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد دلير فائق كريم21532022411001239

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0095.29اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد سرود عبد هللا محمد21542022411001240

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية558.0079.71اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد سعد جاسم محمد21552022411001241

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد شيرزاد محمد رشيد21562022411001244

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد صائل هاشم فاضل21572022411001245

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك505.0072.14اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد طارق فريق محمد غريب21582022411001246

كلية اآلداب/جامعة كركوك508.0072.57اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد الوهاب احمد سعيد21592022411001248

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية462.0066.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد عدنان جمال احمد21602022411001249
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كلية التمريض/جامعة كركوك679.0097.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد عصمت حسام الدين نور الدين21612022411001250

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك602.0086.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد عمر احمد رحيم21622022411001259

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد عمران حيدر علي21632022411001260

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية529.0075.57اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد مصطفى محمد سعيد21642022411001270

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك465.0066.43اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد ياوز محمد علي21652022411001276

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمراد شادان شابندر طاهر21662022411001278

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك513.0073.29اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمراد عماد احمد علي21672022411001279

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك465.0066.43اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمرتضى عباس حمزة عسكر21682022411001280

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك613.0087.57اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمروان برهان عبد الرحمن خضر21692022411001281

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك579.0082.71اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمسلم احمد ناظم سليمان21702022411001282

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى احمد جالل فتحي21712022411001283

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية447.0063.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد محمد21722022411001285

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك523.0074.71اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى احمد غانم عزيز21732022411001286

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.4895.07اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى احمد كامل عبد الرزاق21742022411001287

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار509.0072.71اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى سراج الدين شوكت خير هللا21752022411001291

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى شادان احمد محمد21762022411001293

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى طارق عبد الحميد مدحت21772022411001295

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى عباس عبد هللا خلف21782022411001297

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية601.0085.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى كمال محمد بهجت21792022411001302

كلية طب االسنان/جامعة كركوك699.0099.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمد خليل سيف هللا21802022411001303

كلية التمريض/جامعة تكريت668.6895.53اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى مهدي صالح عبد هللا21812022411001304

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك443.0063.29اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمعد شعالن ندا محمد21822022411001309

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت538.0076.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمعراج جاسم محمد محمود21832022411001310

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيميران ئاكام ابراهيم محمد21842022411001312

كلية طب االسنان/جامعة القادسية694.3299.19اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائينوح صمد علي عبد الحسين21852022411001315

كلية العلوم/جامعة كركوك633.0090.43اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيهداج جاسم محمد محمود21862022411001317

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك597.0085.29اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيياسر محمود كريم شهاب21872022411001323

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك525.0075.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييحيى حكيم عزيز محمود21882022411001326

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييحيى زين العابدين خليل عباس21892022411001327

كلية الصيدلة/جامعة كركوك693.0099.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييحيى سرمد فائق سعدون21902022411001328

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييحيى سعيد محمد طاهر21912022411001329

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييحيى عصام شوكت رفعت21922022411001330

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييحيى نهاد محمد علي خورشيد21932022411001333

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييحيى يوسف صابر قادر21942022411001334

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييوسف حيدر عمر رشيد21952022411001338

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييوسف شاهين صالح علي21962022411001340

كلية الزراعة/جامعة كركوك434.0062.00اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيابراهيم نصر هللا عطاء هللا عابد21972022411002003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائياحمد يحيى توفيق محمود21982022411002008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك620.0088.57اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائياسحاق احمد اسحق يعقوب21992022411002012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك580.0082.86اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيامير فائق محمد عساف22002022411002015
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك531.0075.86اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيايمن محمد قادر حماديل22012022411002016

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية379.0054.14اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيجواد هاشم جواد احمد22022022411002017

كلية التمريض/جامعة تكريت669.0095.57اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيحسام يحيى شاكر مهدي22032022411002020

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت499.0071.29اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيحسين عبد الوهاب احمد يوسف22042022411002021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك625.0089.29اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيحكم وليد نزار شاكر22052022411002023

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط498.0071.14اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيخه بات سربست عبد هللا رشيد22062022411002024

كلية الزراعة/جامعة كركوك456.0065.14اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيدريا رزكار عبد الكريم امين22072022411002025

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيرافت برهان محمد عبد هللا22082022411002026

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0086.71اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيعبد الرحمن جاسم حمادي محمود22092022411002030

كلية الزراعة/جامعة تكريت495.0070.71اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيعبد القادر محمد علي شامل محمد22102022411002034

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيعبد هللا جادر كريم حمه22112022411002035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت477.0068.14اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيعبد هللا فالح حسن عبد هللا22122022411002036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيعبد هللا محمد نجم الدين حكيم22132022411002037

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك640.0091.43اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيعماد عبد الصمد درويش رضا22142022411002043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك565.0080.71اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيعمر رافل محمود ابراهيم22152022411002045

كلية اآلداب/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيمروان ضياء سليمان عبد22162022411002058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية461.0065.86اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيمصطفى شاكر محمود محمد22172022411002059

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيمصطفى شيرزاد مجيد كريم22182022411002060

كلية الطب/جامعة كركوك703.00100.43اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيمصطفى صفوان شكر محمود22192022411002061

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيمصعب وليد محمد نجم22202022411002062

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيوليد عادل عمر توفيق22212022411002064

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيياسر احمد جبار عبد هللا22222022411002065

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0084.86اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائييوسف خالد نزار شاكر22232022411002068

كلية الطب/جامعة كركوك699.0099.86اعدادية الجهاد للبنيناحيائيأيوب ممدوح سمين محمد22242022411003002

كلية العلوم/جامعة كركوك612.0087.43اعدادية الجهاد للبنيناحيائيابراهيم حامد خلف عواد22252022411003003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك608.0086.86اعدادية الجهاد للبنيناحيائياحمد ابراهيم صالح حسن22262022411003005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية الجهاد للبنيناحيائياحمد حسان احمد عبد22272022411003009

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29اعدادية الجهاد للبنيناحيائياحمد فراس سهيل هادي22282022411003018

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم543.0077.57اعدادية الجهاد للبنيناحيائياحمد محمود حسن جاسم22292022411003021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية الجهاد للبنيناحيائياسامه حماده صالح حسين22302022411003025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0067.14اعدادية الجهاد للبنيناحيائيامير احسان هتلر محمد22312022411003026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية607.0086.71اعدادية الجهاد للبنيناحيائيامين خالد مساهر محمود22322022411003027

كلية العلوم/جامعة االنبار559.0079.86اعدادية الجهاد للبنيناحيائيانس كمال شحاذة صعب22332022411003028

كلية العلوم/جامعة كركوك597.0085.29اعدادية الجهاد للبنيناحيائياوس محمود احمد حسين22342022411003029

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية الجهاد للبنيناحيائيايمن نجاة عبد القادر زمان22352022411003033

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية الجهاد للبنيناحيائيجهاد حسين غازي صادق22362022411003037

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية الجهاد للبنيناحيائيحسن طارق عبد الستار عزيز22372022411003041

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك615.0087.86اعدادية الجهاد للبنيناحيائيحسن محمد نايف صديق22382022411003042

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية الجهاد للبنيناحيائيحسن يوسف حسن موسى22392022411003043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية الجهاد للبنيناحيائيحسين رياض حسن محمد22402022411003045
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية الجهاد للبنيناحيائيسلطان صالح جالل عجاج22412022411003058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك581.0083.00اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعباس شجاع عصام عباس22422022411003064

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء613.0087.57اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعبد الخالق ذياب جمهور محمد سعيد22432022411003066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك542.0077.43اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعبد الرحمن اديب حجاب محمود22442022411003068

كلية العلوم/جامعة تكريت590.0084.29اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد عبد علي22452022411003069

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعبد الرحمن يحيى علي حسين22462022411003070

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت522.0074.57اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعبد الغفور صهيب عبد الغفور طه22472022411003073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك545.0077.86اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعبد الكريم مشعان حميد حسن22482022411003074

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك535.0076.43اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم شهاب احمد22492022411003075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت540.0077.14اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعبد هللا محمود حمدان محمد22502022411003080

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0082.71اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعبد المؤمن حسن مراح احمد22512022411003083

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية499.0071.29اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعبد المعين نوري عبد الصمد جادر22522022411003085

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعبد الملك زيدان خلف نوار22532022411003086

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعثمان علي محمد اسماعيل22542022411003088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك573.0081.86اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعثمان هديب عبد محمد22552022411003089

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية462.0066.00اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعالء يونس نجم زيدان22562022411003090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك569.0081.29اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعلي حميد شاكر موسى22572022411003091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك572.0081.71اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعلي محمود حمدان محمد22582022411003092

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى463.0066.14اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعمر عادل عبد هللا امين22592022411003095

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك592.0084.57اعدادية الجهاد للبنيناحيائيفاروق نبيل احمد محمد علي22602022411003101

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمؤمن طاهر هادي صالح22612022411003105

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0087.29اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمازن اسماعيل شحاذة صعب22622022411003106

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية615.0087.86اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمثنى ضياء نشعان ندا22632022411003107

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0070.57اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمجتبى هادي جبار عبد22642022411003108

كلية العلوم/جامعة كركوك662.0094.57اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد احمد عباس بهلول22652022411003111

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد ايوب صالح الدين توفيق22662022411003113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك559.0079.86اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد حازم احمد حسن22672022411003115

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك602.0086.00اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد حسين نجم الدين محمد22682022411003118

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد خليل عواد حسين22692022411003119

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت594.0084.86اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد طارق عبد الستار عزيز22702022411003121

كلية الزراعة/جامعة كركوك433.0061.86اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد طه عبد الغفور طه22712022411003122

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمصطفى عادل عز الدين ياور22722022411003131

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية438.0062.57اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمنصور صالح طه عواد22732022411003132

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمنصور عبد المعين احمد عبد هللا22742022411003133

كلية العلوم/جامعة كركوك626.0089.43اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمهند وليد خميس محمد22752022411003134

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية الجهاد للبنيناحيائينذير ضياء محمد بدر22762022411003136

كلية العلوم/جامعة كركوك597.0085.29اعدادية الجهاد للبنيناحيائييوسف قيس ناجي احمد22772022411003144

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك561.0080.14اعدادية الجهاد للبنيناحيائييوسف محمد حسن عسكر22782022411003145

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك549.0078.43اعدادية الجهاد للبنيناحيائييوسف يعكوب سرحان جدي22792022411003146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية الحكمة للبنيناحيائياحمد عبد الغفار حمه شكور رشيد22802022411004006
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التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية الحكمة للبنيناحيائياحمد معتصم موسى لطيف22812022411004008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك477.0068.14اعدادية الحكمة للبنيناحيائياسامة زكريا عثمان فتاح22822022411004009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك500.0071.43اعدادية الحكمة للبنيناحيائيشاد شوان عثمان رسول22832022411004015

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد عبد الرحمن ابراهيم22842022411004018

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية587.0083.86اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعبد هللا نزار رشيد عبد الرحمن22852022411004022

كلية الزراعة/جامعة كركوك421.0060.14اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعلي حسين صالح محمد22862022411004023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعمار تحسين خضر قلي22872022411004025

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعيسى طالل عبد هللا احمد22882022411004026

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار539.0077.00اعدادية الحكمة للبنيناحيائيكمال يحيى علي محمد22892022411004028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك543.0077.57اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد جاسم كنو ربيع22902022411004031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد ساالر محمد عبد هللا22912022411004032

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء484.0069.14اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد سيروان ستار عبد هللا22922022411004033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك562.0080.29اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد عامر محمد عابد22932022411004035

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية423.0060.43اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد عباس محمود رضا22942022411004036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك553.0079.00اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد عصام الدين فاتح محمد22952022411004038

كلية العلوم/جامعة كركوك599.0085.57اعدادية الحكمة للبنيناحيائيهيوا وهاب رشيد كريم22962022411004046

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت571.0081.57اعدادية الحكمة للبنيناحيائييوسف صباح محمد رشيد محمد شريف22972022411004049

كلية العلوم/جامعة كركوك598.0085.43اعدادية الحكمة للبنيناحيائييوسف عماد حميد جبار22982022411004050

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيابراهيم اياد احمد قادر22992022411005002

كلية الطب/جامعة كركوك703.00100.43اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيابراهيم حسن علي عبد الجبار23002022411005003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيابراهيم عرفان احمد محمد23012022411005004

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت637.0091.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيابو بكر يونس حسين كريم23022022411005006

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائياتيال يلماز عدنان شاكر23032022411005007

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائياحمد جاسم نجم عبد هللا23042022411005008

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائياحمد داود كريم حسين23052022411005010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك590.0084.29اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائياحمد شمس الدين محمد عثمان23062022411005011

كلية العلوم/جامعة كركوك609.0087.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائياحمد شهاب احمد محمد23072022411005012

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائياحمد ضياء خضير علي23082022411005013

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت638.0091.14اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائياحمد عبد المجيد حسيب سعيد23092022411005014

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائياحمد علي قاسم سليمان23102022411005015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك602.0086.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائياحمد علي كريم محسن23112022411005016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائياحمد محمد حسن ابراهيم23122022411005018

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك537.0076.71اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائياحمد نبيل عبد الوهاب ولي23132022411005020

كلية الطب/جامعة كركوك704.00100.57اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائياحمد هشام شاكر شكر23142022411005021

كلية الزراعة/جامعة كركوك451.0064.43اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيامجد فؤاد عمر محمود23152022411005024

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية470.0067.14اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيانور عبد القادر ابراهيم ادهم23162022411005027

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيايمن عباس زينل ابراهيم23172022411005029

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية668.0095.43اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيايمن عصام عبد القاهر محمد23182022411005030

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيجابر نايف محمود حسين23192022411005033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيحسين مؤيد عبد الخالق بهاء الدين23202022411005038
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قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية578.0082.57اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيسجاد علي عباس سمين23212022411005042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0069.14اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيسرمد كنعان وليد احمد23222022411005043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيطارق بسام عبد هللا ابراهيم23232022411005046

قسم التربية الخاصة-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعبد الرحمن اسامة سلمان حمزة23242022411005051

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية601.0085.86اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعبد الرحمن زيد جواد خلف23252022411005052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك474.0067.71اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد هللا حسين كاظم23262022411005053

كلية التمريض/جامعة تكريت671.0095.86اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد هللا مشعان فيصل23272022411005054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعبد الرحمن غسان سعد هللا سلمان23282022411005055

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية597.0085.29اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعبد العزيز ثائر مرشد حمري23292022411005056

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعبد الكريم مطشر خضر عباس23302022411005057

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية633.0090.43اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعبد هللا ارجان سامي بايز23312022411005058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعبد هللا اياد روكان احمد23322022411005059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعبد هللا ايدن سليمان عزيز23332022411005060

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك531.0075.86اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعبد هللا تيمور عبد الحميد مصطفى23342022411005061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك571.0081.57اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعبد هللا حواس كنعان مطني23352022411005063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك575.0082.14اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعبد هللا فاضل توفيق محمد23362022411005067

كلية العلوم/جامعة كركوك628.0089.71اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعبد هللا فراس منير علي23372022411005068

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك462.0066.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعبد المهيمن نبهان صالح علي23382022411005070

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية613.0087.57اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعبيدة ثائر احمود منيف23392022411005071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعلي المرتضى اشرف فاضل كاظم23402022411005073

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم608.0086.86اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعلي جعفر موسى غفور23412022411005076

كلية اآلداب/جامعة كركوك516.0073.71اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعلي حسين زين العابدين حسين23422022411005077

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعلي سعد خلف حميد23432022411005079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0069.14اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعلي محمود محمد باقي23442022411005082

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك634.0090.57اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعمر شهاب احمد محمود23452022411005084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك477.0068.14اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعمر كمال محمد عباس23462022411005085

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعمر محمد خلف خليل23472022411005086

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعمر نجيب حسيب خورشيد23482022411005087

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك593.0084.71اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيغزوان مهند عايد مكحول23492022411005088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك485.0069.29اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيفارس ذياب جواد محمود23502022411005089

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك566.0080.86اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيفاضل حسين عباس حسين23512022411005090

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك580.0082.86اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد ابراهيم ربيع حسون23522022411005093

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد اياد طارق زينل23532022411005095

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية488.0069.71اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد سرمد فاروق كامل23542022411005097

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك605.0086.43اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين عباس مهدي23552022411005100

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد عز الدين طالب مهدي23562022411005101

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك535.0076.43اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد عطا خير هللا رؤوف23572022411005102

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد مؤيد خورشيد رشيد23582022411005103

كلية العلوم/جامعة كركوك634.0090.57اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد مزهر خلف محمود23592022411005104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد نجاح جمال كمال23602022411005105
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التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد هشام خير هللا فيض هللا23612022411005107

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك554.0079.14اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد وليد علي محمد23622022411005108

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمود مؤيد احمد محمد23632022411005109

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمصطفى عبد الخالق حسين محمد23642022411005112

كلية الزراعة/جامعة كركوك427.0061.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمصطفى عالء شكور ابراهيم23652022411005113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمصطفى مؤيد بهجت صادق23662022411005115

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك549.0078.43اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمصطفى محمود عيدان عبد القادر23672022411005117

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك570.0081.43اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمصطفى هيثم عبد الستار عزيز23682022411005120

كلية اآلداب/جامعة كركوك500.0071.43اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمعتز اسماعيل حواس علي23692022411005121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمنتظر صباح صادق جعفر23702022411005122

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك545.0077.86اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائييحيى عمر فاروق يونس23712022411005125

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية622.0088.86اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائييوسف قيس نوزاد شكري23722022411005130

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائييوسف يعقوب يوسف امين23732022411005134

كلية التمريض/جامعة كركوك675.0096.43اعدادية الصدر للبنيناحيائياحمد منصور شجاع شهاب23742022411006007

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك610.0087.14اعدادية الصدر للبنيناحيائيايهم اياد قاسم عبد23752022411006011

كلية التمريض/جامعة تلعفر666.0095.14اعدادية الصدر للبنيناحيائيجعفر ذنون طه جاسم23762022411006012

كلية العلوم/جامعة تكريت584.0083.43اعدادية الصدر للبنيناحيائيحسين جابر فاضل عباس23772022411006016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك510.0072.86اعدادية الصدر للبنيناحيائيحسين علي غازي عاصي23782022411006019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت555.0079.29اعدادية الصدر للبنيناحيائيصدام ياسين حاجم رميض23792022411006031

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية الصدر للبنيناحيائيعلي شهاب احمد محمد23802022411006049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية444.0063.43اعدادية الصدر للبنيناحيائيعلي نجدت قاسم حيدر23812022411006050

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك570.0081.43اعدادية الصدر للبنيناحيائيفرقان جهاد علي قباد فؤاد23822022411006056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية الصدر للبنيناحيائيفالح ستار رشيد خلف23832022411006057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك485.0069.29اعدادية الصدر للبنيناحيائيكاظم محمد كاظم بريغي23842022411006059

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية الصدر للبنيناحيائيماجد حامد احمد ابراهيم23852022411006063

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت575.0082.14اعدادية الصدر للبنيناحيائيمحمد حسين علي رفعت23862022411006065

كلية اآلداب/جامعة سامراء452.0064.57اعدادية الصدر للبنيناحيائيمحمود احمد صالح محمد23872022411006073

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك632.0090.29اعدادية الصدر للبنيناحيائيمنتظر حسن سالم منهل23882022411006079

كلية العلوم/جامعة كركوك635.0090.71اعدادية الصدر للبنيناحيائينيسان صباح سعيد مصطفى23892022411006080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية الصدر للبنيناحيائيياسر عمار فوزي عبد23902022411006083

كلية علوم البحار/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية الصدر للبنيناحيائيياسين طه قاسم حسون23912022411006084

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك537.0076.71اعدادية الصدر للبنيناحيائييحيى عامر عباس خيرهللا23922022411006085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك482.0068.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيابراهيم انور صابر غائب23932022411007001

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك557.0079.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيابراهيم فؤاد عثمان محمد23942022411007002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيالزبير رعد نوري حسين23952022411007006

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية الفرات للبنيناحيائياوس وعد مجحم مجول23962022411007011

كلية العلوم/جامعة كركوك599.0085.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيايمن احمد محمد حسين23972022411007012

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيجهاد قيس شكور مجيد23982022411007017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.0064.71اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين ادريس سمين محمد23992022411007020

كلية العلوم/جامعة تكريت580.0082.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين قاسم محمد زيدان24002022411007024
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0068.43اعدادية الفرات للبنيناحيائيحمزة روكان جمال احمد24012022411007025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية الفرات للبنيناحيائيذياب مظفر كريم حسين24022022411007027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك612.0087.43اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد العزيز محمد محمود خضير24032022411007034

كلية العلوم/جامعة تكريت595.0085.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد القادر صالح قادر عبد هللا24042022411007035

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم حسين محمد24052022411007037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك613.0087.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا داود سليمان احمد24062022411007038

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا نجيب خورشيد سعيد24072022411007040

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.0081.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيعقيل شعبان حسن ترك24082022411007042

كلية الطب/جامعة كركوك700.00100.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيعمر عدنان خزيم حنين24092022411007045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك464.0066.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيغيث محمد جاسم احمد24102022411007047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيقتيبة عبد الباسط طارق محمود24112022411007049

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية578.0082.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيمجول عبد هللا طعمة حسن24122022411007051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد اسود محمد عبوش24132022411007052

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت545.0077.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد حسن حمد حسن24142022411007055

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك639.0091.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد سعيد عكاب عطاوي24152022411007059

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت540.0077.14اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد ماضي فرحان يونس24162022411007066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية434.0062.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد ناجي عمير محالو24172022411007067

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمود زيدان مخلف شكور24182022411007068

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية الفرات للبنيناحيائيمهنى ناصر مطر محمد24192022411007071

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية الفرات للبنيناحيائييوسف صالح غضبان محمد24202022411007077

كلية طب االسنان/جامعة كركوك694.0099.14اعدادية الفرات للبنيناحيائييوسف عبد الستار كريم عباس24212022411007078

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية514.0073.43ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيأحمد بدري نايف ابراهيم24222022411008001

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيابراهيم مصطفى محمد عبد هللا24232022411008005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائياحمد حيدر فخر الدين احمد24242022411008007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك535.0076.43ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائياحمد صباح صالح الدين قادر24252022411008008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك535.0076.43ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائياحمد صدام خالد حسن24262022411008009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية441.0063.00ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائياحمد طارق توفيق صادق24272022411008010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائياحمد عدنان محمود نجم24282022411008011

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيحسين مازن مهدي حسين24292022411008015

كلية التمريض/جامعة تكريت668.0095.43ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيداود يوسف جليل عبد الرزاق24302022411008016

كلية التربية/جامعة سامراء518.0074.00ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيضياء كتاب احمد محمد24312022411008021

كلية الزراعة/جامعة كركوك450.0064.29ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيعبد هللا عماد سمين رمضان24322022411008025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية571.0081.57ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيعبد هللا نجدت شمس الدين زيدان24332022411008027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك481.0068.71ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيعماد وليد قادر جمعة24342022411008030

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية620.0088.57ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيعمر عباس صديق خضر24352022411008033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيعيسى مرزوك شهاب حمد24362022411008035

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى466.0066.57ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمحمد اياد نور الدين فتح هللا24372022411008041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك483.0069.00ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمحمد حسين احمد جعفر24382022411008043

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمحمد عرفان اكرم مجيد24392022411008049

كلية العلوم/جامعة كركوك608.0086.86ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمحمد فيصل نجم عبد هللا24402022411008050
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قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية584.0083.43ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمحمد قاسم شكور وهاب24412022411008051

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى492.0070.29ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمحمد قحطان احمد سلمان24422022411008052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمحمد هاشم احمد خضر24432022411008054

كلية الطب/جامعة كركوك700.00100.00ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمهدي صالح محمود عبد الكريم24442022411008059

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية639.0091.29ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيوليد عبد الرحمن مطرود عمر24452022411008064

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائييحيى ماجد محمود عبد الكريم24462022411008066

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيئاالن مريوان سعيد عبد هللا24472022411009001

كلية العلوم/جامعة تكريت581.0083.00اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيابراهيم فالح حسن ابراهيم24482022411009003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيابراهيم نزهان اسماعيل حميد24492022411009004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك570.0081.43اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد باسم جواد كاظم24502022411009005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك506.0072.29اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد خاشع عباس محمود24512022411009006

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت521.0074.43اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد ياسين محمد ابراهيم24522022411009013

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0068.57اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد يونس عواد طعمه24532022411009014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيادهم اسعد عفيف جمعه24542022411009015

كلية التمريض/جامعة نينوى672.0096.00اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائياركان عبد الباقي صالح رشيد24552022411009017

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0081.00اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيأسحاق حسن ابراهيم رحيم24562022411009018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك499.0071.29اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيانور عمر احمد شكر24572022411009024

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيبدر علي محمد نجم24582022411009027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيجابر الطيف جابر هليل24592022411009029

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيجاسم محمد شحاذة مطر24602022411009031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحسن مشتاق طالب زغير24612022411009035

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0079.57اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيزهار هادي عبد الواحد عزيز24622022411009042

كلية اآلداب/جامعة كركوك500.0071.43اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيسجاد يشار عبد الواحد عبد الرزاق24632022411009044

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0062.71اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيسعد خلف عبد خلف24642022411009045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية459.0065.57اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيسالم علي احمد عبد هللا24652022411009046

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيسيف احمد ابراهيم عالوي24662022411009048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك571.0081.57اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد الحميد علي موسى احمد24672022411009056

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت554.0079.14اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد الرحمن برزان احمد شيخ24682022411009057

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد الرحمن رياض عزيز توفيق24692022411009058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد الرحمن علي عبد عمر24702022411009060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية436.0062.29اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد جبار جاسم24712022411009061

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد الرحيم نجم محمود ابراهيم24722022411009062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية420.0060.00اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد هللا ازاد عبد هللا فيض هللا24732022411009064

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد هللا اسماعيل صالح عباس24742022411009065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0067.43اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد هللا عز الدين حسن نجم24752022411009067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت555.0079.29اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد هللا محمد غضيب حمد24762022411009070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك570.0081.43اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي عماد عايد ياسين24772022411009076

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي عمران سرحان عيدان24782022411009077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0069.14اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي مردان سيود بكر24792022411009080

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيليث صباح نوري محي الدين24802022411009084
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد حسن اسود حسن24812022411009092

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد رشيد مجيد احمد24822022411009093

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية476.0068.00اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد صالح الدين خضر سليمان24832022411009095

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك517.0073.86اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد غسان عدنان محل24842022411009100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك478.0068.29اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد منصور ابراهيم جمعه24852022411009105

كلية الزراعة/جامعة كركوك454.0064.86اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمود خلف محمود عبد هللا24862022411009108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0074.71اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمود علي مطر خلف24872022411009110

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك529.0075.57اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمصطفى احمد محمد جاسم24882022411009112

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمصطفى ادريس فاضل عباس24892022411009113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت473.0067.57اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمصعب محمد عارف محمود24902022411009124

كلية اآلداب/جامعة تكريت442.0063.14اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمقتدى علي شكور حمد24912022411009125

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.14اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيهاشم سعد هاشم نايف24922022411009127

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيوسام سفيان محمد عسكر24932022411009132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك489.0069.86اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائييحيى حسن قادر حسين24942022411009136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك512.0073.14اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائييوسف لقمان حسين حسن24952022411009140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك606.0086.57ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائياحمد عدنان جاسم محمد24962022411010003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيبشير ضياء عيسى رشيد24972022411010005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك626.0089.43ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيحسن علي قاسم حسن24982022411010007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0064.29ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيحسن هادي سلمان داود24992022411010008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيحسين عزيز غفور عزيز25002022411010009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك507.0072.43ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد مطر خليل25012022411010013

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك530.0075.71ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا عباس عزيز محمد25022022411010015

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية474.0067.71ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيعبد الهادي ثابت حمد موسى25032022411010016

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيمصعب عمار جاسم محمد25042022411010027

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائيئاكام حسن رحيم ابراهيم25052022411011001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك552.0078.86اعدادية المستقبل للبنيناحيائيابراهيم صابر جوهر عبد هللا25062022411011004

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية المستقبل للبنيناحيائيابراهيم يلدرم محمد عزيز25072022411011005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت550.0078.57اعدادية المستقبل للبنيناحيائياثير عبد االمير اسعد دحام25082022411011007

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت508.0072.57اعدادية المستقبل للبنيناحيائياحمد محمد عبد هللا جمعة25092022411011013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك511.0073.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائياحمد محمد عزيز شكور25102022411011015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0065.29اعدادية المستقبل للبنيناحيائياحمد محمد يوسف خليل25112022411011016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك511.0073.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائياسامه غسان محمد حنظل25122022411011019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك553.0079.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائياشتي يوسف حسين حسن25132022411011021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية المستقبل للبنيناحيائيامين حميد بايز محمد25142022411011024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائيانس محمد منصور محمد25152022411011026

كلية العلوم/جامعة كركوك614.0087.71اعدادية المستقبل للبنيناحيائيحسن جاسم محمد حسن25162022411011031

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية المستقبل للبنيناحيائيحسن يعقوب جمعه محمد25172022411011034

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية600.0085.71اعدادية المستقبل للبنيناحيائيحسين ابراهيم فريح محمود25182022411011036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية المستقبل للبنيناحيائيحسين حامد حسين خضر25192022411011038

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء637.0091.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعباس علي محمود عباس25202022411011058
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية461.0065.86اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعبد الرحمن باسم حسين امين25212022411011060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475.0067.86اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعبد الرحمن َكيالن محسن حمد25222022411011062

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم619.0088.43اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعبد الستار ابراهيم فرج عجل25232022411011063

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعبد الكريم عبد الهادي اسماعيل كرموش25242022411011064

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0086.29اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعبد الكريم عمر محمد احمد25252022411011065

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594.0084.86اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعبد هللا وليد حميد فرحان25262022411011071

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية433.0061.86اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعلي عبد هللا نجم عبد هللا25272022411011077

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك626.0089.43اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعلي وسام مرشد شكور25282022411011080

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعلي وهاب احمد حمد25292022411011081

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية607.0086.71اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعمر علي محمد طه25302022411011086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك529.0075.57اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعمر فارس محمد حسون25312022411011087

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0085.71اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعمر كمال حسين فليح25322022411011088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك525.0075.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائيكوران كارزان عمر علي25332022411011091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك557.0079.57اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد احمد علي شبيب25342022411011094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك587.0083.86اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد بوال عمر احمد25352022411011099

كلية العلوم/جامعة كركوك630.0090.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد جمعه مرعي شبيب25362022411011100

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد رشيد بكر سليم25372022411011102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك499.0071.29اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد رعد احمد حسين25382022411011103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت531.0075.86اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد محل سالم محمد25392022411011109

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد محمود شاكر عاتي25402022411011110

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0085.71اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد هوشيار يوسف خورشيد25412022411011112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمسلم مخلص عادل علي غالب25422022411011115

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت537.0076.71اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمصطفى مطر حماد بدوي25432022411011118

كلية العلوم/جامعة كركوك616.0088.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمنتظر محمد عبد االمير كايم25442022411011119

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك526.0075.14اعدادية المستقبل للبنيناحيائييوسف ريبوار جبار محمد25452022411011123

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية662.0094.57اعدادية المستقبل للبنيناحيائييوسف عماد قادر محمد امين25462022411011125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت522.0074.57ثانوية النضال للبنيناحيائياحمد شهاب خلف علي25472022411012005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك604.0086.29ثانوية النضال للبنيناحيائياحمد نزهان خميس جوريد25482022411012006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت542.0077.43ثانوية النضال للبنيناحيائيثامر حمد كردي مطر25492022411012013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت536.0076.57ثانوية النضال للبنيناحيائيزكريا علي عباس حسين25502022411012020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك564.0080.57ثانوية النضال للبنيناحيائيساجد سعد علي خلف25512022411012021

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية النضال للبنيناحيائيطارق زياد عواد حسن25522022411012027

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية النضال للبنيناحيائيعامر جربوع ابراهيم محمد25532022411012031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية النضال للبنيناحيائيعبد الخالق محمد علي سليمان25542022411012033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0066.57ثانوية النضال للبنيناحيائيعمر حازم خليل حمودي25552022411012043

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71ثانوية النضال للبنيناحيائيقائد اركان سعدون علي25562022411012049

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت550.0078.57ثانوية النضال للبنيناحيائيليث محمد احمد حسين25572022411012051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت541.0077.29ثانوية النضال للبنيناحيائيماجد سعد علي خلف25582022411012053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0067.14ثانوية النضال للبنيناحيائيماهر ودعي فاضل اسماعيل25592022411012054

كلية العلوم/جامعة تكريت579.0082.71ثانوية النضال للبنيناحيائيمحمد ربيع محمد شهاب25602022411012057
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0066.14ثانوية النضال للبنيناحيائيمحمد عيسى تركي سلمان25612022411012063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية النضال للبنيناحيائيمحمد نزهان خميس جوريد25622022411012065

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية النضال للبنيناحيائيهاشم اسماعيل محمد شهاب25632022411012075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت494.0070.57ثانوية النضال للبنيناحيائيوقاص ماني علي وهب25642022411012078

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك543.0077.57ثانوية الوثبة للبنيناحيائيئارام برهم رشيد مجيد25652022411013001

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية الوثبة للبنيناحيائيئاكار زانا سعد هللا سعيد25662022411013003

كلية العلوم/جامعة ديالى582.0083.14ثانوية الوثبة للبنيناحيائيابراهيم احمد فؤاد محمد25672022411013005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية الوثبة للبنيناحيائيابراهيم حسن اسماعيل رشيد25682022411013006

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ثانوية الوثبة للبنيناحيائياحمد بركان حسن عبد هللا25692022411013007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك632.0090.29ثانوية الوثبة للبنيناحيائياحمد سالم حمادي جمعة25702022411013008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية437.0062.43ثانوية الوثبة للبنيناحيائياسامة جنان فتحي محمد25712022411013013

كلية التمريض/جامعة كركوك680.0097.14ثانوية الوثبة للبنيناحيائياسامة سعدون فاضل تركي25722022411013014

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية الوثبة للبنيناحيائياياد صالح حسين هزاع25732022411013017

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية600.0085.71ثانوية الوثبة للبنيناحيائيبختيار قادر مبارك جبار25742022411013020

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية الوثبة للبنيناحيائيبروا علي محمود علي25752022411013021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية الوثبة للبنيناحيائيجميل رعد حمادي سلطان25762022411013023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0062.43ثانوية الوثبة للبنيناحيائيحسين جتين مدحت صديق25772022411013025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك532.0076.00ثانوية الوثبة للبنيناحيائيحكم حسن شلش راشد25782022411013026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك595.0085.00ثانوية الوثبة للبنيناحيائيدانيال كاوه صباح نوري25792022411013027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية441.0063.00ثانوية الوثبة للبنيناحيائيديار مروان محمود عوسج25802022411013029

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك604.0086.29ثانوية الوثبة للبنيناحيائيدياكو عزيز عبد هللا رشيد25812022411013030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك576.0082.29ثانوية الوثبة للبنيناحيائيره وه ند محمد سلطان محمد25822022411013032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك549.0078.43ثانوية الوثبة للبنيناحيائيزانا عز الدين اكرم محمد25832022411013034

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0084.57ثانوية الوثبة للبنيناحيائيزيد ايوب ميخائيل ميناس25842022411013036

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل585.0083.57ثانوية الوثبة للبنيناحيائيصالح ابراهيم محمد حمد25852022411013041

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعبد القادر فيصل جاسم محمد25862022411013049

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك627.0089.57ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعبد هللا سيروان اسد رشيد25872022411013050

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء610.0087.14ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعبد هللا عامر فاضل تركي25882022411013051

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعبد المالك سامي علي خليل25892022411013053

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك553.0079.00ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعمر صباح عمر عبد القادر25902022411013056

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعمر صالح فاتح وهاب25912022411013057

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت652.0093.14ثانوية الوثبة للبنيناحيائيفراس معتز قابل هويسان25922022411013060

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت626.0089.43ثانوية الوثبة للبنيناحيائيكرم الباري احمد ابراهيم محمد25932022411013063

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى450.0064.29ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمحمد حسن هادي محمد نوري25942022411013068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمحمد شهاب احمد ياسين25952022411013074

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمحمد طلب خضر حمودي25962022411013076

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك574.0082.00ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمحمد عبد الباسط علي احمد25972022411013078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمحمد عمار جبار نجم25982022411013082

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمحمد فتح هللا فيض هللا حمه رش25992022411013083

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمحمود صباح علو محمد26002022411013085
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كلية الطب البيطري/جامعة تكريت529.0075.57ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمصطفى عادل محمد حنوش26012022411013090

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمصطفى كمال محمد بهاء الدين محمد26022022411013095

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمصطفى مظفر خليل ابراهيم26032022411013097

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمصطفى نهاد صديق محمود26042022411013098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية الوثبة للبنيناحيائيهارون عبد هللا محمد احمد26052022411013104

كلية العلوم/جامعة كركوك631.0090.14ثانوية الوثبة للبنيناحيائيهاشم سلطان حسين عليوي26062022411013105

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى629.0089.86ثانوية الوثبة للبنيناحيائيهيمن مظفر خليل ابراهيم26072022411013106

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29ثانوية الوثبة للبنيناحيائيياد عبد الخالق ججان كريم26082022411013107

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية الوثبة للبنيناحيائيياسين طه رشيد حمه سور26092022411013108

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك597.0085.29ثانوية الوثبة للبنيناحيائييوسف صالح صباح عبادي26102022411013110

كلية التمريض/جامعة كركوك685.0097.86ثانوية التون كوبري للبنيناحيائيابراهيم صدام صباح نامق26112022411014001

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية التون كوبري للبنيناحيائياشرف شاهين شاهوار مصطفى26122022411014003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك548.0078.29ثانوية التون كوبري للبنيناحيائيايوب يوسف بابير درويش26132022411014004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29ثانوية التون كوبري للبنيناحيائيعبد الوهاب متين نظام الدين خورشيد26142022411014008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر488.0069.71ثانوية التون كوبري للبنيناحيائيعثمان ناظر عبد الرحمن عباس26152022411014009

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر459.0065.57ثانوية التون كوبري للبنيناحيائيعمر ناظر عبد الرحمن عباس26162022411014010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك534.0076.29ثانوية التون كوبري للبنيناحيائيمصطفى احمد ذياب صابر26172022411014011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائياحمد كريم عباس صالح26182022411015005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية الجواهري للبنيناحيائيارشد عمر داود عبد هللا26192022411015006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار517.0073.86اعدادية الجواهري للبنيناحيائياسامه عبد المنعم محمد عمير26202022411015008

كلية العلوم/جامعة كركوك645.0092.14اعدادية الجواهري للبنيناحيائيامير يوسف عبد هللا جواد26212022411015009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية489.0069.86اعدادية الجواهري للبنيناحيائيانور هيثم ترف محمد26222022411015011

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0084.71اعدادية الجواهري للبنيناحيائيجديع عفر نجم عبد هللا26232022411015013

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية الجواهري للبنيناحيائيدانيال قهار محمد صالح رحيم26242022411015018

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعبد الرحمن غازي خليل ابراهيم26252022411015024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى497.0071.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعمر محمد كامل حمادي26262022411015039

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية553.0079.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائيفارس حمد محمود احمد26272022411015041

كلية العلوم/جامعة كركوك632.0090.29اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمالك حسين علي محمد26282022411015043

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية612.0087.43اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد برزان فاضل جهاد26292022411015045

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد سليم محمد شيخة26302022411015048

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية431.0061.57اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد طلعت مدحت اسعد26312022411015051

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك623.0089.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائيموسى صالح سعيد عبد هللا26322022411015058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك599.0085.57اعدادية الجواهري للبنيناحيائيوضاح عمر عبد هللا حمزه26332022411015064

كلية الطب/جامعة كركوك699.0099.86اعدادية الجواهري للبنيناحيائييوسف نجم عبد هللا حمد26342022411015067

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك596.0085.14ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنيناحيائيتاج الدين قحطان عيدان احمد26352022411016004

كلية العلوم/جامعة تكريت585.0083.57ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنيناحيائيعبد الرحمن صالح حمد منصور26362022411016012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528.0075.43ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنيناحيائيعبد العزيز حميد عبد هللا حمزه26372022411016013

كلية التمريض/جامعة كركوك679.0097.00ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنيناحيائيعبد العزيز ردام محمد حسن26382022411016014

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنيناحيائيعبد هللا حسين وهاب احمد26392022411016015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0075.57ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنيناحيائيعثمان ياسر رحيم حمد26402022411016016
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قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك530.0075.71ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنيناحيائيعلي بشير برهان رشيد26412022411016018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك490.0070.00ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنيناحيائيعلي عبد الستار محمود شريدي26422022411016019

كلية العلوم/جامعة االنبار576.0082.29ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنيناحيائيفرحان عواد شتاب بستان26432022411016023

كلية العلوم/جامعة كركوك614.0087.71ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنيناحيائيمحمد حسين وهاب احمد26442022411016028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك519.0074.14ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنيناحيائيمحمد عبد هللا صالح حوار26452022411016029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنيناحيائيمرتضى حمد محمود رشيد26462022411016033

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى440.0062.86ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنيناحيائيمروان جبار ابراهيم حسين26472022411016034

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك539.0077.00ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنيناحيائيمصطفى اياد عبد هللا ميرزا26482022411016035

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية داقوق للبنيناحيائياحمد سلمان صمد سمين26492022411017003

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0085.71اعدادية داقوق للبنيناحيائيادريس محمد كريم حماد26502022411017006

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية داقوق للبنيناحيائيباسم محمد طالب بهالو26512022411017008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك635.0090.71اعدادية داقوق للبنيناحيائيحسنين علي صالح الدين شكر26522022411017010

كلية الزراعة/جامعة كركوك449.0064.14اعدادية داقوق للبنيناحيائيحسين صباح علي حسين26532022411017012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية داقوق للبنيناحيائيعبد الرحمن كاروان عمر امين26542022411017020

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت480.0068.57اعدادية داقوق للبنيناحيائيعلي احمد حسين حسن26552022411017021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية داقوق للبنيناحيائيقصي غازي محمود علي26562022411017025

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية569.0081.29اعدادية داقوق للبنيناحيائيمحسن هاشم تقي علي26572022411017027

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية داقوق للبنيناحيائيمحمد عدنان رضا مهدي26582022411017029

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية داقوق للبنيناحيائيمحمد عكاب محمود احمد26592022411017030

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية داقوق للبنيناحيائيمحمد علي اكرم مهدي26602022411017032

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت519.0074.14اعدادية داقوق للبنيناحيائيمصطفى جتين طلعت رشيد26612022411017036

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك460.0065.71اعدادية داقوق للبنيناحيائيمصطفى ساالر نعمان خضر26622022411017038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية داقوق للبنيناحيائيمصطفى موفق علي عسكر26632022411017039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00اعدادية داقوق للبنيناحيائيمظهر نوري احمد حمود26642022411017040

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية داقوق للبنيناحيائينواف عبد هللا خلف نزال26652022411017045

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك569.0081.29اعدادية تازة للبنيناحيائيحسين علي حمدي باقر26662022411018011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية تازة للبنيناحيائيحسين فاضل عباس زمان26672022411018012

كلية الزراعة/جامعة كركوك429.0061.29اعدادية تازة للبنيناحيائيحسين مهدي خليل عسكر26682022411018013

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية632.0090.29اعدادية تازة للبنيناحيائيعباس صباح احمد خورشيد26692022411018017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك575.0082.14اعدادية تازة للبنيناحيائيعباس نجدت مبارك محمد26702022411018018

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك443.0063.29اعدادية تازة للبنيناحيائيعبد العزيز صالح مهدي عزيز26712022411018019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية563.0080.43اعدادية تازة للبنيناحيائيعلي أمجد بهجت مصطفى26722022411018020

كلية التربية/جامعة سامراء500.0071.43اعدادية تازة للبنيناحيائيكمال عمران موسى نصيف26732022411018025

كلية العلوم/جامعة كركوك639.0091.29اعدادية تازة للبنيناحيائيمؤمل عباس عزيز كاظم26742022411018026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية تازة للبنيناحيائيمجتبى حسن مردان خليل26752022411018027

كلية العلوم/جامعة كركوك618.0088.29اعدادية تازة للبنيناحيائيمحمد اسعد عباس حسن26762022411018028

كلية الزراعة/جامعة كركوك458.0065.43اعدادية تازة للبنيناحيائيمحمد حسن مردان خليل26772022411018032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك547.0078.14اعدادية تازة للبنيناحيائيمحمد مهدي عباس احمد رشيد26782022411018035

كلية العلوم/جامعة كركوك602.0086.00اعدادية تازة للبنيناحيائيمصطفى عمران موسى نصيف26792022411018038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك520.0074.29اعدادية تازة للبنيناحيائيمصطفى مكرم عبد الواحد شكر26802022411018039
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طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت520.0074.29اعدادية تازة للبنيناحيائيمهدي قاسم خير هللا حسين26812022411018041

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0084.29اعدادية تازة للبنيناحيائيموسى فيض هللا مشير جالل26822022411018042

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية تازة للبنيناحيائيياسين قادر محمد علي26832022411018043

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك544.0077.71اعدادية الحويجة للبنيناحيائيابراهيم احمد حسن عبد26842022411019001

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية الحويجة للبنيناحيائيابو بكر محمد خلف صالح26852022411019004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء576.0082.29اعدادية الحويجة للبنيناحيائياحمد حازم سهمي محمد26862022411019006

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية الحويجة للبنيناحيائياحمد صبحي موسى خضر26872022411019010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت541.0077.29اعدادية الحويجة للبنيناحيائياحمد عبد هللا مجيد علي26882022411019012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت496.0070.86اعدادية الحويجة للبنيناحيائيايهم خلف حمد داود26892022411019019

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0084.57اعدادية الحويجة للبنيناحيائيايوب خلف حمد داود26902022411019020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك584.0083.43اعدادية الحويجة للبنيناحيائيبرزان جمال ناصر عبد هللا26912022411019021

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت520.0074.29اعدادية الحويجة للبنيناحيائيحارث نواف ابراهيم عذاب26922022411019024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0063.14اعدادية الحويجة للبنيناحيائيحسام حمد مهدي زيدان26932022411019026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت537.0076.71اعدادية الحويجة للبنيناحيائيحسام داود ابراهيم محمد26942022411019027

كلية العلوم/جامعة كركوك608.0086.86اعدادية الحويجة للبنيناحيائيحسن علي طاهر علي26952022411019030

كلية العلوم/جامعة تكريت585.0083.57اعدادية الحويجة للبنيناحيائيحيدر رمضان صالح محيميد26962022411019033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك562.0080.29اعدادية الحويجة للبنيناحيائيخلف حسين خلف حسن26972022411019035

كلية العلوم/جامعة تكريت586.0083.71اعدادية الحويجة للبنيناحيائيخليل احمد طيبان احمد26982022411019036

كلية العلوم/جامعة تكريت580.0082.86اعدادية الحويجة للبنيناحيائيرائد مصطفى حمد ابراهيم26992022411019041

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر456.0065.14اعدادية الحويجة للبنيناحيائيرعد حسين صالح محمود27002022411019043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت492.0070.29اعدادية الحويجة للبنيناحيائيسيف احمد زيدان خلف27012022411019047

كلية الزراعة/جامعة كركوك510.0072.86اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعبد الرحمن ناجي سعدون احمد27022022411019051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0075.57اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعبد الرزاق صالح عبد الرزاق محمد27032022411019053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528.0075.43اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم حسين علي27042022411019057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك562.0080.29اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعبد الهادي حسين علي خلف27052022411019060

كلية التربية/جامعة سامراء517.0073.86اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعز الدين امير حسين محمد فخري27062022411019061

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم624.0089.14اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعصيب كامل خلف خزعل27072022411019062

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت564.0080.57اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعلي احمد عيسى جاسم27082022411019064

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعلي محمد خليل ابراهيم27092022411019067

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعمر ادريس عبد رمضان27102022411019068

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت508.0072.57اعدادية الحويجة للبنيناحيائيقحطان هيثم عباس خساره27112022411019072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت555.0079.29اعدادية الحويجة للبنيناحيائيمحمد احمد حمد عبد هللا27122022411019076

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0062.43اعدادية الحويجة للبنيناحيائيمحمد سعد عواد حسين27132022411019080

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت444.0063.43اعدادية الحويجة للبنيناحيائيمحمد عبد الحميد عبد اللطيف مجيد27142022411019082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك573.0081.86اعدادية الحويجة للبنيناحيائيمحمود مطر محمد علوش27152022411019088

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت526.0075.14اعدادية الحويجة للبنيناحيائيمفيد محمود نجم عبد هللا27162022411019095

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية الحويجة للبنيناحيائيمنذر طالل حسين عبد27172022411019097

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14اعدادية الحويجة للبنيناحيائيمنير ابراهيم عليوي عبد هللا27182022411019098

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت500.0071.43اعدادية الحويجة للبنيناحيائينزهان غازي علي سلطان27192022411019102

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء580.0082.86اعدادية الحويجة للبنيناحيائيوسام حمد مهدي زيدان27202022411019105
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية العباسي للبنيناحيائيابراهيم علي صالح حسين27212022411020002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك574.0082.00اعدادية العباسي للبنيناحيائياثير شالش عبد هللا صالح27222022411020004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0065.29اعدادية العباسي للبنيناحيائياحمد جاد هللا محمود عناد27232022411020007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك504.0072.00اعدادية العباسي للبنيناحيائياحمد علي ابراهيم اسود27242022411020010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك629.0089.86اعدادية العباسي للبنيناحيائياحمد فيصل عبد محمد27252022411020011

كلية الزراعة/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية العباسي للبنيناحيائيايهم محمد صالح عبد هللا27262022411020019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت545.0077.86اعدادية العباسي للبنيناحيائيباسل عبد هللا جاسم محمد27272022411020020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت444.0063.43اعدادية العباسي للبنيناحيائيبالل ناصر حسين ياسين27282022411020023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية العباسي للبنيناحيائيجمال جبار ابراهيم خلف27292022411020025

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت601.0085.86اعدادية العباسي للبنيناحيائيخليل يونس خلف عبد هللا27302022411020031

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية العباسي للبنيناحيائيسامر عامر عواد محمد27312022411020036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء452.0064.57اعدادية العباسي للبنيناحيائيسامي هاشم ناجي احمد27322022411020037

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية العباسي للبنيناحيائيصهيب انور علي عبد هللا27332022411020046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484.0069.14اعدادية العباسي للبنيناحيائيعبد الرحمن ثائر خلف هندي27342022411020051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471.0067.29اعدادية العباسي للبنيناحيائيعبد الغفور عبد الرزاق نوفيش حمد27352022411020056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك573.0081.86اعدادية العباسي للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد هللا صالح27362022411020058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار517.0073.86اعدادية العباسي للبنيناحيائيعلي عامر محمد سلمان27372022411020065

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية العباسي للبنيناحيائيعلي عبد الكريم علي محمد27382022411020066

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت522.0074.57اعدادية العباسي للبنيناحيائيعماد محمد مصطفى احمد27392022411020067

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت480.0068.57اعدادية العباسي للبنيناحيائيعمار روضان احمد ابراهيم27402022411020068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت527.0075.29اعدادية العباسي للبنيناحيائيعمار معيوف محمد توفيق27412022411020069

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية العباسي للبنيناحيائيفؤاد حسين علي عيدان27422022411020075

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية العباسي للبنيناحيائيفرحان صالح ابراهيم صالح27432022411020078

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك582.0083.14اعدادية العباسي للبنيناحيائيفيصل مطلك علي محمد27442022411020079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية العباسي للبنيناحيائيالزم محمد حمد نجم27452022411020081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت539.0077.00اعدادية العباسي للبنيناحيائيمحمد سالم حمود صالح27462022411020085

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية العباسي للبنيناحيائيمحمد كريم احمد خلف27472022411020086

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء458.0065.43اعدادية العباسي للبنيناحيائيمحمد مجبل ياسين حمدون27482022411020087

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية العباسي للبنيناحيائيمحمد معد علي حسين27492022411020088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت536.0076.57اعدادية العباسي للبنيناحيائيمروان احمد خضر عبد هللا27502022411020089

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية العباسي للبنيناحيائيمناع رافع حسين رجب27512022411020091

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية العباسي للبنيناحيائيمنذر عطا هللا خلف صالح27522022411020092

كلية العلوم/جامعة كركوك618.0088.29اعدادية العباسي للبنيناحيائيمهند عبد  عبد هللا صالح27532022411020093

كلية العلوم/جامعة كركوك605.0086.43اعدادية العباسي للبنيناحيائيمهند محمد عمر عبد الرحمن27542022411020094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29اعدادية العباسي للبنيناحيائيمهيمن شهاب احمد عبد27552022411020095

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر483.0069.00اعدادية العباسي للبنيناحيائينجم عبد هللا محمود هزاع27562022411020097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475.0067.86اعدادية العباسي للبنيناحيائيوسام علي خلف احمد27572022411020099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت542.0077.43اعدادية الرواد للبنيناحيائيابراهيم ثائر حسين قادر27582022411021002

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت636.0090.86اعدادية الرواد للبنيناحيائيابراهيم رمضان محمد صالح27592022411021005

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية الرواد للبنيناحيائياحمد جاسم يونس جاسم27602022411021008
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قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت525.0075.00اعدادية الرواد للبنيناحيائياحمد جودت خليل حمزه27612022411021009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك540.0077.14اعدادية الرواد للبنيناحيائياحمد حسين حسن عواد27622022411021011

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية الرواد للبنيناحيائياحمد صالح جمعه محمد27632022411021016

كلية العلوم/جامعة كركوك614.0087.71اعدادية الرواد للبنيناحيائياحمد ماهر عاصي مصطفى27642022411021021

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية الرواد للبنيناحيائياسحاق ناظم محمود محمد27652022411021029

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت496.0070.86اعدادية الرواد للبنيناحيائياسماعيل محمد ابراهيم رحيم27662022411021030

كلية العلوم/جامعة تكريت580.0082.86اعدادية الرواد للبنيناحيائيامجد مهدي حسن خالد27672022411021031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية الرواد للبنيناحيائيامين كامران فرج امين27682022411021032

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية581.0083.00اعدادية الرواد للبنيناحيائياوس رعد احمد حسين27692022411021033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية الرواد للبنيناحيائيايمن صباح احمد محمد27702022411021035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك465.0066.43اعدادية الرواد للبنيناحيائيايوب مهند غالب علي27712022411021039

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية الرواد للبنيناحيائيبيه شنك محمد غفور امين27722022411021041

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية الرواد للبنيناحيائيجان وهبي حسين علي27732022411021042

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية الرواد للبنيناحيائيحسين صاحب مدري حسن27742022411021047

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية الرواد للبنيناحيائيحسين عالء قحطان كنيش27752022411021048

كلية العلوم/جامعة كركوك597.0085.29اعدادية الرواد للبنيناحيائيحسين هشام احمد صالح27762022411021049

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت521.0074.43اعدادية الرواد للبنيناحيائيحميد جمعه حميد زكروط27772022411021051

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية الرواد للبنيناحيائيدانا ستار ولي محمد27782022411021056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية الرواد للبنيناحيائيسعد عبد المنعم رشيد احمد27792022411021066

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية496.0070.86اعدادية الرواد للبنيناحيائيسيف الدين حسين حمد ابراهيم27802022411021068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك565.0080.71اعدادية الرواد للبنيناحيائيسيف سعد فالح طاهر27812022411021070

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت591.0084.43اعدادية الرواد للبنيناحيائيطه صالح حسن يوسف27822022411021074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك574.0082.00اعدادية الرواد للبنيناحيائيعباس فاضل عبد احمد27832022411021075

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية الرواد للبنيناحيائيعبد الرحمن ابراهيم خلف ابراهيم27842022411021079

كلية العلوم/جامعة تكريت577.0082.43اعدادية الرواد للبنيناحيائيعبد الرحمن حسن خفيف جاكه27852022411021080

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية الرواد للبنيناحيائيعبد الرحمن مهدي حسن خالد27862022411021081

كلية العلوم/جامعة تكريت587.0083.86اعدادية الرواد للبنيناحيائيعبد هللا ربيع احمد عبد هللا27872022411021086

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية الرواد للبنيناحيائيعبد هللا طه عبد هللا نصيف27882022411021089

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية الرواد للبنيناحيائيعبد هللا محمد احمد سمين27892022411021091

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء589.0084.14اعدادية الرواد للبنيناحيائيعبد هللا يونس ثلج صالح27902022411021092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0069.14اعدادية الرواد للبنيناحيائيعبد المؤمن عبد الكريم نجاة ولي27912022411021093

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية الرواد للبنيناحيائيعبد الهادي علي عزيز صالح27922022411021096

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية الرواد للبنيناحيائيعلي حسين فاضل حسين27932022411021103

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية الرواد للبنيناحيائيعلي حسين فاضل نجم27942022411021104

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية616.0088.00اعدادية الرواد للبنيناحيائيعلي حيدر محسن سالم27952022411021106

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية الرواد للبنيناحيائيعلي صباح محمد محسن27962022411021108

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك629.0089.86اعدادية الرواد للبنيناحيائيعلي وحد الدين مجيد حميد27972022411021111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك583.0083.29اعدادية الرواد للبنيناحيائيعمر علي شهاب وهاب27982022411021113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت500.0071.43اعدادية الرواد للبنيناحيائيعمر فاروق لطيف جاسم27992022411021114

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك590.0084.29اعدادية الرواد للبنيناحيائيعمران وجدي صادق ايوب28002022411021116
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى447.0063.86اعدادية الرواد للبنيناحيائيعهد عماد حسين حمد28012022411021117

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت518.0074.00اعدادية الرواد للبنيناحيائيغيث ابراهيم مهيدي صالح28022022411021121

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية الرواد للبنيناحيائيمبين ايهان عون الرفيق يونس28032022411021127

كلية االثار/جامعة الكوفة441.0063.00اعدادية الرواد للبنيناحيائيمجتبى محمد لطيف علي28042022411021128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك587.0083.86اعدادية الرواد للبنيناحيائيمحمد جنكيز حمدي زينل28052022411021131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت535.0076.43اعدادية الرواد للبنيناحيائيمحمد حسين علي يوسف28062022411021133

كلية العلوم/جامعة ديالى573.0081.86اعدادية الرواد للبنيناحيائيمحمد حميد نوري شكر28072022411021134

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت497.0071.00اعدادية الرواد للبنيناحيائيمحمد خالد يوسف علي28082022411021135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية الرواد للبنيناحيائيمحمد رائد جاسم فرج28092022411021137

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية الرواد للبنيناحيائيمحمد طيب عبد الكريم حميد28102022411021142

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0078.57اعدادية الرواد للبنيناحيائيمحمد عطاء سليمان صالح28112022411021146

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية383.0054.71اعدادية الرواد للبنيناحيائيمحمد علي هزاع حمدي28122022411021148

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية573.0081.86اعدادية الرواد للبنيناحيائيمحمد قصي شاكر محمود28132022411021149

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية522.0074.57اعدادية الرواد للبنيناحيائيمحمد مصطفى جبار عبد الكريم28142022411021150

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك596.0085.14اعدادية الرواد للبنيناحيائيمحمد مصطفى حسن علي28152022411021151

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية الرواد للبنيناحيائيمحمد نبيل محمد حميد28162022411021155

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك561.0080.14اعدادية الرواد للبنيناحيائيمهدي صالح عبد هللا صالح28172022411021180

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية473.0067.57اعدادية الرواد للبنيناحيائينذير منذر احمد هزاع28182022411021187

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية503.0071.86اعدادية الرواد للبنيناحيائيوضاح صفر جابر عبد هللا28192022411021190

كلية التربية/جامعة سامراء497.0071.00اعدادية الرياض للبنيناحيائيابراهيم ذابل عبد هللا مطر28202022411022001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0066.29اعدادية الرياض للبنيناحيائيابراهيم محمد ابراهيم حمد28212022411022002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك567.0081.00اعدادية الرياض للبنيناحيائياحمد خلف حسين مخلف28222022411022003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0075.57اعدادية الرياض للبنيناحيائياحمد صالح حسن سلطان28232022411022004

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت543.0077.57اعدادية الرياض للبنيناحيائياحمد نوري طامي عزبه28242022411022005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك606.0086.57اعدادية الرياض للبنيناحيائيانور حبيب حمد نزال28252022411022007

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك567.0081.00اعدادية الرياض للبنيناحيائياياد فالح حسن عبد هللا28262022411022010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت530.0075.71اعدادية الرياض للبنيناحيائيحارث فالح نجم محمد28272022411022011

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية452.0064.57اعدادية الرياض للبنيناحيائيحسام كريم حمد نزال28282022411022012

كلية التربية/جامعة سامراء495.0070.71اعدادية الرياض للبنيناحيائيحسام لؤي صالح حسن28292022411022013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528.0075.43اعدادية الرياض للبنيناحيائيحسام مشلح نومي ظاهر28302022411022014

كلية التمريض/جامعة كركوك674.0096.29اعدادية الرياض للبنيناحيائيخطاب حسين علي حسين28312022411022016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت541.0077.29اعدادية الرياض للبنيناحيائيخليل سعد سحاب سلوم28322022411022017

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية الرياض للبنيناحيائيذاكر طامي جواد احمد28332022411022018

كلية العلوم/جامعة تكريت577.0082.43اعدادية الرياض للبنيناحيائيرأفت خميس مرعي عوفي28342022411022019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك573.0081.86اعدادية الرياض للبنيناحيائيرعد علي شهاب حمد28352022411022020

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية الرياض للبنيناحيائيسرمد محمد رزاق حمد28362022411022022

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت484.0069.14اعدادية الرياض للبنيناحيائيسعد علي شهاب حمد28372022411022023

كلية العلوم/جامعة كركوك624.0089.14اعدادية الرياض للبنيناحيائيسمير عكله حمزه جواد28382022411022024

كلية التربية/جامعة سامراء495.0070.71اعدادية الرياض للبنيناحيائيضياء شعالن ابراهيم عطيه28392022411022026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت556.0079.43اعدادية الرياض للبنيناحيائيعبد االله احمد محمد مخلف28402022411022028
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كلية التربية /جامعة الحمدانية521.0074.43اعدادية الرياض للبنيناحيائيعبد هللا احمد حسن سلطان28412022411022030

كلية العلوم/جامعة كركوك635.0090.71اعدادية الرياض للبنيناحيائيعبد هللا احمد عمر علي28422022411022031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك600.0085.71اعدادية الرياض للبنيناحيائيعبد هللا محمد حمد نزال28432022411022032

كلية العلوم/جامعة كركوك618.0088.29اعدادية الرياض للبنيناحيائيعبد المجيد خالد دعيان حمود28442022411022033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت531.0075.86اعدادية الرياض للبنيناحيائيعزيز حكيم علص نزال28452022411022034

كلية الطب/جامعة كركوك703.00100.43اعدادية الرياض للبنيناحيائيعلي حسين غائب حسن28462022411022035

كلية العلوم/جامعة كركوك627.0089.57اعدادية الرياض للبنيناحيائيعماد محمود سامي حميد28472022411022038

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0068.00اعدادية الرياض للبنيناحيائيعمر نعمه ملح نومي28482022411022039

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية الرياض للبنيناحيائيعناد علي حمودي حسين28492022411022040

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر472.0067.43اعدادية الرياض للبنيناحيائيقاسم محمد حمد نزال28502022411022042

كلية الطب/جامعة كركوك705.00100.71اعدادية الرياض للبنيناحيائيمؤيد مخلف ثيل طلب28512022411022043

كلية التربية/جامعة سامراء507.0072.43اعدادية الرياض للبنيناحيائيمحمد صالح علي حسين28522022411022044

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية الرياض للبنيناحيائيمحمد فالح نجم محمد28532022411022045

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية الرياض للبنيناحيائيمحمود فيصل غازي راضي28542022411022048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك610.0087.14اعدادية الرياض للبنيناحيائينجيب ناعم عواد مطر28552022411022052

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية الرياض للبنيناحيائيهذال خليل مخلف عبد هللا28562022411022054

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت484.0069.14اعدادية الرياض للبنيناحيائيهشام محمود كريم عبد هللا28572022411022055

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية الرياض للبنيناحيائيهيثم عبد هللا خلف اسود28582022411022056

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية الرياض للبنيناحيائيوائل خماس رمضان جاسم28592022411022057

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت547.0078.14اعدادية الرياض للبنيناحيائييوسف ابراهيم نومان مسعود28602022411022058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت526.0075.14اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيابراهيم حسين علي رجاء28612022411024001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك642.0091.71اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيابراهيم محمد ياس رومي28622022411024002

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائياحمد حسن احمد سكران28632022411024004

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت506.0072.29اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائياحمد خيرو احمد حسين28642022411024005

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت536.0076.57اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائياحمد طيب ياس رومي28652022411024006

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0086.29اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائياحمد عدنان خلف علي28662022411024007

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار537.0076.71اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائياحمد مسعود حسين جمعه28672022411024008

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيالبراء محمد محسن محمود28682022411024009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت540.0077.14اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائياياد فياض احمد عبد هللا28692022411024010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت525.0075.00اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيجاسم محمد جاسم محمد28702022411024012

كلية العلوم/جامعة تكريت586.0083.71اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيحامد عبد هللا حميد محسن28712022411024013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0074.86اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيحميد محمود قاطع محمود28722022411024019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيخليل ابراهيم احمد محمد28732022411024020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت546.0078.00اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيسبعاوي صالح احمد محمد28742022411024023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت484.0069.14اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيسيف صالح عبد الغفور دربي28752022411024024

كلية التربية/جامعة سامراء494.0070.57اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيضرغام عبد صالح علي28762022411024026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت613.0087.57اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيضياف تركي عبد حسن28772022411024027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيظاهر محمود علي حمادي28782022411024028

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.0098.71اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعبد الحق عبد الرزاق محمد يوسف28792022411024031

كلية العلوم/جامعة تكريت579.0082.71اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد هللا ويس عبد هللا28802022411024033
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت556.0079.43اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود عبد الغني جار هللا28812022411024035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت518.0074.00اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعبد الستار مهند ريكان عويد28822022411024036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعبيد طارق هارون عثمان28832022411024039

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0078.14اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعلي ادريس نايف محمد28842022411024040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعلي حسن جاسم محمد28852022411024041

كلية التربية/جامعة سامراء520.0074.29اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعمر حسن ويس عبد هللا28862022411024044

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0084.86اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعمر ذياب عبوش خلف28872022411024045

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت475.0067.86اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعمر عبد هللا ابراهيم محمد28882022411024046

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيكثير حسن احمد سكران28892022411024048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0067.00اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيكمال رضوان حمد شيخ28902022411024049

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر456.0065.14اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيكمال مظهر عبد الغني جار هللا28912022411024050

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت583.0083.29اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيمحمد احمد حمود محمد28922022411024053

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى475.0067.86اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيمحمد احمد عبد حبيب28932022411024054

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت595.0085.00اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيمحمد اسعد طه حبيب28942022411024056

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك600.0085.71اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيمحمد ذياب عبوش خلف28952022411024058

كلية التمريض/جامعة تكريت671.0095.86اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيمحمد سليمان علي عبد هللا28962022411024059

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم احمد عطية28972022411024060

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار573.0081.86اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيمحمد مسعود حسين جمعه28982022411024062

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيمصطفى مناع عبيد عيسى28992022411024065

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0089.71اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيمصعب خلف ابراهيم محمد29002022411024066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت539.0077.00اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيموفق احمد محمود عباس29012022411024069

كلية التربية/جامعة سامراء490.0070.00اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيهشام عبد صالح علي29022022411024070

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار583.0083.29اعدادية الزاب للبنيناحيائيابراهيم مسعود حسين جمعه29032022411025001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك586.0083.71اعدادية الزاب للبنيناحيائياحمد خالد طلب محجوب29042022411025002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية الزاب للبنيناحيائياحمد كامل عبد الواحد حسين29052022411025004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت548.0078.29اعدادية الزاب للبنيناحيائياحمد ماهر مهدي صالح29062022411025005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية الزاب للبنيناحيائيبالل ابراهيم سلطان عبد هللا29072022411025007

كلية التمريض/جامعة كركوك680.0097.14اعدادية الزاب للبنيناحيائيحسين علي محمد عيسى29082022411025009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0060.14اعدادية الزاب للبنيناحيائيسعد وعد عبود صالح29092022411025011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0075.57اعدادية الزاب للبنيناحيائيسيف سعد جاسم حميد29102022411025012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية الزاب للبنيناحيائيعبد الرحمن تحسين طه عبد29112022411025015

كلية التمريض/جامعة كركوك683.0097.57اعدادية الزاب للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد هللا عبد29122022411025021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0075.57اعدادية الزاب للبنيناحيائيعبد هللا حسين محمد صالح29132022411025022

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت513.0073.29اعدادية الزاب للبنيناحيائيعبد هللا حنتوش اسماعيل حسن29142022411025023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت491.0070.14اعدادية الزاب للبنيناحيائيعبد هللا عبد العظيم حمد خلف29152022411025026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية الزاب للبنيناحيائيعبد هللا ماجد عبد هللا صالح29162022411025027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية الزاب للبنيناحيائيعلي ادريس زوبع مد هللا29172022411025030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0060.14اعدادية الزاب للبنيناحيائيعمر ماجد عبد هللا صالح29182022411025033

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية الزاب للبنيناحيائيغزوان خالد صالح محمد29192022411025038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت497.0071.00اعدادية الزاب للبنيناحيائيفيصل صخر سلمان احمد29202022411025039
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت538.0076.86اعدادية الزاب للبنيناحيائيماهر عبد هللا نجم عبد هللا29212022411025040

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت517.0073.86اعدادية الزاب للبنيناحيائيمحمد احمد محمود صالح29222022411025041

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء603.0086.14اعدادية الزاب للبنيناحيائيمحمد عبد الخالق احمد حسين29232022411025042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية الزاب للبنيناحيائيمحمد عبود خلف سلوم29242022411025044

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية الزاب للبنيناحيائيمصطفى جمال عبد ناصر29252022411025046

كلية العلوم/جامعة تكريت594.0084.86اعدادية الزاب للبنيناحيائيمصطفى خالد حميد عبوش29262022411025047

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك555.0079.29اعدادية الزاب للبنيناحيائيمصطفى عبيد ابراهيم عيسى29272022411025048

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك600.0085.71اعدادية الزاب للبنيناحيائيمصعب ياسر محمد علي29282022411025050

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك557.0079.57اعدادية الزاب للبنيناحيائيموسى ياسين صالح احمد29292022411025051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت542.0077.43اعدادية الزاب للبنيناحيائيهمام محمد حمد جمعة29302022411025053

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت520.0074.29اعدادية الزاب للبنيناحيائيوسام خالد احمد سلطان29312022411025054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك614.0087.71اعدادية الزاب للبنيناحيائييقضان عبد اسليم ميزر29322022411025056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك570.0081.43ثانوية الخان للبنيناحيائياحمد عبد هللا محمد احمد29332022411026001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك567.0081.00ثانوية الخان للبنيناحيائيعبد الرحمن ثاني علي حسين29342022411026003

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية611.0087.29ثانوية الخان للبنيناحيائيعلي حسين علي عطية29352022411026005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57ثانوية الخان للبنيناحيائيعمر عبد هللا علي محمد29362022411026007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك564.0080.57ثانوية الخان للبنيناحيائيمحمد عبد هللا خلف عبد هللا29372022411026008

كلية العلوم/جامعة كركوك601.0085.86ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائياحمد صباح هالل عوفي29382022411027003

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية432.0061.71ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائياحمد عماد جمعة كريم29392022411027004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية425.0060.71ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائياركان حميد عبد هللا نجم29402022411027006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0064.00ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائيعلي عبد هللا علي احمد29412022411027011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائيعمر موسى جاسم نجم29422022411027012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائيمحمد طه مطر شهاب29432022411027015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك564.0080.57ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائيوضاح صباح هالل عوفي29442022411027019

كلية العلوم/جامعة كركوك624.0089.14 للبنين6اعدادية حوض احيائياثير طارق زيد فاضل29452022411028001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت536.0076.57 للبنين6اعدادية حوض احيائياحمد علي حسين صالح29462022411028004

كلية العلوم/جامعة واسط597.0085.29 للبنين6اعدادية حوض احيائيبرزان خلف ابراهيم احمد29472022411028007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت551.0078.71 للبنين6اعدادية حوض احيائيحبيب سعدون حماده اسود29482022411028008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت554.0079.14 للبنين6اعدادية حوض احيائيحسين محمد خليل حسن29492022411028009

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29 للبنين6اعدادية حوض احيائيخلف حمود فاضل حمود29502022411028010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت479.0068.43 للبنين6اعدادية حوض احيائيذاكر سبهان عبد هللا شبيب29512022411028013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00 للبنين6اعدادية حوض احيائيسبهان حسن محمد ديو29522022411028015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0064.71 للبنين6اعدادية حوض احيائيسالم حمود صائل جزاع29532022411028016

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57 للبنين6اعدادية حوض احيائيصدام موفق محمد عبد هللا29542022411028018

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43 للبنين6اعدادية حوض احيائيعادل فاضل عادل علي29552022411028019

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت543.0077.57 للبنين6اعدادية حوض احيائيعبد الرحمن محمد عبد هللا شبيب29562022411028021

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86 للبنين6اعدادية حوض احيائيعبد هللا مذود عكال عيسى29572022411028023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00 للبنين6اعدادية حوض احيائيعبد المعين علي عادل علي29582022411028024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00 للبنين6اعدادية حوض احيائيعقيل برزان بنيان محمد29592022411028025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك482.0068.86 للبنين6اعدادية حوض احيائيعالء سامي حمد صالح29602022411028026
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت526.0075.14 للبنين6اعدادية حوض احيائيمؤمن محمود صائل جزاع29612022411028031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت461.0065.86 للبنين6اعدادية حوض احيائيماهر طلب علي محمد29622022411028033

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71 للبنين6اعدادية حوض احيائيمحسن حماده حمد حسن29632022411028034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت525.0075.00 للبنين6اعدادية حوض احيائيمحمد حمود صائل جزاع29642022411028038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528.0075.43 للبنين6اعدادية حوض احيائيمحمد سالم سليمان حسن29652022411028039

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0064.14 للبنين6اعدادية حوض احيائيمحمد نواف محمد عكله29662022411028041

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0062.71 للبنين6اعدادية حوض احيائيموفق حسين سعيد محمد29672022411028045

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0060.43 للبنين6اعدادية حوض احيائييوسف جوهر حميد غفور29682022411028049

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0064.29ثانوية المهيري للبنيناحيائياحمد طلب تفاح سليمان29692022411029002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية المهيري للبنيناحيائياسامه عبد الناصر عبد هللا ابراهيم29702022411029003

كلية التربية /جامعة الحمدانية496.0070.86ثانوية المهيري للبنيناحيائيدحام علي محمد خلف29712022411029004

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية المهيري للبنيناحيائيرعد عبد هللا محمد مربط29722022411029005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية المهيري للبنيناحيائيسبع سامي سبع محمد29732022411029006

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية المهيري للبنيناحيائيعبد الباقي حسين احمد عبد هللا29742022411029007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل496.0070.86ثانوية المهيري للبنيناحيائيعبد السالم حميد عبد هللا رضوان29752022411029010

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت496.0070.86ثانوية المهيري للبنيناحيائيعمران رمضان محمد عبد الحميد29762022411029011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية المهيري للبنيناحيائينمر سامي سبع محمد29772022411029015

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية المهيري للبنيناحيائيواثق جمعه علي ابراهيم29782022411029016

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية تل علي للبنيناحيائيحمد ابراهيم حمود عبد هللا29792022411030007

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى548.0078.29اعدادية تل علي للبنيناحيائيعبد هللا خليل فرحان ياسين29802022411030016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت476.0068.00اعدادية تل علي للبنيناحيائيعمر عادل خلف ابراهيم29812022411030020

كلية العلوم/جامعة كركوك637.0091.00اعدادية تل علي للبنيناحيائيمجدي محمد احمد زوبع29822022411030023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت540.0077.14اعدادية تل علي للبنيناحيائيمحمود حمد محمد صالح29832022411030026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت471.0067.29اعدادية تل علي للبنيناحيائيهيثم جاسم ابراهيم صالح29842022411030027

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية تل علي للبنيناحيائيوسام صباح ابراهيم محمد29852022411030028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل531.0075.86ثانوية الحسينية للبنيناحيائيحمزة محمد حنش عبد هللا29862022411032002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت565.0080.71ثانوية الحسينية للبنيناحيائيصالح عبد صالح عبد29872022411032003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك624.0089.14ثانوية الحسينية للبنيناحيائيعمر محمد حمد محمد29882022411032005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت550.0078.57ثانوية الحسينية للبنيناحيائيمحمد عواد محمد هالل29892022411032006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية شميط للبنيناحيائياحمد اسامة حميد فاضل29902022411034002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت578.0082.57ثانوية شميط للبنيناحيائياحمد عبد هللا حسن احمد29912022411034003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية شميط للبنيناحيائيانور احمد مصطفى علي29922022411034007

كلية اآلداب/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية شميط للبنيناحيائيحارث روضان عبد الكريم حسن29932022411034010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0074.86ثانوية شميط للبنيناحيائيحكيم خلف جمعة حمود29942022411034013

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0085.00ثانوية شميط للبنيناحيائيرائد عياش محمد خليل29952022411034015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية شميط للبنيناحيائيسالم عامر عبد الهادي حمادة29962022411034018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت507.0072.43ثانوية شميط للبنيناحيائيصالح رياض احمد عبد الكريم29972022411034021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت498.0071.14ثانوية شميط للبنيناحيائيعبد الكريم محمد قاطع محمود29982022411034022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك584.0083.43ثانوية شميط للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم حسن محمد29992022411034023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0071.43ثانوية شميط للبنيناحيائيعبد هللا ليث موسى جاسم30002022411034024
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية شميط للبنيناحيائيعمر محمود مرعي حسن30012022411034025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية شميط للبنيناحيائيفرحان عفيف فرحان داود30022022411034027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية شميط للبنيناحيائيمحمد عبد هللا نعمة حمادة30032022411034029

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية شميط للبنيناحيائيمشتاق طالب حسين ظاهر30042022411034030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت597.0085.29ثانوية شميط للبنيناحيائيهشام غانم عبد الجادر حسن30052022411034032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت556.0079.43ثانوية شميط للبنيناحيائيهيثم شامل محمد شاوي30062022411034033

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت513.0073.29ثانوية شميط للبنيناحيائيوليد صديق حسن خلف30072022411034034

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية العرصة للبنيناحيائيابراهيم علي عبد هللا محمد30082022411035001

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت514.0073.43ثانوية العرصة للبنيناحيائياحمد اسماعيل علي مخلف30092022411035002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية العرصة للبنيناحيائياحمد فيصل احمد محمد30102022411035003

كلية العلوم/جامعة كركوك623.0089.00ثانوية العرصة للبنيناحيائيحكيم عادل عبد هللا محمد30112022411035007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0071.29ثانوية العرصة للبنيناحيائيصديق احمد سعدون علي30122022411035011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية العرصة للبنيناحيائيصالح ناجي سليم عبد30132022411035012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء567.0081.00ثانوية العرصة للبنيناحيائيعامر حمود خضر حميد30142022411035013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت545.0077.86ثانوية العرصة للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد هللا احمد30152022411035016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك574.0082.00ثانوية العرصة للبنيناحيائيمعاذ عامر شبطه احمد30162022411035024

كلية التربية /جامعة الحمدانية484.0069.14ثانوية العرصة للبنيناحيائييونس طلب خلف موسى30172022411035026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك569.0081.29ثانوية المصطفى للبنيناحيائيحسن حسين حمد صالح30182022411036004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0068.00ثانوية المصطفى للبنيناحيائيصالح محمود محمد صالح30192022411036008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت558.0079.71ثانوية المصطفى للبنيناحيائيعبد الرحمن ماهر ابراهيم عطيه30202022411036011

كلية التربية/جامعة سامراء517.0073.86ثانوية المصطفى للبنيناحيائيعبد السالم فالح حسن محمد30212022411036012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت596.0085.14ثانوية المصطفى للبنيناحيائيعصام مطر طه ياسين30222022411036013

كلية التربية/جامعة سامراء521.0074.43ثانوية المصطفى للبنيناحيائيفهمي عبد هللا خليل محمد30232022411036015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية المصطفى للبنيناحيائيمحمد عواد محمد عزاوي30242022411036016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية المصطفى للبنيناحيائيمعاذ ياسر ابراهيم مجيد30252022411036020

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية576.0082.29ثانوية المصطفى للبنيناحيائيمنذر زياد حسن محمد30262022411036021

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية المصطفى للبنيناحيائييوسف احمد حسين زيدان30272022411036022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائياحمد محمد خلف عبد هللا30282022411037006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية484.0069.14اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائيحسين عباس محمد سردي30292022411037013

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى456.0065.14اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائيحمزه علي محمود حسين30302022411037014

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية619.0088.43اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائيزرنك شامل كامل كريم30312022411037018

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية620.0088.57اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائيزكريا برهان نجم الدين محمد علي30322022411037019

كلية العلوم/جامعة كركوك597.0085.29اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائيسيف حسن شكور محمد30332022411037023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك501.0071.57اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائيشه هرام نصر الدين حمه سور علي30342022411037025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك517.0073.86اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائيعبد الباسط شوكت شريف محمد30352022411037026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا شهاب محمد علي30362022411037030

كلية العلوم/جامعة كركوك620.0088.57اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائيفؤاد محمد عبد العزيز محسن30372022411037036

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت542.0077.43اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائيفيرسين غازي علي رشيد30382022411037037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.29اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد برهان قادر محمد30392022411037039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0067.14اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد تحسين بايز احمد30402022411037040
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كلية طب االسنان/جامعة كركوك694.0099.14اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد فرمان كريم حمه30412022411037042

كلية العلوم/جامعة كركوك625.0089.29اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد هيوا جمعه قرباني30422022411037045

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد وريا عبد العزيز طاهر30432022411037046

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية566.0080.86اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد يوسف عثمان قادر30442022411037047

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0062.71اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائيمعن محسن عادل حميد30452022411037052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك490.0070.00اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائينوري صباح نوري سعيد30462022411037053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت547.0078.14اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيابراهيم عبد هللا عبد الحسين شريف30472022411039003

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0081.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياثير نضال محمود صالح30482022411039007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد حسن ولي جميل30492022411039008

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية581.0083.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد رعد هاشم رجب30502022411039013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك491.0070.14اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد شيرزاد فخر الدين غايب30512022411039016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية452.0064.57اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد صبحي جالل عبد هللا30522022411039018

كلية اآلداب/جامعة كركوك560.0080.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد عبد االله مسلط حمد30532022411039020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية575.0082.14اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد عبد هللا صالح الدين اسماعيل30542022411039021

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد محمد شحاذه مصطفى30552022411039027

كلية التمريض/جامعة كركوك685.0097.86اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد محمد عبد هللا جميل30562022411039028

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد محمد مظهر خورشيد30572022411039029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية461.0065.86اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياسامة عبد الستار حسين علي30582022411039035

كلية اآلداب/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياسماعيل محمد حميد مجيد30592022411039039

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت490.0070.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيايهم رازق مرهون سالم30602022411039042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت593.0084.71اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيبراء اسماعيل قادر محمد30612022411039044

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية645.0092.14اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيحارث وليد محمد عبد30622022411039049

كلية التمريض/جامعة تلعفر665.0095.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيحامد ظاهر خلف حسن30632022411039050

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0084.71اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيحسين انور وهاب محمد30642022411039053

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.57اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيحسين محمد طه مطلك30652022411039054

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية579.0082.71اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيحمزة ايوب حمزة واحد30662022411039056

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك543.0077.57اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيحيدر عادل بهجت عزت30672022411039058

كلية العلوم/جامعة كركوك605.0086.43اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيدانيار محمد سعيد ابراهيم30682022411039062

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيديلمان كمال جمعه صابر30692022411039064

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0078.57اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيرعد سلمان وادي خلف30702022411039066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت525.0075.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيزياد طارق علي حسين30712022411039070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك514.0073.43اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيسفيان طارق فاضل سليمان30722022411039076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت502.0071.71اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيسيف سعد ظاهر عليوي30732022411039079

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت576.0082.29اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد الرحمن رمضان عطية سليمان30742022411039088

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك600.0085.71اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد اسود حمود30752022411039090

كلية التمريض/جامعة كركوك674.0096.29اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد السالم فزع حمد خضير30762022411039092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد القادر مهند مهدي صالح30772022411039095

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية545.0077.86اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد هللا عبد العزيز محمود علي30782022411039099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0069.14اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد هللا عبد الكريم حمه صالح قادر30792022411039100

كلية الزراعة/جامعة كركوك493.0070.43اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد هللا عصمت قادر حسن30802022411039101
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد هللا فيض هللا عطاء هللا اسماعيل30812022411039104

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد هللا موفق فاضل صابر30822022411039105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد الوهاب اسماعيل ياسين ابراهيم30832022411039110

كلية العلوم/جامعة كركوك609.0087.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعلي صباح حسن كاظم30842022411039119

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك532.0076.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعلي صفاء محمد فارس30852022411039120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454.0064.86اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعلي نوزاد عز الدين اسماعيل30862022411039121

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية463.0066.14اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعمر زيدان خلف عبد هللا30872022411039124

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيفاضل طه ياس خضير30882022411039133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0067.14اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيليث ماجد حميد محمد30892022411039138

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0060.57اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيماهر عامر عكله حمد30902022411039139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد احمد حسين محمد30912022411039142

كلية العلوم/جامعة كركوك628.0089.71اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد جمعه كاله برزو30922022411039147

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك613.0087.57اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد شدان محمد شكور30932022411039155

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك578.0082.57اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد صابر حسن محمد30942022411039156

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية431.0061.57اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد عباس عز الدين اكبر30952022411039159

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك631.0090.14اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد عماد عدنان جاسم30962022411039162

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد غالب عواد حمودي30972022411039164

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك578.0082.57اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد محمود جمعة شاكر30982022411039167

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية430.0061.43اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد مخلص مولود حسن30992022411039168

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك650.0092.86اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمود اياد رشيد سمين31002022411039169

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك471.0067.29اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمصطفى احمد نعمت احمد31012022411039174

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمصطفى ثامر مصطاف عباس31022022411039176

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية435.0062.14اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمصطفى محمد جمال قنبر31032022411039182

كلية اآلداب/جامعة كركوك513.0073.29اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمصطفى محمود عبد الكريم حسن31042022411039184

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمعتصم حسن اسماعيل ابراهيم31052022411039185

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك614.0087.71اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائينزار قاسم محمد كريم31062022411039188

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت543.0077.57اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيهمام احمد عبد منصور31072022411039190

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0085.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيهمام اركان هيالن محمد31082022411039191

كلية العلوم/جامعة الموصل650.0092.86اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيوسام احمد محمد صالح شهاب31092022411039194

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك568.0081.14اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيوسام وليد عبد الرحمن حسين31102022411039196

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0086.71اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائييوسف احمد محمد رفيق31112022411039199

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائييوسف برهان علي شوكت31122022411039200

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل589.0084.14اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائييوسف سعد عبد القادر رشيد31132022411039201

كلية الطب/جامعة كركوك701.20100.17ثانوية العراق للمتميزيناحيائيابراهيم خليل ابراهيم حسين31142022411040002

كلية الطب/جامعة كركوك708.12101.16ثانوية العراق للمتميزيناحيائيابراهيم عباس قادر نادر31152022411040003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.6097.80ثانوية العراق للمتميزيناحيائيابراهيم محمد ابراهيم عمر31162022411040004

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية670.6495.81ثانوية العراق للمتميزيناحيائيابراهيم موفق سليمان عباس31172022411040005

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد اياد زين العابدين محمد31182022411040006

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل573.0481.86ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد بهاء الدين حسن نوري31192022411040007

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية680.3297.19ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد سمين غريب محمد31202022411040009
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كلية الطب/جامعة كركوك705.92100.85ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد عامر حسن صبر31212022411040010

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية686.1298.02ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد فالح محمود فرج31222022411040011

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية638.6891.24ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد ليث كمال خليل31232022411040012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك557.5679.65ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد محمد عبد هللا علي31242022411040013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك675.6096.51ثانوية العراق للمتميزيناحيائياشرف محمد اشرف علي31252022411040016

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.8494.41ثانوية العراق للمتميزيناحيائيالمصطفى عدنان عبد هللا محمد31262022411040017

كلية الطب/جامعة كركوك700.04100.01ثانوية العراق للمتميزيناحيائياميد عصام وحيد عبد هللا31272022411040018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك648.8092.69ثانوية العراق للمتميزيناحيائيانس احمد حمزه عباس31282022411040019

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية676.5696.65ثانوية العراق للمتميزيناحيائيبافي عدنان عادل مجيد31292022411040020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0895.87ثانوية العراق للمتميزيناحيائيجعفر حمدي لطيف خير هللا31302022411040021

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية574.7282.10ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحسين احمد رضا دهش31312022411040023

كلية الطب/جامعة كركوك700.92100.13ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحسين اركان خليل جمعه31322022411040024

كلية العلوم/جامعة كركوك624.4889.21ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحسين جمعه حسين عالوي31332022411040025

كلية الطب/جامعة كركوك704.24100.61ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحسين جنكيز احمد مصطفى31342022411040026

كلية الطب/جامعة نينوى695.5299.36ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحسين علي رمزي ناجي31352022411040027

كلية الطب/جامعة كركوك702.24100.32ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحسين علي زينل محمد31362022411040028

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى676.2896.61ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحيدر حسين حيدر جعفر31372022411040031

كلية الطب/جامعة نينوى695.7299.39ثانوية العراق للمتميزيناحيائيراجي جاسم محمد حسن31382022411040032

كلية الطب/جامعة كركوك701.00100.14ثانوية العراق للمتميزيناحيائيرامي صدام عبد الجبار عالوي31392022411040033

كلية التمريض/جامعة كركوك678.2096.89ثانوية العراق للمتميزيناحيائيسجاد حارث محمد حسن محسن31402022411040034

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0886.87ثانوية العراق للمتميزيناحيائيسيف االسالم رواد جميل ناجي31412022411040036

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0895.30ثانوية العراق للمتميزيناحيائيشاهين يشار احمد غائب31422022411040037

كلية العلوم/جامعة كركوك617.2088.17ثانوية العراق للمتميزيناحيائيصالح رعد صالح ولي31432022411040038

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0494.58ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد الرؤوف عمر رياض عمر31442022411040040

كلية الطب/جامعة كركوك702.56100.37ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد الرحمن باسم عوده كشيش31452022411040041

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية644.6892.10ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد الرحمن سفيان صباح حميد31462022411040042

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك593.0084.71ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد الرحمن نهاد احمد محمود31472022411040046

كلية العلوم/جامعة كركوك602.0086.00ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد هللا حسين مصطفى خورشيد31482022411040049

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى676.7696.68ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد هللا خالد سعد الدين احمد31492022411040050

كلية الطب/جامعة تكريت696.2899.47ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد هللا سعدي قاسم فاضل31502022411040051

كلية الطب/جامعة كركوك705.68100.81ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد هللا عماد سالم جاسم31512022411040053

كلية الطب/جامعة كركوك704.84100.69ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد هللا مجيد حميد عبد الرزاق31522022411040054

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية643.3291.90ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد هللا محمد ايدن عثمان31532022411040055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت547.0078.14ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد هللا مصطفى محمد عباس31542022411040056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك510.0872.87ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي احمد خليل عبد القادر31552022411040057

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.2895.90ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي احمد موفق عبد االمير31562022411040058

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك651.2893.04ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي ايوب عمر محمد31572022411040059

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت558.2879.75ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي حسين مهدي شفيق31582022411040060

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية676.5296.65ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي سالم محمد عبد هللا31592022411040061

كلية طب االسنان/جامعة كركوك692.7698.97ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي فؤاد زيدان مصطفى31602022411040062
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.8097.69ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي لطيف طه ناصر31612022411040063

كلية الصيدلة/جامعة كركوك692.6098.94ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي ليث حكيم جاسم31622022411040064

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك551.0078.71ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعمار محمد ميرزه عبد الرحمن31632022411040065

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.7297.53ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعمار وسام عبد الستار رسول31642022411040066

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت579.9282.85ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعمر صالح قادر ابراهيم31652022411040069

كلية الطب/جامعة نينوى695.6899.38ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعمر قصي عطا هللا علي31662022411040070

كلية الطب/جامعة نينوى696.7699.54ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمؤمن حكمة نور الدين فتح هللا31672022411040072

كلية الطب/جامعة كركوك711.60101.66ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمؤمن معتصم احسان فيض هللا31682022411040073

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية485.0069.29ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمجتبى عبد الحسين عباس فاضل31692022411040074

كلية الطب/جامعة كركوك711.76101.68ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمجد صالح جهاد جبار31702022411040075

كلية الطب/جامعة نينوى697.3699.62ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد المصطفى جتين محمد اسماعيل31712022411040077

كلية الطب/جامعة كركوك704.52100.65ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد جودت حمزه عسكر31722022411040079

كلية الطب/جامعة كركوك704.84100.69ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد حميد عبد الرحمن مصطفى31732022411040080

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.1294.30ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد سامي محمد صديق31742022411040081

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية663.0494.72ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد صالح محسن علي31752022411040082

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.8498.55ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد صفاء الدين يوسف خماس31762022411040083

كلية الطب/جامعة كركوك700.60100.09ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد عباس صباح مصطفى31772022411040084

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك554.0079.14ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد عدنان احمد عبد هللا31782022411040085

كلية الطب/جامعة كركوك705.44100.78ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد علي قاسم نوري31792022411040087

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0497.29ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد قحطان عدنان خلف31802022411040088

كلية العلوم/جامعة بغداد619.6888.53ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد كاظم نصير عبد الرزاق حسن31812022411040089

كلية العلوم/جامعة كركوك608.2886.90ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد مثنى خورشيد رشيد31822022411040091

كلية الطب/جامعة النهرين704.92100.70ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحي علي خضير ادهم31832022411040094

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.8094.97ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمراد حيدر بيرام علي31842022411040095

كلية العلوم/جامعة كركوك619.3288.47ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى احمد نجاة نوري31852022411040097

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.6097.80ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى اردال خالد قادر31862022411040098

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى حازم عباس سمين31872022411040099

كلية الصيدلة/جامعة كركوك688.2098.31ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى قصي عبد االله كامل31882022411040100

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية664.5694.94ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى محمد جاسم محمد31892022411040101

كلية الطب/جامعة نينوى698.3299.76ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى محمود شوكت عبد هللا31902022411040102

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.7697.54ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى نضال خورشيد سعيد31912022411040103

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0084.86ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى يوسف عمر علي مردان31922022411040104

كلية الطب/جامعة كركوك708.88101.27ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصعب عمر خليل احمد31932022411040105

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.5298.50ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمنيب صالح عبد هللا جاسم31942022411040106

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.6497.66ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمهند احمد محمد عبد هللا31952022411040107

كلية الطب/جامعة االنبار696.3299.47ثانوية العراق للمتميزيناحيائينزهان يوسف نايف صالح31962022411040108

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية العراق للمتميزيناحيائيياسر صالح محمد رحيم31972022411040109

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.3297.90ثانوية العراق للمتميزيناحيائييوسف ادهم عبد الوهاب علي31982022411040114

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0491.58ثانوية العراق للمتميزيناحيائييوسف عماد اكرم نامق31992022411040115

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية644.6892.10ثانوية العراق للمتميزيناحيائييوسف نجدت فاضل غضبان32002022411040117
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.3292.90ثانوية العراق للمتميزيناحيائييونس منير عبد الواحد خليل32012022411040118

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيابراهيم حسن اسماعيل عبد 32022022411041002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت535.0076.43اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائياحمد فرمان امين محي الدين32032022411041005

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائياحمد محسن احمد سلطان32042022411041006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475.0067.86اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائياحمد منذر احمد ناصر32052022411041007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية443.0063.29اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائياحمد ناظم باقر مهدي32062022411041008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائياحمد وساك عواد خلف32072022411041009

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيالحكم ممدوح جاسم محمد32082022411041011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية561.0080.14اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيجمال طاهر زكام ظاهر32092022411041014

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء495.0070.71اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيحسن عبد هللا رشيد عبد الغفور32102022411041017

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيحسين حيدر كمال مصطفى32112022411041019

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيرضا علي قنبر مالي32122022411041024

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيزايد سعود دوحان فالج32132022411041025

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0084.57اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيعبد الرزاق حليم طه بزون32142022411041030

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيعمار صباح حسن عزيز32152022411041037

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0081.00اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيمحمد شهاب احمد حمد32162022411041044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك563.0080.43اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيمصطفى شعبان ابراهيم نصيف32172022411041046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيمهدي عباس غازي صالح32182022411041049

كلية العلوم/جامعة كركوك622.0088.86اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيهاشم حمد جاسم محمد32192022411041052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت531.0075.86اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائييوسف فاضل عبد طه32202022411041056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك637.0091.00ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيابراهيم ثامر حسن كضيب32212022411046001

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0087.57ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيابراهيم حميد محمود عبد هللا32222022411046003

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيابراهيم شيت احمد عبد هللا32232022411046004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك589.0084.14ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائياحمد خليل علي عيسى32242022411046005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء604.0086.29ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائياحمد سعد خلف علي32252022411046006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية459.0065.57ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائياحمد عمار علي حسن32262022411046008

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيارشد عمار خضير صالح32272022411046010

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0081.14ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائياسامه حمد غضبان خلف32282022411046011

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيالمنتصر باهلل صالح علي احمد32292022411046012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل493.0070.43ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيامير مطر عباس فرحان32302022411046013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيايوب سلمان عبد الغفار محمد32312022411046015

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيايوب صالح جاسم محمد32322022411046016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0061.14ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيبكر محمد حسن حمود32332022411046018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت510.0072.86ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيحسن سامي حسن كضيب32342022411046021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيحسين امير حسين محمد فخري32352022411046022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0061.14ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيحسين علي عبد هللا خضر32362022411046023

كلية العلوم/جامعة تكريت587.0083.86ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيسجاد قادر علي حسين32372022411046025

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيسعد قيس عطيه خلف32382022411046026

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيسفيان محمد رمضان حسن32392022411046027

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيشهاب حجاب احمد شالل32402022411046028
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كلية العلوم/جامعة االنبار569.0081.29ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيصديق لقمان حسين علي32412022411046029

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيصفوان وطبان سلطان سليم32422022411046030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية517.0073.86ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعباس نوفل حسين جاسم32432022411046034

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعبد االله موسى حمد ابراهيم32442022411046035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت617.0088.14ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعبد الرحمن رياض احمد عبد32452022411046037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت606.0086.57ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الستار نايف محمد32462022411046038

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد مد هللا حمد32472022411046039

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا حسن صالح محمد32482022411046040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك574.0082.00ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعبد الهادي صباح حسن حمود32492022411046043

كلية طب االسنان/جامعة تكريت694.0099.14ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعبد الواحد هاشم عبد خلف32502022411046045

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعلي كامل محمد عاصي32512022411046047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك569.0081.29ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعلي محمود خليل عبد هللا32522022411046048

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيغانم حازم ابراهيم علي32532022411046050

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت527.0075.29ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيغيث قحطان جاسم محمد32542022411046051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك489.0069.86ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمحمد ثامر عبد هللا خضر32552022411046058

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت631.0090.14ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمحمد جمعة محمد عمران32562022411046059

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمحمد حسين ابراهيم فياض32572022411046060

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر448.0064.00ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمحمد مثنى طه محمد32582022411046061

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية560.0080.00ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم رمضان بداح32592022411046063

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا حسن مرعي32602022411046064

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك637.0091.00ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمصطفى قاسم محمد خلف32612022411046065

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائينمير احمد عبد هللا علي32622022411046068

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيوسام عبد احمد درويش32632022411046070

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك613.0087.57ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيوليد جمال حسن محمد32642022411046071

كلية العلوم/جامعة كركوك615.0087.86ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائييعقوب ماهر وايل جاسم32652022411046073

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائييونس خلف محمود حماد32662022411046075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت539.0077.00ثانوية الشجرة للبنيناحيائياحمد خضر محمد ابراهيم32672022411048001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار487.0069.57ثانوية الشجرة للبنيناحيائيخلف حسين غرب حسن32682022411048005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت560.0080.00ثانوية الشجرة للبنيناحيائيخميس محمود موسى سردي32692022411048006

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14ثانوية الشجرة للبنيناحيائيسيروان خماس حيزان حمد32702022411048011

كلية التمريض/جامعة كركوك674.0096.29ثانوية الشجرة للبنيناحيائيعبد الرحمن مطلك احمد ابراهيم32712022411048016

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية الشجرة للبنيناحيائيعبد السالم عدنان عواد حسين32722022411048017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0074.86ثانوية الشجرة للبنيناحيائيعبد هللا محسن حسين خلف32732022411048020

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية الشجرة للبنيناحيائيعبد هللا مصطفى علي احمد32742022411048021

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية617.0088.14ثانوية الشجرة للبنيناحيائيعلي مشرف عليوي خلف32752022411048023

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية الشجرة للبنيناحيائيعيسى نايف حيزان حمد32762022411048027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت519.0074.14ثانوية الشجرة للبنيناحيائيمثنى هاشم يونس حجاب32772022411048029

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43ثانوية الشجرة للبنيناحيائيمحمد صالح خلف صالح32782022411048031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية الشجرة للبنيناحيائيمحمد عيدان عبد المجيد محمد32792022411048032

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية501.0071.57ثانوية الشجرة للبنيناحيائيمصطفى عبد عبد هللا محمد32802022411048033
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية الشجرة للبنيناحيائيمهند حمود عبد هللا صالح32812022411048035

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14ثانوية الشجرة للبنيناحيائينبهان خلف ضامن حمد32822022411048036

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت518.0074.00ثانوية الشجرة للبنيناحيائيهاشم خلف حميد عبد32832022411048037

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية الشجرة للبنيناحيائيهمام محمد حلبوص خلف32842022411048038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية الشجرة للبنيناحيائيوضاح عامر مزهر عبد هللا32852022411048039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت535.0076.43ثانوية الشجرة للبنيناحيائييوسف اسماعيل عطية حسين32862022411048040

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية عدن للبنيناحيائيأنور سامي صالح حمد32872022411055003

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية عدن للبنيناحيائيابراهيم محمد جمال محمد32882022411055005

كلية العلوم/جامعة كركوك619.0088.43ثانوية عدن للبنيناحيائيابراهيم محمود مهدي عبد32892022411055006

كلية الزراعة/جامعة كركوك442.0063.14ثانوية عدن للبنيناحيائياحمد عبار احمد محمود32902022411055008

كلية العلوم/جامعة االنبار552.0078.86ثانوية عدن للبنيناحيائياحمد علي بهجت جاسم32912022411055010

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك571.0081.57ثانوية عدن للبنيناحيائياحمد علي خضر احمد32922022411055011

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية عدن للبنيناحيائياألمين شكران جمال عبد القادر32932022411055015

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0095.29ثانوية عدن للبنيناحيائيالشافعي محمد بكر عاشور32942022411055017

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية عدن للبنيناحيائيامجد منصور علي خلف32952022411055018

كلية طب االسنان/جامعة كركوك692.0098.86ثانوية عدن للبنيناحيائياوس عثمان عبد الجبار رشيد32962022411055019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك491.0070.14ثانوية عدن للبنيناحيائيبكر قاسم عبد السعيد محمود32972022411055020

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية عدن للبنيناحيائيحسن صالح حسن ناصر32982022411055024

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية عدن للبنيناحيائيخطاب ماجد جاسم محمد32992022411055026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل508.0072.57ثانوية عدن للبنيناحيائيديار نجاة عاصي محمد33002022411055028

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية عدن للبنيناحيائيرامي احمد خليل إبراهيم33012022411055029

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86ثانوية عدن للبنيناحيائيرنيم سامي عبد الزهرة عبد زيد33022022411055031

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية عدن للبنيناحيائيسالم علي سالم منهل33032022411055032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك486.0069.43ثانوية عدن للبنيناحيائيسيف محمد جاسم احمد33042022411055035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14ثانوية عدن للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد سليمان امين33052022411055038

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء597.0085.29ثانوية عدن للبنيناحيائيعبد الكريم علي حسين محمد صالح33062022411055044

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء632.0090.29ثانوية عدن للبنيناحيائيعبد هللا احمد رحيم كريم33072022411055045

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت514.0073.43ثانوية عدن للبنيناحيائيعبد هللا صالح عبد هللا صالح33082022411055048

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية548.0078.29ثانوية عدن للبنيناحيائيعبد هللا صالح الدين نور الدين علي33092022411055049

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0071.43ثانوية عدن للبنيناحيائيعبد هللا هاشم محمد إسماعيل33102022411055050

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك594.0084.86ثانوية عدن للبنيناحيائيعبيدة حسين خلف صالح33112022411055052

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559.0079.86ثانوية عدن للبنيناحيائيعلي اياد شكور عبد هللا33122022411055055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية471.0067.29ثانوية عدن للبنيناحيائيعلي رشدي إبراهيم خليل33132022411055056

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت584.0083.43ثانوية عدن للبنيناحيائيعلي محمد علي حسين33142022411055058

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71ثانوية عدن للبنيناحيائيعمر فؤاد قاسم عبد الحكيم33152022411055061

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية عدن للبنيناحيائيعمر وسام عبد هللا علي33162022411055062

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد اري محمد امين رشيد33172022411055066

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد بهجت مجيد جمعه33182022411055067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية425.0060.71ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد جتين جمال محمد33192022411055068

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت611.0087.29ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد رعد محمود نجم33202022411055072
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى453.0064.71ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد صاحب جمعة عبد الرحمن33212022411055076

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن رشيد جاسم33222022411055079

كلية العلوم/جامعة كركوك614.0087.71ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد عرفان عزيز ادهم33232022411055081

كلية الطب/جامعة كركوك699.0099.86ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد محسن علي سعيد33242022411055083

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية474.0067.71ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد ناصر خضير عباس33252022411055084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك481.0068.71ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد نبيل محمد مجيد33262022411055085

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية565.0080.71ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد نوزاد فارس عثمان33272022411055088

كلية التمريض/جامعة تكريت669.0095.57ثانوية عدن للبنيناحيائيمصطفى حسن احمد محمود33282022411055091

كلية التمريض/جامعة كركوك679.0097.00ثانوية عدن للبنيناحيائيمصطفى عمران رشيد علي33292022411055094

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية عدن للبنيناحيائيمصطفى فراس محفوظ نجاتي33302022411055095

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية688.0098.29ثانوية عدن للبنيناحيائيهشام ناصر امين رشيد33312022411055097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية عدن للبنيناحيائيهمام صالح حسن صالح33322022411055098

كلية الطب/جامعة كركوك705.00100.71ثانوية عدن للبنيناحيائيوقاص قيس حميد جبر33332022411055099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك564.0080.57اعدادية القضاة للبنيناحيائياحمد رعد مانع عالوي33342022411057003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك599.0085.57اعدادية القضاة للبنيناحيائياوس ابراهيم احمد حمد33352022411057005

كلية العلوم/جامعة بابل587.0083.86اعدادية القضاة للبنيناحيائيحسن هادي حسين مزعل33362022411057009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية القضاة للبنيناحيائيحسين هادي حسين مزعل33372022411057010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت442.0063.14اعدادية القضاة للبنيناحيائيدهام نجم عبد هللا ورك33382022411057011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية423.0060.43اعدادية القضاة للبنيناحيائيصالح حسن عبد خليفة33392022411057013

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت501.0071.57اعدادية القضاة للبنيناحيائيعبد الرزاق فرحان جاسم حسين33402022411057015

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت506.0072.29اعدادية القضاة للبنيناحيائيعبد العزيز عامر عبد هللا جاسم33412022411057017

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك644.0092.00اعدادية القضاة للبنيناحيائيعبد العزيز قصي سعدي ضاري33422022411057018

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية القضاة للبنيناحيائيعالء عبد هللا ابراهيم عزو33432022411057021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك538.0076.86اعدادية القضاة للبنيناحيائيعماد خضير احمد حسين33442022411057022

كلية التمريض/جامعة كركوك673.0096.14اعدادية القضاة للبنيناحيائيمقتدى علي حسين مزعل33452022411057025

كلية العلوم/جامعة كركوك635.0090.71اعدادية يايجي للبنيناحيائيحسن رافع حسن علي33462022411058002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0074.86اعدادية يايجي للبنيناحيائيعبد الجبار سالم جاسم محمد33472022411058004

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك537.0076.71اعدادية يايجي للبنيناحيائيليث قيس قادر حافظ33482022411058009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية485.0069.29ثانوية عبد الرحمن الغافقي للنازحين للبنيناحيائيأنس علي عزيز أحمد33492022411063001

كلية الزراعة/جامعة تكريت420.0060.00ثانوية عبد الرحمن الغافقي للنازحين للبنيناحيائيارمد زيد هدايت صالح33502022411063004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل514.0073.43ثانوية عبد الرحمن الغافقي للنازحين للبنيناحيائيخلدون عمر موسى حميد33512022411063007

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية عبد الرحمن الغافقي للنازحين للبنيناحيائيعبد هللا علي حسين كاظم33522022411063010

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية569.0081.29ثانوية عبد الرحمن الغافقي للنازحين للبنيناحيائييونس خلف مطلك حويج33532022411063026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك480.0068.57ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين للنازحيناحيائيسعد احمد حمد حمادي33542022411069009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين للنازحيناحيائيصباح نوري عذاب محل33552022411069010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين للنازحيناحيائيطامي نزار سامي جالل33562022411069011

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين للنازحيناحيائيعبد الرحمن حردان علي حسن33572022411069014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك592.0084.57ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين للنازحيناحيائيعبد الرحمن صالح حمد حمادي33582022411069015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين للنازحيناحيائيعمر حسين سليم ابراهيم33592022411069018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0075.57ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين للنازحيناحيائيمحمد حردان علي حسن33602022411069020
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك492.0070.29اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحين للبنيناحيائيارشد عدوان فهد حسن33612022411070006

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك451.0064.43اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحين للبنيناحيائياسامه وليد هادي وادي33622022411070008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحين للبنيناحيائيالياس صالح اسماعيل حسن33632022411070009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحين للبنيناحيائيامجد محمود صايل حمد33642022411070010

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت492.0070.29اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحين للبنيناحيائيايوب رجب عباس فارس33652022411070011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت571.0081.57اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحين للبنيناحيائيخليل خالد محمد عليوي33662022411070020

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت570.0081.43اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحين للبنيناحيائيعبد الرحمن حيدر عبد اللطيف خليفه33672022411070028

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك536.0076.57اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحين للبنيناحيائيعبد هللا احسان خير هللا مرعي33682022411070033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحين للبنيناحيائيعبد هللا احمد محمود عبيد33692022411070034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحين للبنيناحيائيعبد هللا عايد محمد رشيد33702022411070036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية462.0066.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحين للبنيناحيائيعلي جاسم محمد احمد33712022411070038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك538.0076.86اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحين للبنيناحيائيعمر جاسم محمد صالح33722022411070042

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل534.0076.29اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحين للبنيناحيائيعمر جمال ياسين خضير33732022411070043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية437.0062.43اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحين للبنيناحيائيعمر مصطفى عجاج حمد33742022411070044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحين للبنيناحيائيفائز حسن اسماعيل بديوي33752022411070045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك528.0075.43اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحين للبنيناحيائيمحمد بهاء الدين حسن محمد علي33762022411070049

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحين للبنيناحيائييوسف ساري عبد هللا فهد33772022411070062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحين للبنيناحيائييوسف محمود خضر علوان33782022411070063

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0084.57ثانوية الفرات للنازحيناحيائياحمد سكران عبد الخالق جمعه33792022411073001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت541.0077.29ثانوية الفرات للنازحيناحيائياسعد عبد الرحمن فرحان جاسم33802022411073003

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية الفرات للنازحيناحيائيعمر غازي نجم عبد هللا33812022411073008

كلية العلوم/جامعة االنبار570.0081.43ثانوية الفرات للنازحيناحيائيوسام محمد مصطفى محمد33822022411073014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك504.0072.00اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيابراهيم هجران محمد علي حسين33832022411080009

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك522.0074.57اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائياحمد رعد هاشم محمد33842022411080011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائياحمد سداد احمد قادر33852022411080012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك488.0069.71اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائياحمد شاهين شهباز عباس33862022411080013

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائياحمد وليد امين سعيد33872022411080018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك489.0069.86اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيارسن عطاو هللا حسين يوسف33882022411080021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0067.14اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائياصالن محمد صمد زينل33892022411080025

كلية التمريض/جامعة كركوك675.0096.43اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائياوغوز عبد هللا عمر رشيد33902022411080029

كلية الزراعة/جامعة واسط455.0065.00اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيحسين عبد االمير حسن غريب33912022411080037

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك533.0076.14اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيعبد هللا ادريس ابراهيم حسن33922022411080050

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيعبد الملك احسان ابراهيم حسن33932022411080054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية434.0062.00اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيمحمد احمد علي حيدر احمد33942022411080071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك497.0071.00اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيمحمد عبد هللا عادل رؤوف33952022411080083

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية456.0065.14اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيمحمد عمر عبد العزيز غفور33962022411080085

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية481.0068.71اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيمحمد فاتح اكرم فاتح بكر33972022411080086

كلية الزراعة/جامعة كركوك448.0064.00اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيمحمد كريم فتاح رفعت33982022411080089

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594.0084.86اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيمحمد مصطفى اياد جمعة قادر33992022411080090

كلية العلوم/جامعة كركوك614.0087.71اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيمحمد وحيد الدين حسن امين34002022411080092
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كلية الزراعة/جامعة كركوك445.0063.57اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيمحمود جنكيز حميد احمد34012022411080093

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك534.0076.29اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيمصطفى يالجين حمدي محمد34022022411080100

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية478.0068.29اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيمهند احمد عبد الغني عزيز34032022411080103

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك525.0075.00اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائييحيى محسن طه عثمان34042022411080106

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية433.0061.86ثانوية المصلى النموذجية للبنين دراسة تركمانيةاحيائيحسن فوزي حيدر حسن34052022411081005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية376.0053.71ثانوية سلطان اوزبك للبنين دراسة تركمانيةاحيائيمحمد مدحت شوكت مولود34062022411082010

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك553.0079.00ثانوية مامه ريشه للبنين دراسة كرديةاحيائيئارام عمر عبدل عبد هللا34072022411083001

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك572.0081.71ثانوية مامه ريشه للبنين دراسة كرديةاحيائيروز هيمن خالد كريم34082022411083004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك538.0076.86ثانوية مامه ريشه للبنين دراسة كرديةاحيائيساالر صمد محمود احمد34092022411083006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك569.0081.29ثانوية مامه ريشه للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد الرحمن ساالر عبد هللا صالح34102022411083008

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية595.0085.00اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةاحيائيئاالن عثمان ابو بكر عبد الكريم34112022411084001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية438.0062.57اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد امانج عمر كاكه ويس34122022411084005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك549.0078.43اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد هابيل كامل محي الدين34132022411084011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك464.0066.29اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةاحيائياسماعيل زياد جهاد اسماعيل34142022411084016

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبالل هزار لطيف عزيز34152022411084019

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية614.0087.71اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةاحيائيجينر اسماعيل عمر احمد34162022411084024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك511.0073.00اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةاحيائيرابه ر لقمان احمد كريم34172022411084029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك521.0074.43اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةاحيائيرعد كريم محمد احمد34182022411084030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك492.0070.29اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةاحيائيسامال لقمان احمد كريم34192022411084031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةاحيائيعمر غسان محمد محمود34202022411084039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك571.0081.57اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد غسان محمد قادر34212022411084047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك581.0083.00اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد قانع صديق عيسى34222022411084049

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةاحيائيهاشم عبد الجبار غريب محمد امين34232022411084055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك510.0072.86اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةاحيائيهيوا كاوه محمود محي الدين34242022411084059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك542.0077.43اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةاحيائييحيى هوشيار علي عباس34252022411084061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية461.0065.86اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف شوانه جالل رشيد34262022411084062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك482.0068.86اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف فرياد امين رضا34272022411084064

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية441.0063.00ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةاحيائيأيوب هيوا غازي محمد34282022411085001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك544.0077.71ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةاحيائيديندار زانيار علي عبدل34292022411085002

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةاحيائيسامان عدنان عبد القادر عمر34302022411085003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك521.0074.43ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد الرحمن محمد خالد عباس34312022411085004

كلية اآلداب/جامعة كركوك495.0070.71ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد الرحمن محمد علي كريم34322022411085005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد شيرزاد عادل خورشيد34332022411085009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0066.57ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةاحيائيهيوا محمد حميد ناصر34342022411085012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية457.0065.29اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةاحيائيأحمد خليل علي قادر34352022411086002

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد بدرخان علي عبيد34362022411086005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك587.0083.86اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد تحسين قهار جالل34372022411086006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك523.0074.71اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةاحيائيده ريا فالمرز خضر محمد امين34382022411086016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية431.0061.57اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةاحيائيرزَكار طالب طاهر محمد34392022411086019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك481.0068.71اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةاحيائيره وند سردار محمد قاره مان34402022411086020
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةاحيائيريبين سعدي سعيد حسين34412022411086022

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةاحيائيكاروان انور أحمد محمد34422022411086030

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك522.0074.57اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد احمد محمود خضر34432022411086032

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك525.0075.00اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد بختيار شكر محمد34442022411086033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية421.0060.14اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةاحيائيمسعود ازاد بابان مجيد34452022411086043

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيئارام آسو عمر احمد34462022411087001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك515.0073.57اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيئاري دلير جبار محمد34472022411087002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك523.0074.71اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيابراهيم مسعود فخري امين34482022411087012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك476.0068.00اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد خليل ابراهيم حبيب34492022411087015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك559.0079.86اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد رزكار خورشيد حميد34502022411087017

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد عبد االمير احمد كرم34512022411087018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية435.0062.14اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد كامران قادر محمد34522022411087019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية451.0064.43اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد مدحت غفور محي الدين34532022411087022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك521.0074.43اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيادم شمال كمال عزيز34542022411087027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك531.0075.86اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيايمن هاشم محمد خضر34552022411087030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك496.0070.86اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيايوب حسين رضا كريم34562022411087031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك560.0080.00اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيبافيل نوزاد موسى علي34572022411087033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك573.0081.86اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيبرهم عباس جالل شريف34582022411087035

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى495.0070.71اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيبرهم كامران حمه علي حمه كريم34592022411087037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك544.0077.71اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيبروا رزكار سمين كاكه برا34602022411087038

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0086.71اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيبالل برهان عبيد غيب هللا34612022411087040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية430.0061.43اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيبالل بهاء الدين نصر الدين محي الدين34622022411087041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك525.0075.00اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيبلند سردار حسين صادق34632022411087042

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيبلين جالل نادر قادر34642022411087044

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك607.0086.71اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيبه رزي جوامير احمد افندي34652022411087045

كلية العلوم/جامعة كركوك621.0088.71اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيجاالك محمد كريم فتاح34662022411087051

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيجوتيار ناصر خالد سعيد34672022411087052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك507.0072.43اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيخوشه ويست قهرمان كرم عبد الرحمن34682022411087055

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية465.0066.43اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيدابان دلير سعيد عمر34692022411087056

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيديار عدنان محمد صالح عمر34702022411087060

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت493.0070.43اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيرامان عرفان عثمان قادر34712022411087066

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيره هيل برزان صابر احمد34722022411087069

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيريباز روكان محمد صالح34732022411087073

كلية العلوم/جامعة كركوك630.0090.00اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيزانيار ساالر غازي فيضي34742022411087076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية455.0065.00اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيزوبين هادي عمر محمد امين34752022411087080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك510.0072.86اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيزيار فريدون محمد احمد34762022411087083

كلية العلوم/جامعة كركوك614.0087.71اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيزيار نهاد خالد شريف34772022411087084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك578.0082.57اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيسلمان عدنان خضر حسين34782022411087088

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0085.00اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيسوران ساالر احمد حمه رحيم34792022411087091

كلية العلوم/جامعة كركوك597.0085.29اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيشاالو احمد حسن محمد34802022411087095
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طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت487.0069.57اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيشكار محمد نجاة محمد34812022411087096

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيعباس جاسم محمد محمود34822022411087105

كلية العلوم/جامعة كركوك614.0087.71اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد الباري سمير جبار كاكه عبد هللا34832022411087106

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا علي عبد هللا حمه34842022411087110

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا فيصل ياسين رسول34852022411087111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك497.0071.00اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا مغديد رحمان رشيد34862022411087112

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيعصام غريب عبد هللا محمد34872022411087114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيعمر دلشاد عباس رشيد34882022411087121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك475.0067.86اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيعمر عادل عبد العزيز محمد34892022411087122

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيعمران هيوا عبد الرحمن رشيد34902022411087124

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيليزان احمد كريم قرباني34912022411087129

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد تحسين صالح الدين ابراهيم34922022411087134

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك607.0086.71اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد جوهر نادر قادر34932022411087136

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية442.0063.14اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد حسن محمد صادق34942022411087137

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية459.0065.57اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد صالح عباس خضر34952022411087146

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد صالح الدين قادر حسين34962022411087148

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية451.0064.43اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد صمد كريم سعيد34972022411087149

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك578.0082.57اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عبد الرحمن عثمان صالح34982022411087152

كلية العلوم/جامعة كركوك620.0088.57اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد فرمان رؤوف محمود34992022411087155

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت503.0071.86اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد نزار عمر ولي35002022411087156

كلية العلوم/جامعة كركوك628.0089.71اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد ياسين محمد امين محمد35012022411087159

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك546.0078.00اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمود ادريس محمد محمود35022022411087161

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى ابراهيم علي شريف35032022411087163

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية585.0083.57اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى رمضان محمد امين سيد خالد35042022411087164

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيميران هيوا حسن لطف هللا35052022411087170

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك489.0069.86اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيهوكر دلزار نوري اسماعيل35062022411087178

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك571.0081.57اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيهيرش كمال علي رشيد35072022411087179

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيوريا محمد حميد احمد35082022411087182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.29اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائييشار دلسوز مجيد رمضان35092022411087183

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف أسو سعيد صابر35102022411087184

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك557.0079.57اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف اكرم خورشيد محمد35112022411087186

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف سمير غازي فاتح35122022411087188

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية422.0060.29اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف قاسم علي هزام35132022411087190

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك465.0066.43اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف محمد عثمان رضا35142022411087191

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك530.0075.71اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف مسعود كريم قورباني35152022411087192

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف نجدت محمد خورشيد35162022411087193

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائييونس عادل عثمان عمر35172022411087194

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك515.0073.57اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائييونس يوسف عثمان عبد هللا35182022411087195

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك588.0084.00اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد نور الدين رسول سعيد35192022411087196

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيئارام عادل عزيز محمد35202022411088001
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قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك522.0074.57اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيئازاد شورش خير هللا صالح35212022411088003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك582.0083.14اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيئاسو فرهاد عمر احمد35222022411088004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيآراز اسعد علي رحمان35232022411088008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية460.0065.71اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيآران نجاة حسن عبد الرحمن35242022411088009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيآريان خليل بهجت علي35252022411088010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية442.0063.14اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيئه زده ر نصر الدين محي الدين علي35262022411088011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك638.0091.14اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيابراهيم كاوه غفور محمد صالح35272022411088017

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد اديب رحيم سمين35282022411088019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك540.0077.14اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد جالل احمد محمد علي35292022411088021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك586.0083.71اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد جليل ستار رشيد35302022411088022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية444.0063.43اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد ساالر ستار عبد هللا35312022411088025

كلية طب االسنان/جامعة كركوك693.0099.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد سمين خورشيد كريم35322022411088026

كلية العلوم/جامعة كركوك615.0087.86اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد لقمان خورشيد كريم35332022411088035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد ناظم محمد احمد35342022411088037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك536.0076.57اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد نوزاد عبد القادر محمد35352022411088038

كلية العلوم/جامعة كركوك608.0086.86اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائياسماعيل ياسين قاسم محمد35362022411088048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك526.0075.14اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيامير طالب طاهر رشيد35372022411088051

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيامير عبد هللا كاكه احمد حسن35382022411088052

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0086.71اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيبافيل نجم الدين كريم حمه35392022411088057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية463.0066.14اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيباوان اسعد عزيز محمد35402022411088058

كلية العلوم/جامعة كركوك627.0089.57اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيبختيار فاتح قادر شريف35412022411088059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيبرهم فرهاد جالل عمر35422022411088060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك479.0068.43اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيبرهم كمال جبار محمد35432022411088061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك547.0078.14اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيبرهم يوسف كريم امين35442022411088062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك562.0080.29اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيبلند حسن مجيد رشيد35452022411088065

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك534.0076.29اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيبلند فالح فيض هللا كريم35462022411088066

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيبلين ابراهيم مجيد حميد35472022411088067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك522.0074.57اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيبيستون ريبوار نجم الدين حسن35482022411088072

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيجينر سردار لطيف حسن35492022411088077

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك558.0079.71اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيحسن سيروان حسن حسين35502022411088078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0067.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيحسن كريم محمود محمد35512022411088079

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيحسن محمد حسن صالح35522022411088080

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك555.0079.29اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيرائد سالم محمد ابراهيم35532022411088091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك565.0080.71اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيرسول محمد تقي صديق لطف هللا35542022411088093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك482.0068.86اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيره نج ازاد علي حسين35552022411088094

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيره وا فريدون عبد الوهاب عمر35562022411088096

كلية التمريض/جامعة كركوك673.0096.14اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيريبين قاسم سعدون كريم35572022411088102

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيريكه وت صالح امين ستار35582022411088104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك501.0071.57اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيزكريا اسعد لطيف عزيز35592022411088108

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيزكريا بشتيوان بكر رشيد35602022411088109
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قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيزكريا جمعه علي خورشيد35612022411088110

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيزكريا كريم حسين كريم35622022411088111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك561.0080.14اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيزكريا نجاح سمين حسن35632022411088112

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية424.0060.57اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيزيره ك زياد ابراهيم بكر35642022411088113

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيسرمد هيوا عادل جاسم35652022411088116

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك524.0074.86اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيسفين صمد جمعه كاكه35662022411088118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك521.0074.43اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيسه رهه نك ستار عزيز حسن35672022411088120

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك551.0078.71اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيسه روه ر انور علي كريم35682022411088121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك489.0069.86اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيشكور صمد شكور كريم35692022411088124

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية444.0063.43اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيشهاب نهاد احمد صادق35702022411088125

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيشهرام رشيد حسن محمد35712022411088126

كلية العلوم/جامعة كركوك618.0088.29اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد السالم ادريس محمد قهرمان35722022411088131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.29اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا سالم عبد هللا محمد35732022411088136

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا فاتح شكر ابراهيم35742022411088138

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية451.0064.43اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي ارشد نعمان محمد امين35752022411088141

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية427.0061.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي رحيم احمد محمد35762022411088144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528.0075.43اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي كمال نوري سعيد35772022411088147

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك543.0077.57اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي محمد شريف محمد35782022411088148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0067.57اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي محمد فتاح محمود35792022411088149

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيعماد طه ياسين محمد35802022411088151

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيعمر دلير عزيز محمد35812022411088155

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيعمر عادل حسين وهاب35822022411088156

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك618.0088.29اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيعمر فاروق ابراهيم توفيق35832022411088157

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيعمر هلو هادي سعيد35842022411088159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك508.0072.57اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيعيسى جالل محمد صالح35852022411088162

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك569.0081.29اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيفريدون شامل عابد خورشيد35862022411088165

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.57اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيكارزان علي غضنفر حسين35872022411088166

كلية العلوم/جامعة كركوك605.0086.43اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمجيد عبد الرحمن ستار مجيد35882022411088172

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت494.0070.57اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحسن قابيل احمد شريف35892022411088173

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك543.0077.57اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد تحسين طالب ولي35902022411088175

كلية العلوم/جامعة كركوك644.0092.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد خالد رضا عزيز35912022411088179

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية441.0063.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد ستار كريم جالل35922022411088182

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك534.0076.29اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد شيرزاد محمد رشيد35932022411088185

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0087.57اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد صباح عبد القادر اسماعيل35942022411088186

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك500.0071.43اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عباس بكر فرج35952022411088188

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية497.0071.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عباس شكور احمد35962022411088189

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد كاروان جعفر حسين35972022411088196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.29اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد كمال عثمان قادر35982022411088198

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد مروان فاضل هدايت35992022411088199

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد نصر الدين نجم الدين فتح هللا36002022411088201
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية446.0063.71اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد نوزاد شكور عباس36012022411088202

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0067.43اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد ولي عاصي جمعه36022022411088204

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية451.0064.43اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد يوسف محمد امين36032022411088207

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمود مكرم علي فرج36042022411088209

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمروان فرهاد ميكائيل صابر36052022411088210

كلية العلوم/جامعة كركوك629.0089.86اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمروان نجاة عمر باول36062022411088211

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية489.0069.86اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمسلم سربست ستار ابراهيم36072022411088212

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية456.0065.14اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى فالح حسن وهاب36082022411088215

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك552.0078.86اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيميران كامران ستار سعيد36092022411088217

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك474.0067.71اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائينهرو صمد حسن عزيز36102022411088219

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية488.0069.71اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيهانوفه ر أزهر عمر رسول36112022411088221

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك513.0073.29اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيهاوري محمد خضر محمد36122022411088222

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية434.0062.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيهاوكار جمعه حميد رشيد36132022411088224

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيهه ردي جالل محمد احمد36142022411088227

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية453.0064.71اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيهه فال نايف عزيز محمد36152022411088228

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيياران خطاب محمد نادر36162022411088235

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائييه كسان كامران شكور احمد36172022411088236

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0084.71اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف جاالك حسن علي36182022411088239

كلية الزراعة/جامعة كركوك458.0065.43اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف عدنان عثمان صديق36192022411088242

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيئاده م جمعه رحمان قادر36202022411089001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيئارام برهان جمعه عبد القادر36212022411089002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك525.0075.00اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيئاريا سرحان علي احمد36222022411089003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية507.0072.43اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيئاريز يوسف سالم سعيد36232022411089004

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيئازادي شامل قادر حميد36242022411089005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك549.0078.43اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيئاالن دلير عمر محمد36252022411089008

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0087.29اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيئاالن سامان كاظم عمر36262022411089010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك530.0075.71اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيأرام كاظم حسن سيد علي36272022411089014

كلية العلوم/جامعة كركوك633.0090.43اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيئه لند عماد علي محمد36282022411089015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية423.0060.43اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيئه له ند سامان صالح لطيف36292022411089016

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0085.71اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد برهان سليمان اسماعيل36302022411089021

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد سامان حسين محمد36312022411089022

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد سردار عثمان ولي36322022411089023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك516.0073.71اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد طارق جمال شامار36332022411089024

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد مجيد محمد احمد36342022411089029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0066.14اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد ياسين محمد احمد36352022411089031

كلية العلوم/جامعة كركوك635.0090.71اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيازاد بشتيوان ظاهر طاهر36362022411089034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك563.0080.43اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائياياد عبد الصمد كريم عبد الرحمان36372022411089036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيايمن كامران مام ابراهيم علي36382022411089037

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبابان رؤوف سعيد محمد36392022411089039

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبافيل روكان عثمان صالح36402022411089040
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التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبافين محمد احمد صابر36412022411089043

كلية التمريض/جامعة تكريت672.0096.00اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبرهم عامر عبد الكريم محمد رحيم36422022411089044

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبرهم علي رشيد محي الدين36432022411089045

كلية الطب/جامعة كركوك706.00100.86اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبه ريز محمد عبد المناف صابر36442022411089050

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبه يام نوزاد كمال عمر36452022411089052

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبيشاد معروف احمد عز الدين36462022411089053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0069.14اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبيكهام شيركو صدر الدين احمد36472022411089054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك555.0079.29اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبيوند داود حسن علي36482022411089057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك552.0078.86اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبيوه ند اكو عثمان علي36492022411089058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيحسن ادريس حسن جبار36502022411089061

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيدانا ادهم رشاد سعيد36512022411089064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك566.0080.86اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيده ريا سامان حسين علي36522022411089070

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك572.0081.71اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيدياكو فهمي محمد محمود36532022411089071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك576.0082.29اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيديلفان مريوان حسين السيد علي36542022411089072

كلية العلوم/جامعة كركوك602.0086.00اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيراستي جمال عودل كريم36552022411089074

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0094.71اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيرزكار لطيف محمد احمد36562022411089075

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيروز كاوه اسماعيل محمود36572022411089082

كلية العلوم/جامعة كركوك610.0087.14اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيروستم ئاسو حسن جبار36582022411089083

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية573.0081.86اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيزه نك جبار محمد عبد الكريم36592022411089095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك521.0074.43اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيزيلوان برهان جاسم احمد36602022411089097

كلية طب االسنان/جامعة كركوك691.0098.71اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيساكو محمد عزيز محمد36612022411089098

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيسرمد سالم صابر حمد امين36622022411089100

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيسهند معتصم عاصي حسين36632022411089104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك580.0082.86اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيسوران عثمان عمر صالح36642022411089105

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية435.0062.14اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيسيداد هيمن غفور محمد امين36652022411089106

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيشاد حسين عمر يحيى36662022411089110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك518.0074.00اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيشكو جالل عبد هللا احمد36672022411089115

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك540.0077.14اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيشيفان شوقي محمد يابه36682022411089116

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك588.0084.00اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد الرحمن فاخر جبار توفيق36692022411089119

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية450.0064.29اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد الرحيم خسرو محمد نوري محمد امين36702022411089120

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي جمال نادر احمد36712022411089127

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية439.0062.71اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي عرفان احمد مجيد36722022411089133

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك560.0080.00اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيعمر اميد كانبي حسن36732022411089137

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك548.0078.29اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيعمر عبد القادر محمد رشيد36742022411089139

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيكارزان فرمان عثمان محمد امين36752022411089143

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية596.0085.14اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيكوسار عمر علي شريف36762022411089147

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك523.0074.71اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحسن سعد هللا عبد هللا امين36772022411089150

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت524.0074.86اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد ازاد عبد الكريم مجيد36782022411089151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك476.0068.00اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد خليل حمه رشيد كريم36792022411089157

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد دلشاد حسين محمد36802022411089158
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك565.0080.71اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد رمزي عمر حاجي مال36812022411089159

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك547.0078.14اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد سالم عثمان قادر36822022411089160

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد سيروان عمر علي36832022411089162

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد شاهين جودت اسماعيل36842022411089163

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد شهاب محمد عبد هللا36852022411089164

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية460.0065.71اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد صالح الدين عبد الملك قادر36862022411089165

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية462.0066.00اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد طارق رحمان كاكه امين36872022411089166

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عاصي مصطفى محمود36882022411089168

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية610.0087.14اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد فتاح حكيم محمد خورشيد36892022411089173

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0067.00اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد مروان سليم كريم36902022411089177

كلية التمريض/جامعة كركوك679.0097.00اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد ناظم حسن علي36912022411089180

كلية العلوم/جامعة كركوك632.0090.29اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد نوزاد عبد الوهاب محمد36922022411089182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك522.0074.57اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمريوان بهاء الدين نجم الدين عباس36932022411089188

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى كريم عبد الرحمن غفور36942022411089190

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك535.0076.43اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيميران ازاد خليل عبيد36952022411089193

كلية العلوم/جامعة كركوك619.0088.43اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيميران عدنان عمر علي36962022411089194

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائينياز عمر حمد مولود36972022411089199

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى482.0068.86اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيهاوتا فاخر اسماعيل محمد36982022411089201

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيهاوري اسماعيل حسين محمود36992022411089202

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيهاوكار جالل نصر الدين كاويز37002022411089203

كلية التمريض/جامعة كركوك674.0096.29اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيهندرين فؤاد احمد محمد37012022411089206

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك576.0082.29اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيهه فال كارزان احمد قادر37022022411089209

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك549.0078.43اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيهيمن نعمان رحمن عمر37032022411089217

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك586.0083.71اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيوليد خالد علي رسول37042022411089219

كلية العلوم/جامعة كركوك624.0089.14اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف ازاد حمزه شريف37052022411089222

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف جالل فاتح احمد37062022411089223

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك563.0080.43اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف شاكر بكر كريم37072022411089225

كلية العلوم/جامعة كركوك602.0086.00اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف محمد رمضان عبد هللا37082022411089228

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى478.0068.29اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف نجاه علي عبد الرحمن37092022411089229

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك568.0081.14اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيأمير علي عثمان علي37102022411090001

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية598.0085.43اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد بهروز محمد شريف37112022411090002

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت512.0073.14اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد خطاب محمد نادر37122022411090003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك569.0081.29اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد صباح رسول محمد37132022411090005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية439.0062.71اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد طالب رحمان رشيد37142022411090007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك540.0077.14اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد عبد هللا احمد محمد37152022411090009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0067.57اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد عماد بكر محمد37162022411090011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائياسماعيل بشتيوان قادر طالب37172022411090016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية461.0065.86اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيالياس شوان جالل هادي37182022411090017

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية429.0061.29اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيايوب علي محمد حسن37192022411090018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية452.0064.57اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيبرهم خالد هدايت علي37202022411090020
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية436.0062.29اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيبه لين أسو عادل خليل37212022411090021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك571.0081.57اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيبيشتوان نوزاد حميد مجيد37222022411090023

كلية الزراعة/جامعة كركوك431.0061.57اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيحمزه نور الدين سليمان رشيد37232022411090027

كلية العلوم/جامعة كركوك623.0089.00اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيداريان رمضان علي محمد37242022411090028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية427.0061.00اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيسيروان برهان حكمت حمه صالح37252022411090032

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0086.29اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيشاالو علي سعيد قادر37262022411090033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا موفق عبد الرحمان احمد37272022411090039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك543.0077.57اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيعمر صباح صابر عبد الرحمان37282022411090043

كلية العلوم/جامعة كركوك648.0092.57اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيكاروان عاصي رضا عبد الكريم37292022411090045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك564.0080.57اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيَكيالن يوسف فريق محمد37302022411090046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.29اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد ازاد عبد القادر محمد37312022411090048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك464.0066.29اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد خليل نصر الدين عبد هللا37322022411090052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك503.0071.86اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيهوشه نك عمر كاكه برا نامق37332022411090060

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك557.0079.57اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائييونس خالد كريم عبد القادر37342022411090063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك605.0086.43اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد رضا احمد رضا37352022411092003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك491.0070.14اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد سامان حسن حسين37362022411092004

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية575.0082.14اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد شوان عثمان فرج37372022411092005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك586.0083.71اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيامانج سردار شوكت ولي37382022411092010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك567.0081.00اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيامانج عدنان روبتان رستم37392022411092012

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0086.29اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيايوب سروان كريم صابر37402022411092014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك584.0083.43اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيبرزان رزكار جالل محمد37412022411092015

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيبه رهم عدنان مجيد رشيد37422022411092018

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك544.0077.71اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيبيار سركار رحيم عبدل37432022411092021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك586.0083.71اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيحسين اراز حسن حسين37442022411092024

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت492.0070.29اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيحسين اكبر شكور نامق37452022411092025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.29اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيحمزه ارام فريق خورشيد37462022411092026

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيخالد دلير عثمان فرج37472022411092027

كلية العلوم/جامعة كركوك617.0088.14اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيخالد كامران صبحي عباس37482022411092028

كلية الزراعة/جامعة كركوك445.0063.57اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيديدار ظاهر بكر محمد37492022411092030

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت487.0069.57اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيروكان رايات لطيف حسن37502022411092032

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0085.71اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيزير ازاد زائر علي37512022411092034

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0087.29اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيسركوت صالح حسين معروف37522022411092035

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك538.0076.86اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيشاهو باشا كريم صيفي37532022411092036

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت543.0077.57اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيشكار علي مسعود شريف37542022411092037

كلية العلوم/جامعة كركوك632.0090.29اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيعباس صالح رحيم رشيد37552022411092039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك521.0074.43اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيعباس هيمن فتح هللا صابر37562022411092040

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد الخالق عواد احمد كريم37572022411092041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك512.0073.14اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيكريم سعود محمد امين غريب37582022411092053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0066.14اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيمجتبى يشار علي عمر37592022411092055

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية613.0087.57اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد كمال صفر صالح37602022411092059
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كلية الطب البيطري/جامعة كركوك590.0084.29اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد ياسين محمد احمد37612022411092060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت491.0070.14اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيياوه ر سامي رفعت بخشي37622022411092065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك504.0072.00اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف ارام رفعت عزيز37632022411092066

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد اياد ادهم عبد هللا37642022411093003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد نوزاد عثمان عبد هللا37652022411093005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك524.0074.86ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيادراك جبار عبد هللا نور الدين37662022411093006

كلية التمريض/جامعة كركوك675.0096.43ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائياديسون فالح حسن حسين37672022411093009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية452.0064.57ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيايار هيثم قرباني رحمت37682022411093012

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيايوب حسين حكيم غفور37692022411093013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك501.0071.57ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيدانا عوني عادل شكور37702022411093015

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيطه حسين عبد الكريم محمد37712022411093021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك522.0074.57ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيطه محمود صديق عمر37722022411093022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0066.57ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا احمد محمد علي37732022411093024

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عماد نجم الدين نور الدين37742022411093028

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى ادريس مصطفى فارس37752022411093029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى سالم احمد عمر37762022411093030

كلية العلوم/جامعة كركوك599.0085.57اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيئاران ئه فشين صديق حسن37772022411094002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيئه له ند خليل كريم علي37782022411094003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك515.0073.57اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيئه له ند هيوا صالح الدين صابر37792022411094005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك487.0069.57اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد سه ركار علي محمد37802022411094013

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك523.0074.71اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد محمد رشيد حميد37812022411094017

كلية التمريض/جامعة تكريت669.0095.57اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيادريس حسين علي غفور37822022411094019

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.57اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيادم عمر علي محمد37832022411094022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك485.0069.29اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائياردالن مقصود حسن عزيز37842022411094026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك579.0082.71اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائياسماعيل محمد حسن محمد37852022411094028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك584.0083.43اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائياالن عماد عبد هللا محمد37862022411094030

كلية العلوم/جامعة كركوك601.0085.86اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيايمن سامان توفيق صديق37872022411094032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيبروا علي حسن عبد الرحمن37882022411094037

كلية العلوم/جامعة كركوك623.0089.00اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيبلند تحسين سيد كل احمد37892022411094039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية428.0061.14اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيحسين علي جبار حسن37902022411094045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك629.0089.86اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيحسين غريب احمد توفيق37912022411094046

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0087.57اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيدانا دلشاد يحيى جميل37922022411094048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك563.0080.43اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيدانيال سامان نجم الدين جالل37932022411094049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك535.0076.43اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيديدار فاتح علي فرج37942022411094051

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك547.0078.14اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيراويز اسكندر سليم كريم37952022411094052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك479.0068.43اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيريبه ر هيوا نوري سعيد37962022411094053

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيسالم يوسف محمود حمه صالح37972022411094056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.29اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيصالح يوسف محمود حمه صالح37982022411094058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك536.0076.57اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد الحق ناصر نظيف حسن37992022411094062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك565.0080.71اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد الرحمن صدر الدين نور الدين شوكت38002022411094064
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد ابراهيم طاهر محمد38012022411094076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية422.0060.29اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد اياد عبيد اسماعيل38022022411094077

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد خلف ناصح محمد38032022411094082

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية378.0054.00اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد دلشاد محمد كرم38042022411094084

كلية العلوم/جامعة كركوك622.0088.86اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد كارزان عثمان جبار38052022411094092

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية375.0053.57اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد مقصود حسن عزيز38062022411094094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك490.0070.00اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيموسى عز الدين شرف الدين محمد38072022411094096

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائينور الدين احمد صالح نوري38082022411094097

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.43اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيهارون نوري احمد امين38092022411094098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك464.0066.29اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف هيوا نوري سعيد38102022411094102

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية487.0069.57اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائييونس ريبوار رشيد محمد38112022411094103

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائييونس عبد هللا حسين جمعة38122022411094105

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت480.0068.57هه فته غار للبنين دراسة كرديةاحيائيشيرزاد احمد محمد خورشيد38132022411095003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك519.0074.14هه فته غار للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا عماد درويش احمد38142022411095005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية431.0061.57هه فته غار للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي حردان علي احمد38152022411095007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك592.0084.57ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد محمد احمد كريم38162022411096013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد يوسف كرم حسين38172022411096014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك479.0068.43ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيازاد حسن شكور محمد صالح38182022411096015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية461.0065.86ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائياالن بشتيوان شفيق صديق38192022411096016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء610.0087.14ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيبرهم خالد علي فخر الدين38202022411096019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك477.0068.14ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيبالل علي محمد والي38212022411096020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك499.0071.29ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيبيشه وا محمود مجيد محمد38222022411096022

كلية العلوم/جامعة كركوك621.0088.71ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيدريا مبارك صباح شريف38232022411096027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيره وا طارق احمد كريم38242022411096029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك549.0078.43ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيره وا ناظم حميد قادر38252022411096031

كلية الزراعة/جامعة كركوك426.0060.86ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيزانيار حسن احمد محمد38262022411096035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية428.0061.14ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيزكريا بشتيوان حسام الدين مصطفى38272022411096037

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية438.0062.57ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيزكريا بكر فتحي هللا خضر38282022411096038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك536.0076.57ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيزوبين علي قادر رشيد38292022411096040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك531.0075.86ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيزيار شكر عمر احمد38302022411096041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد الرحمان جالل مجيد مردان38312022411096048

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا فرهاد علي غريب38322022411096049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي احمد علي عثمان38332022411096052

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت515.0073.57ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي مجيد محمد احمد38342022411096054

كلية العلوم/جامعة كركوك618.0088.29ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيفرياد فرهاد طاهر نادر38352022411096055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك577.0082.43ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيلطيف يوسف محمد امين38362022411096056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك532.0076.00ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيمؤيد يوسف طاهر عمر38372022411096058

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0084.57ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد سامان عمر حسن38382022411096062

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية457.0065.29ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد ستار قادر شريف38392022411096063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك527.0075.29ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد شمال صابر عبد الرحمان38402022411096066
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك545.0077.86ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد صباح رشيد احمد38412022411096068

كلية العلوم/جامعة كركوك609.0087.00ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد ياسين محمود كمر38422022411096077

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية458.0065.43ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد يحيى كامل علي38432022411096078

كلية العلوم/جامعة كركوك629.0089.86ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى ازاد عبد هللا عثمان38442022411096080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك547.0078.14ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى يوسف حسن عودل38452022411096085

كلية الزراعة/جامعة كركوك439.0062.71ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائينامق كامران رضا محمد بكر38462022411096086

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك529.0075.57ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائينور صباح حبيب محمد38472022411096087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك520.0074.29ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيهارون رمضان علي سعيد38482022411096088

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف علي عبد هللا رشيد38492022411096092

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية442.0063.14ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف علي ياور ناريمان38502022411096093

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك526.0075.14ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف نجاة محمد رمضان38512022411096094

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية443.0063.29ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائييونس عثمان مجيد احمد38522022411096098

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية435.0062.14ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائييونس مظفر رشيد محمد38532022411096099

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيآدم عادل حمه شريف شريف38542022411097006

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيألند احمد عثمان محمود38552022411097009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533.0076.14اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيأياد أوميد عثمان محمد38562022411097011

كلية الزراعة/جامعة كركوك430.0061.43اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد بوال خالد احمد38572022411097016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك503.0071.86اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد حسين احمد عمر38582022411097018

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية396.0056.57اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد ساالر نادر احمد38592022411097019

كلية العلوم/جامعة كركوك628.0089.71اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد محمد حسن عبد الرحمن38602022411097024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك486.0069.43اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيارام أزاد صابر محمد38612022411097028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية441.0063.00اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائياردالن كامران كاكه حمه محمد علي38622022411097030

كلية الزراعة/جامعة كركوك445.0063.57اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيبافيل لقمان عباس احمد38632022411097032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك488.0069.71اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيبرهم ارام مامند محمد38642022411097033

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية435.0062.14اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيبرهم بيستون عاشور عمر38652022411097035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك607.0086.71اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيبزه ن محمد عبد هللا عبد هللا38662022411097037

كلية العلوم/جامعة كركوك605.0086.43اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيبه ريز عادل عثمان خضر38672022411097039

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى442.0063.14اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيبه نا علي رحمن صالح38682022411097042

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية433.0061.86اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيبيواند علي محمد علي38692022411097045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية449.0064.14اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيدابان محمد طاهر عبد القادر محمد امين38702022411097052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك500.0071.43اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيدلوفان صالح مردان صالح38712022411097053

كلية العلوم/جامعة كركوك601.0085.86اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيريباز فاتح حمه صديق سليمان38722022411097063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك567.0081.00اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيسرجل احمد بيات كريم38732022411097067

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيسه رباز قاسم عزيز احمد38742022411097068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك520.0074.29اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيسه ريه ست ساالر عمر حمه رشيد38752022411097069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك517.0073.86اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيسيروان لقمان نوري سعيد38762022411097071

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية426.0060.86اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيسيف برهان فرج احمد38772022411097072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك536.0076.57اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيشاهين كمال جليل محمود38782022411097076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك502.0071.71اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد الرحمن فؤاد نوري سعيد38792022411097082

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت518.0074.00اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا سردار عبد هللا صوفي علي38802022411097084
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك503.0071.86اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا يوسف سعد هللا عبد هللا38812022411097088

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية453.0064.71اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي احمد توفيق عارف38822022411097091

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك625.0089.29اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي شاخه وان فريق قادر38832022411097095

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك548.0078.29اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيعمر عدنان احمد فقي سعيد38842022411097098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك559.0079.86اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد اسماعيل صديق احمد38852022411097108

كلية اآلداب/جامعة كركوك511.0073.00اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد جمعه شرف الدين محي الدين38862022411097111

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية450.0064.29اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد دارا امين خورشيد38872022411097114

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد ريزار عزيز نوري38882022411097116

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عبد الرحمن مصطفى عبد هللا38892022411097122

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عبد هللا قادر رضا38902022411097124

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية449.0064.14اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد غازي رمضان صالح38912022411097125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك582.0083.14اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد لقمان فرج احمد38922022411097132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك506.0072.29اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد لقمان كاكه مد قادر38932022411097133

كلية العلوم/جامعة كركوك609.0087.00اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد هدايت عز الدين صادق38942022411097135

كلية العلوم/جامعة كركوك626.0089.43اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد هيمن عمر سعد هللا38952022411097137

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية569.0081.29اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيمه به ست سامي حسين حسن38962022411097141

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية425.0060.71اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيهفال عادل كامل جالل38972022411097143

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك606.0086.57اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيهيوا محمد عبد هللا قادر38982022411097152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك486.0069.43اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيوريا ابراهيم سليمان عبد الرحمان38992022411097153

كلية العلوم/جامعة كركوك632.0090.29اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف عدنان عبدل عزيز39002022411097157

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك595.0085.00اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائييونس بكر حمه امين39012022411097161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك566.0080.86ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيئاالن كامل رشيد عبد هللا39022022411099001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد علي قادر نادر39032022411099007

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائياالن نهاد طيب نامق39042022411099010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك501.0071.57ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيبه هيه ز سلمان احمد محمد39052022411099016

كلية العلوم/جامعة كركوك602.0086.00ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيدابان دلشاد حمه رضا علي39062022411099017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0067.14ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيدانا جبار رحمان محمد39072022411099018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك622.0088.86ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيريناز احمد رسول خضر39082022411099021

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك522.0074.57ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيسه يوان امانج نجاة حمه سعيد39092022411099022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك577.0082.43ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيسه يوان نريمان نادر محمد39102022411099023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك528.0075.43ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيشاد مهدي محمد قادر39112022411099024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك584.0083.43ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيشامند فريدون قادر هاوار39122022411099026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك563.0080.43ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيكاروان رستم عمر محمد39132022411099029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك492.0070.29ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد ظاهر عبد هللا حسن39142022411099030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك564.0080.57ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد فرحان عمر شريف39152022411099031

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0085.00ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيمروان يوسف فتح هللا احمد39162022411099036

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائينوفر محمد جالل سعيد39172022411099039

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائينياز خضر احمد عصاف39182022411099040

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيهه ردي هدايت ياسين محمد39192022411099044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك610.0087.14ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيهيدي برهان جتو عبد هللا39202022411099046
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيهيوا صالح كنجو حسن39212022411099047

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية616.0088.00ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف اراز علي محمد39222022411099050

كلية الزراعة/جامعة كركوك437.0062.43ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى قانع صابر رشيد39232022411099053

كلية اآلداب/جامعة كركوك506.0072.29اعدادية والت للبنين دراسة كرديةاحيائياسماعيل طه روال حسين39242022411100003

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0085.71اعدادية والت للبنين دراسة كرديةاحيائيامانج نوزاد شكر عبيد39252022411100004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية والت للبنين دراسة كرديةاحيائيره وه س فرهاد أبو زيد عباس39262022411100008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية449.0064.14اعدادية والت للبنين دراسة كرديةاحيائيهنَكاو احمد حمه علي كريم39272022411100013

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت512.0073.14ثانوية عبد هللا عبد الرحمن للبنين للنازحيناحيائيقحطان ابراهيم حمد حسن39282022411102014

كلية العلوم/جامعة كركوك599.0085.57ثانوية عبد هللا عبد الرحمن للبنين للنازحيناحيائيمحمد خالد احمد عبد هللا39292022411102017

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك577.0082.43ثانوية بابا كركر االهلية للبنيناحيائيايهم ضيغم عدنان ياسين39302022413001002

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00ثانوية بابا كركر االهلية للبنيناحيائيحسين عبد االمير وزير صابر39312022413001004

كلية العلوم/جامعة كركوك632.0090.29ثانوية بابا كركر االهلية للبنيناحيائيعبد الملك مهند رفيق حسين39322022413001006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل485.0069.29ثانوية بابا كركر االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد طالل هاشم39332022413001007

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية624.0089.14ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيئاالن ابراهيم خداداد جافر39342022413002001

كلية العلوم/جامعة كركوك631.0090.14ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائياحمد ابراهيم محمد زيدان39352022413002007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0060.14ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائياحمد ثامر مهدي محمود39362022413002008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0067.57ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائياحمد عباس هادي اسماعيل39372022413002010

كلية العلوم/جامعة كركوك603.0086.14ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائياحمد علي حسين محمود39382022413002012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائياحمد وليد جاسم محمد39392022413002014

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيالزبير عباس اسود حمد39402022413002017

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائياميد هيوا مجيد احمد39412022413002018

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك634.0090.57ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيحارث جميل ابراهيم حسن39422022413002021

كلية الطب/جامعة كركوك704.00100.57ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيحسن سمعان عبد الرحمن خطاب39432022413002022

كلية العلوم/جامعة كركوك662.6894.67ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيحسين محمد جرجيس علي39442022413002025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيسامي فوزي خلف علي39452022413002029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عمر ايوب عبد39462022413002034

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية572.0081.71ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن معاوية ثابت محمود39472022413002035

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيعبد السالم عبد احمد خليفة39482022413002036

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية571.0081.57ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيعبد الصمد سمير قادر ابراهيم39492022413002037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك584.0083.43ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيعالء كاظم ناصر محمد39502022413002041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0070.00ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيعلي محمود محمد خلف39512022413002044

كلية طب االسنان/جامعة كركوك694.0099.14ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيعمر شاهين احمد محمد39522022413002050

كلية التمريض/جامعة تكريت672.0096.00ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيفاروق عمر ايوب عبد39532022413002051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0066.57ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيمحمد ايوب محمد عزة39542022413002056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك503.0071.86ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيمحمد جاسم عثمان شاكر39552022413002058

كلية اآلداب/جامعة كركوك494.0070.57ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيمحمد صدام حسين كريم39562022413002060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.8095.69ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم حسين جليل39572022413002062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك501.0071.57ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيمصطفى شاهين فوزي أمين39582022413002066

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559.0079.86ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيمصطفى عصام نجدة فوزي39592022413002067

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيمصطفى قحطان ابراهيم حسين39602022413002068
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كلية الطب/جامعة كركوك706.00100.86ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيوائل وليد حميد عبد الرزاق39612022413002070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت540.0077.14ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائييوسف عبد الرحمن عارف احمد39622022413002073

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك624.0089.14ثانوية قنديل االهلية للبنيناحيائيحسين عبد الخالق محمد رؤوف مصطفى39632022413003002

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل502.0071.71ثانوية قنديل االهلية للبنيناحيائيكرار سامي علي رشك39642022413003005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية427.0061.00ثانوية قنديل االهلية للبنيناحيائيمحمد كريم حسين علي39652022413003006

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك538.0076.86ثانوية القلم االهلية للبنيناحيائيئاالن سوران نجم الدين نعمان39662022413006002

كلية العلوم/جامعة كركوك602.0086.00ثانوية القلم االهلية للبنيناحيائيألند دلشاد جودت عبد الرحمن39672022413006004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك598.0085.43ثانوية القلم االهلية للبنيناحيائياحمد صبحي نور الدين اسماعيل39682022413006005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك511.0073.00ثانوية القلم االهلية للبنيناحيائيبروا بشتيوان حسيب اسماعيل39692022413006007

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57ثانوية القلم االهلية للبنيناحيائيره وا احمد إسماعيل عبد هللا39702022413006009

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية579.0082.71ثانوية القلم االهلية للبنيناحيائيشيرزاد جبار عبيد محمد39712022413006012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل584.0083.43ثانوية القلم االهلية للبنيناحيائيعبد السالم عمار عبد هللا حسن39722022413006013

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية القلم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا دلشاد عبد هللا احمد39732022413006014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية القلم االهلية للبنيناحيائيعمر ارشد كمال الدين عبد الصمد39742022413006016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية497.0071.00ثانوية القلم االهلية للبنيناحيائيمحمد سنان كنعان عمر39752022413006017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك530.0075.71ثانوية القلم االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم خضر محمد39762022413006018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية443.0063.29ثانوية القلم االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم علي عباس39772022413006021

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71ثانوية القلم االهلية للبنيناحيائيمصطفى لطفي حسن محمد39782022413006023

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك516.0073.71ثانوية القلم االهلية للبنيناحيائيمير آسو محمد سعيد39792022413006024

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية643.0091.86ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنيناحيائياحمد حسين نصيف كلول39802022413007001

كلية الزراعة/جامعة كركوك424.0060.57ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنيناحيائياسماعيل احمد اصغر اكبر39812022413007003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار513.0073.29ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنيناحيائيجاسم محمد جاسم منديل39822022413007005

كلية طب االسنان/جامعة كركوك696.0099.43ثانوية التميز االهلية للبنيناحيائيرامان سيروان جالل نصر الدين39832022413009004

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك460.0065.71ثانوية السراج االهلية للبنيناحيائيحارث محمد طالك علوان39842022413013005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت514.0073.43ثانوية السراج االهلية للبنيناحيائيمحمد نجدت محمد علي حسين39852022413013011

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيسرمد سيروان محمد صالح39862022413015009

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى488.0069.71ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيطه ماجد محمد غفور39872022413015010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن ليث مرشد شكور39882022413015012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك625.0089.29ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عصام عباس رؤوف39892022413015014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك504.0072.00ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي هشام يوسف هاشم39902022413015015

كلية العلوم/جامعة كركوك601.0085.86ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمود رجب سليم عبد39912022413015024

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية626.0089.43ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائياحمد موفق خميس منصور39922022413016001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائيسيف قيصر فرحان خماس39932022413016006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد احمد جواد39942022413016011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائيعلي هادي محمد موسى39952022413016012

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت522.0074.57ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائيمحمد عامر ابراهيم امين39962022413016013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائينذير شوكت ياسين مظلوم39972022413016016

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت519.0074.14ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد جمعه ذياب علي39982022413017001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك477.0068.14ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد صالح خضر سليم39992022413017005

كلية اآلداب/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد فرحان علي حسين40002022413017007

214 من 100صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

كركوك 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك525.0075.00ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائياسامه ماهر حمد حماده40012022413017012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيالمعتصم باهلل صالح علي احمد40022022413017014

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0086.57ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيجاسم جميل جاسم محمد40032022413017016

كلية الصيدلة/جامعة النهرين694.0099.14ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيجاسم يونس قادر حميد40042022413017017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيحارث مطر نجم عبد هللا40052022413017018

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0086.57ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين خالد جاسم محمد40062022413017022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0061.14ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين علي حسين عبد40072022413017023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيحمزه علي عبد هللا حسن40082022413017024

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيزكريا حسن عبد هللا سليمان40092022413017030

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عطا هللا ياسين علي40102022413017039

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد القهار طه عبد هللا مصطفى40112022413017041

كلية العلوم/جامعة تكريت587.0083.86ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد الناصر محمود حسين سلمو40122022413017044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية523.0074.71ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي اسماعيل مجيد نجرس40132022413017047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار519.0074.14ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي ثامر حسين حبيب40142022413017048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت525.0075.00ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي عباس علي احمد40152022413017049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية428.0061.14ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي محسن حاتم احمد40162022413017050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيعمر ابراهيم محمد علي40172022413017051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك573.0081.86ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيعمر شامل صالح حماده40182022413017054

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى496.0070.86ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيعمر عبد هللا فارس عثمان40192022413017056

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيعهد مهدي صالح عبد هللا40202022413017057

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيغزوان خميس مهدي صالح40212022413017058

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى590.0084.29ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيفراس عبد هللا خليل احمد40222022413017060

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيليث هذال علي هران40232022413017061

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيمالك وسام محمد عالوي40242022413017063

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى606.0086.57ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم احمد عمر40252022413017066

كلية العلوم/جامعة تكريت582.0083.14ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد حجاب احمد شالل40262022413017068

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا مرير عثمان40272022413017071

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار458.0065.43ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد عطا هللا ياسين علي40282022413017072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد فتاح حاتم احمد40292022413017073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت496.0070.86ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد يعرب حسن ابراهيم40302022413017075

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيمرتضى مطلك حاجم محمود40312022413017077

كلية اآلداب/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيمشتاق علي احمد صالح40322022413017078

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيمنذر نعمان ابراهيم محمود40332022413017082

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيمهند وسمي احمد حسين40342022413017085

كلية التربية/جامعة سامراء515.0073.57ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائينور الدين ناصر حسين جميل40352022413017087

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيهارون حسن صالح محمد40362022413017088

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0086.57ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيهمام سالم مصطفى احمد40372022413017089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت543.0077.57ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائييوسف حسين خليل حسين40382022413017091

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيئارا جمال محمد شكور سعيد40392022413020001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك604.0086.29ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيئاريا جمال محمد شكور سعيد40402022413020002
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيابراهيم زياد صالح الدين عبد الحميد40412022413020005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى474.0067.71ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائياحمد محمد حميد رشيد40422022413020007

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائياسماعيل عدنان امين محمد40432022413020009

كلية الطب/جامعة كركوك707.00101.00ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيحسين عماد عبد الحسين جعفر40442022413020013

كلية الطب/جامعة كركوك699.0099.86ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيدابين شوان عبد الخالق محمد امين40452022413020015

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0084.86ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيزياد عبد العزيز حنا عبد العزيز40462022413020018

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك575.0082.14ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيشيخ محمد احمد امين عارف40472022413020019

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيطارق بشير انور بكر40482022413020021

كلية الطب/جامعة كركوك707.00101.00ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيعلي ايوب محمد عزه40492022413020024

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية633.0090.43ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد معتصم نامق40502022413020026

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى523.0074.71ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين يونس ساجت40512022413020027

كلية الطب/جامعة كركوك703.00100.43ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيمحمد دلشاد نجاة صابر40522022413020029

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك662.0094.57ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيمحمد رفعت عبد الحميد محمد40532022413020030

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك663.0094.71ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيمحمد شاهين اكرام جعفر40542022413020031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك530.0075.71ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيمحمد عباس نوري صالح40552022413020032

كلية اآلداب/جامعة كركوك508.0072.57ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا حسين علي40562022413020033

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك618.0088.29ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيمحمد عز الدين مصطفى شكر40572022413020034

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية574.0082.00ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيمحمد علي محمد ربيع علي40582022413020035

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية564.0080.57ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيمحمد كريم احمد محمود40592022413020036

كلية الطب/جامعة كركوك713.00101.86ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم خلف احمد40602022413020041

كلية طب االسنان/جامعة كركوك695.0099.29ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيمصطفى ارجان محمد صدقي عبد العزيز40612022413020042

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك599.0085.57ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيمصطفى هجران كمال صالح40622022413020044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائييوسف مازن لطفي اسكندر40632022413020045

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك515.0073.57ثانوية كركوك االهلية للبنيناحيائيرائد مهند حلمي خورشيد40642022413022002

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86ثانوية كركوك االهلية للبنيناحيائيعلي حسين علي خلف40652022413022005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك487.0069.57ثانوية كركوك االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد عبدين زينل40662022413022007

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية كركوك االهلية للبنيناحيائيمحمد عزام حازم محمد40672022413022008

كلية الزراعة/جامعة كركوك461.0065.86ثانوية كركوك االهلية للبنيناحيائيمراد يلدرم موفق نامق40682022413022010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية التحدي االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن بدر رمضان محمد40692022413023004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14ثانوية التحدي االهلية للبنيناحيائيعلي ريبوار علي عمر40702022413023006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان453.0064.71ثانوية منارة العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد رضا احمد كوثر40712022413024002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك588.0084.00ثانوية منارة العلوم االهلية للبنيناحيائيعمر محمد جاسم ابراهيم40722022413024025

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى602.0086.00ثانوية منارة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد اميد اسود مردان40732022413024028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت541.0077.29ثانوية منارة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد جان سنان عز الدين حسين40742022413024030

كلية العلوم/جامعة كركوك633.0090.43ثانوية منارة العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسين جمال موسى40752022413024037

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك546.0078.00ثانوية منارة العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى خالد ظاهر قادر40762022413024038

كلية االثار/جامعة الموصل431.0061.57ثانوية منارة العلوم االهلية للبنيناحيائييوسف قبيل قادر عبد هللا40772022413024044

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل592.0084.57ثانوية علماء المستقبل االهلية للبنيناحيائياحمد عماد عمر محمد40782022413025001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0066.71ثانوية علماء المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي بالل عدنان هاشم40792022413025006

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية علماء المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي ميثم محمود احمد40802022413025008
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كلية الزراعة/جامعة كركوك460.0065.71ثانوية علماء المستقبل االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر علي عباس40812022413025010

كلية العلوم/جامعة تكريت608.0086.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيخالد ثامر خلف سالم40822022413027003

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عدنان شجاع عليوي40832022413027008

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي حافظ صبري عيفان40842022413027013

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيقيصر هارون سليمان عبد هللا40852022413027019

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد بروسك منصور خورشيد40862022413027022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت543.0077.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد زيد أسماعيل عارف40872022413027023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك465.0066.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى رفعت نصرت مدحت40882022413027027

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية602.0086.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمصعب رشيد مجيد خلف40892022413027029

كلية اآلداب/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيهيثم ردام جهاد احمد40902022413027030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية441.0063.00ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين عبد اللطيف مريس40912022415002008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائياحمد سليمان حسين حميد40922022415006006

كلية العلوم/جامعة كركوك605.0086.43اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائياحمد ظافر مداح خميس40932022415006007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت534.0076.29اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيجاسم محمد عبد الرحمن عبود40942022415006013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك601.0085.86اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيخالد وليد ابراهيم احمد40952022415006016

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيصالح عرفان محمد صالح حسين40962022415006024

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية426.0060.86اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيعبد هللا حسين ولي عبد هللا40972022415006031

كلية التمريض/جامعة تكريت672.0096.00اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيعبد هللا علي عبد الحسن حليحل40982022415006032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت491.0070.14اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيعمر زيدان مساهر حمدان40992022415006045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية634.0090.57اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيمؤمن عبد العزيز قاسم عبد الحكيم41002022415006051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيمحمد نصر هللا فاتح محي الدين41012022415006069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى373.0053.29اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيأركان احسان مهدي جاسم41022022415007001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيأيمن نقيب محمود احمد41032022415007002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى477.0068.14اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيرائد سلطان احمد محمد41042022415007013

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت518.0074.00اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيعلي احمد محمد فدعوس41052022415007025

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيمحمد سعد صالح خميس41062022415007032

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيمحمد مكرم اكرم حسين41072022415007036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك569.0081.29اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيمصعب عبد محمد زيدان41082022415007042

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيئاالن محمد طاهر صالح41092022415016001

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد شكر سعيد امين41102022415016006

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك523.0074.71ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد عبد الرحمن احمد حمه شريف41112022415016008

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عبد الهالل شفيق احمد41122022415016035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0067.00ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عيماد صمد محمد41132022415016038

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةاحيائياثير غانم محمد صالح41142022417002002

كلية التربية/جامعة سامراء517.0073.86ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةاحيائيحسين دحام حمد محمد41152022417002003

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت544.0077.71ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةاحيائيصالح خضر حسين جمعة41162022417002004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0071.29ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةاحيائيعبد الحكيم خلف محمد خلف41172022417002006

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت583.0083.29ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةاحيائيعبد الحكيم فتحي خليل صالح41182022417002007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةاحيائيعبد الرحمن سالم فيصل حمد41192022417002008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك559.0079.86ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةاحيائيعلي عيسى صقر يونس41202022417002010
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك578.0082.57ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةاحيائيمحمد شاكر محمد صالح41212022417002013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك614.0087.71ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةاحيائيياسر عيسى صقر يونس41222022417002017

كلية العلوم/جامعة كركوك630.0090.00ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائياحمد قيثار احمد شيت41232022417004002

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية659.0094.14ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائياحمد مصطفى محمد الحسن الخليفة41242022417004003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت548.0078.29ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائياحمد نعمان صفر يونس41252022417004004

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيايوب عبد الرحمن عبد هللا رجب41262022417004006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيثامر مرهون هناوي هالل41272022417004007

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت519.0074.14ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيحسن علي حسين عبد41282022417004008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل482.0068.86ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيحسيب وكاع عبد هللا حسن41292022417004009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيصهيب محمد مهدي صالح41302022417004014

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل474.0067.71ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيضاري عواد جمعة صالح41312022417004015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيطالل محمود عمير عالوي41322022417004016

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية581.0083.00ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيعبد الرحمن خميس ضاري تايه41332022417004017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيعبد القادر جاسم محمد احمد41342022417004018

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء582.0083.14ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيعالء نشعان ندا محمد41352022417004019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيمحمد سامي علي حسن41362022417004024

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت574.0082.00ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيمحمد عبد ابراهيم احمد41372022417004025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيمحمود اسعد يوسف عبد هللا41382022417004026

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0085.00ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيمشتاق صالح محي عذاب41392022417004027

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيمهند فالح حسن محمود41402022417004028

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى637.0091.00ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيوطبان غازي حمد تركي41412022417004029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية508.0072.57ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائياحمد حسين ناصر حسن41422022417007003

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل504.0072.00ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائياحمد عامر محمد دخيل41432022417007004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيارقم منهل عبد هللا خلف41442022417007007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك521.0074.43ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائياياد سلطان عبد هللا هالل41452022417007008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية634.0090.57ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيباسم محمد علي خضر41462022417007010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت525.0075.00ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيحسين رائد حسين علي41472022417007011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت501.0071.57ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيحمود محمد علي كركز41482022417007012

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيعبد العظيم حميد جاد هللا صالح41492022417007015

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار554.0079.14ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيعبد الهادي عمار احمد علي41502022417007017

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيعزيز محمد عبد هللا محمد41512022417007019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت552.0078.86ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيعلي سالم محمود عيسى41522022417007020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء615.0087.86ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيمحمد سالم علي عبد هللا41532022417007027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيمصطفى مهند سواد محمد41542022417007029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت542.0077.43ثانوية باجوان المختلطةاحيائياحمد قحطان عبد هللا ابراهيم41552022417008004

كلية العلوم/جامعة تكريت625.0089.29ثانوية باجوان المختلطةاحيائيايمن شاهين حمد صالح41562022417008006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت517.0073.86ثانوية باجوان المختلطةاحيائيعبد هللا حسن مخلف حسن41572022417008014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك555.0079.29ثانوية باجوان المختلطةاحيائيعبد هللا مصطفى عباس عالو41582022417008016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية باجوان المختلطةاحيائيعبد الهادي عثمان صالح حسين41592022417008018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية528.0075.43ثانوية باجوان المختلطةاحيائيعمار مجيد شهاب احمد41602022417008023
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية باجوان المختلطةاحيائيعمر عطا هللا علي محمد41612022417008024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى457.0065.29ثانوية باجوان المختلطةاحيائيعمر محمد عمر خلف41622022417008025

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية باجوان المختلطةاحيائيمحمد احمد محمود احمد41632022417008027

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل496.0070.86ثانوية باجوان المختلطةاحيائيمحمد منير خطاب عواد41642022417008030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك494.0070.57ثانوية باجوان المختلطةاحيائيمصطفى حسين علي عواد41652022417008032

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0080.57ثانوية باجوان المختلطةاحيائينزار وسمي ابراهيم محمد41662022417008036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك592.0084.57ثانوية باجوان المختلطةاحيائيهيثم علي طه صالح41672022417008037

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية المعتصم المختلطةاحيائياحمد حمود عطيه حسين41682022417010001

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية543.0077.57ثانوية المعتصم المختلطةاحيائياحمد عادل خلف عبد41692022417010002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت536.0076.57ثانوية المعتصم المختلطةاحيائياحمد عبد هللا نجرس صالح41702022417010003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت540.0077.14ثانوية المعتصم المختلطةاحيائيرعد صالح عبد محمد41712022417010004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك571.0081.57ثانوية المعتصم المختلطةاحيائيصالح جاسم عبد علي41722022417010005

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيابراهيم وسمي صقر يونس41732022417011001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائياحمد سمير جاسم محمد41742022417011002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية428.0061.14ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيالزبير خلف محمود عيسى41752022417011003

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيتميم ادريس احمد تميم41762022417011004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيثامر فالح حسن احمد41772022417011005

كلية التربية/جامعة سامراء486.0069.43ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيحماد عبد شيخ حسين41782022417011006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت534.0076.29ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيسالم ابراهيم عيسى محسن41792022417011007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيصالح حمد محمد عالو41802022417011010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت543.0077.57ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيعبد الغني جاسم مصطفى احمد41812022417011012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت557.0079.57ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيعبد الكريم محمد حسين احمد41822022417011013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيعبد المهيمن مثنى ابراهيم خلف41832022417011014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك587.0083.86ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيعماد موفق صبار سليمان41842022417011017

كلية التربية /جامعة الحمدانية484.0069.14ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيمحمد شاكر محمود احمد41852022417011021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيمحمد عمر سليمان نجم41862022417011022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577.0082.43ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيمحمد ناصر عبد االمير احمد41872022417011023

كلية التربية/جامعة سامراء506.0072.29ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيمهدي نايف ابراهيم محمود41882022417011024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيميسر عبد الحكيم ابراهيم علي41892022417011025

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك565.0080.71ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائييحيى زكري احمد تميم41902022417011026

كلية العلوم/جامعة تكريت585.0083.57ثانوية المنزلة المختلطةاحيائياحمد حسين احمد حسين41912022417012002

كلية العلوم/جامعة تكريت586.0083.71ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيامين هارون رشيد احمد41922022417012004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت541.0077.29ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيحسين احمد محمد حسن41932022417012005

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك514.0073.43ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيحسين محمد علي حمد41942022417012006

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيحميد ذياب هالل عبد هللا41952022417012007

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل505.0072.14ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيخالد عبد خلف موسى41962022417012008

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيعبد القادر جاسم محمد مال41972022417012014

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيعبد هللا فيصل نصر الدين علي41982022417012018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك539.0077.00ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيعبد الملك نعمة وكاع علي41992022417012019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت558.0079.71ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيعدنان احمد صالح محمد42002022417012020
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت525.0075.00ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيعالء طارق عبد خلف42012022417012021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيعلي حمد خلف حسين42022022417012022

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيمحمد عامر حسين موسى42032022417012030

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيياسين محمد محمود نجم42042022417012038

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت543.0077.57اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائياحمد جاسم محمد حسن42052022417014002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت470.0067.14اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائياحمد جمعه حميد محمد42062022417014003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت488.0069.71اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائياحمد خلف ابراهيم عباس42072022417014004

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت502.0071.71اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائياحمد علي حسين علي42082022417014005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائياحمد ناجي محمد حسين42092022417014006

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيجاسم حسن علي محمد42102022417014009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك562.0080.29اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيحسين خلف حسين علي42112022417014011

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيخزعل خلف خزعل علي42122022417014014

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيصباح عبد هللا بردي خلف42132022417014022

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيصالح علي محمد خلف42142022417014023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت542.0077.43اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيصهيب دانوك ابراهيم عالوي42152022417014024

كلية العلوم/جامعة كركوك633.0090.43اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيعبد الرحمن شهاب احمد جاد هللا42162022417014026

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيعبد الرحمن محمد ابراهيم جاسم42172022417014027

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيعبد العزيز صالح مرعي حسن42182022417014028

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت573.0081.86اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيعبد هللا حمود جاد هللا حسين42192022417014029

كلية العلوم/جامعة تكريت590.0084.29اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيعبد هللا عبد الستار احمد عيسى42202022417014030

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيعلي عبد هللا زيدان خلف42212022417014035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيعمر ربيع زركان ابراهيم42222022417014036

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيمؤيد علي محمد بريج42232022417014038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت522.0074.57اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيهيثم احمد مزعل عبد هللا42242022417014041

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية مال عبد هللا المختلطةاحيائيحسن خضير عباس عبد42252022417017002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية مال عبد هللا المختلطةاحيائيشهاب احمد صالح عباس42262022417017003

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك554.0079.14اعدادية مال عبد هللا المختلطةاحيائيعبد الرحمن عزام خضر ثالج42272022417017005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت536.0076.57اعدادية مال عبد هللا المختلطةاحيائيمحمود محمد احمد جمعه42282022417017007

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0086.57اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائياسامة موفق نجم عبد هللا42292022417021002

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيانس فيصل علي احمد42302022417021004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك622.0088.86اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيبرزان علي صالح علي42312022417021005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت535.0076.43اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيحرجان احمد ابراهيم علي42322022417021006

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى597.0085.29اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيحسن احمد حمود ماجد42332022417021007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت537.0076.71اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيحسن سلطان حسن محمد42342022417021008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0075.57اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيحماده احمد ابراهيم علي42352022417021010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيشكر احمد حسين سلمو42362022417021019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0062.71اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيعبد الخالق عبد هللا عاصي حسين42372022417021022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت511.0073.00اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيعبد الرحمن نجاح حميد عبد هللا42382022417021023

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك616.0088.00اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيعبد المالك عبد هللا عاصي حسين42392022417021026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيعدي غسان ابراهيم محمد فخري42402022417021029

214 من 106صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

كركوك 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت550.0078.57اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيعزيز توفيق عزيز عويد42412022417021030

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيعقيل عبد هللا نجم عبد هللا42422022417021031

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0068.29اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيقحطان حسين ابراهيم علي42432022417021034

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت492.0070.29اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيليث هيثم سامي عزيز42442022417021037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيماهر محمد ابراهيم علي42452022417021038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت569.0081.29اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيمعاذ كامل علي احمد42462022417021043

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك449.0064.14ثانوية شمالن المختلطةاحيائيمحمد احمد جاسم خلف42472022417026008

كلية العلوم/جامعة تكريت581.0083.00ثانوية شمالن المختلطةاحيائيمصطفى حمزة خضر محمد42482022417026011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية غمدان المختلطةاحيائياحمد ابراهيم اسماعيل حسين42492022417034003

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية غمدان المختلطةاحيائياحمد علي حمد خلف42502022417034004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت545.0077.86ثانوية غمدان المختلطةاحيائياسامه علي محمد جاسم42512022417034005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت504.0072.00ثانوية غمدان المختلطةاحيائيباسم علي احمد محمد42522022417034006

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14ثانوية غمدان المختلطةاحيائيحسين علي احمد صالح42532022417034008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك599.0085.57ثانوية غمدان المختلطةاحيائيحسين علي حسين خضر42542022417034009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت545.0077.86ثانوية غمدان المختلطةاحيائيخالد رمضان محمد عبد هللا42552022417034011

كلية العلوم/جامعة كركوك621.0088.71ثانوية غمدان المختلطةاحيائيدوهان داود سلمان حمود42562022417034012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29ثانوية غمدان المختلطةاحيائيسفيان عبد هللا احمد حسين42572022417034013

كلية العلوم/جامعة كركوك628.0089.71ثانوية غمدان المختلطةاحيائيعبد هللا فالح حسن علي42582022417034018

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية غمدان المختلطةاحيائيعلي محمد عمران جاسم42592022417034019

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.14ثانوية غمدان المختلطةاحيائيعمر احمد عبد هللا عبد42602022417034021

كلية العلوم/جامعة كركوك632.0090.29ثانوية غمدان المختلطةاحيائيغزوان عبد هللا خلف علي42612022417034022

كلية التربية/جامعة سامراء512.0073.14ثانوية غمدان المختلطةاحيائيمحمد ابراهيم عبد هللا محمد42622022417034023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية غمدان المختلطةاحيائيمحمد حميد نعمة احمد42632022417034026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك571.0081.57ثانوية غمدان المختلطةاحيائيمحمد عبد هللا محمود علي42642022417034027

كلية العلوم/جامعة كركوك635.0090.71ثانوية غمدان المختلطةاحيائيمحمد علي احمد صالح42652022417034029

كلية الزراعة/جامعة كركوك428.0061.14ثانوية رنجي المختلطةاحيائيأحمد عداي عبد صائل42662022417036001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت545.0077.86ثانوية رنجي المختلطةاحيائيأركان عسل محمود حمد42672022417036003

كلية التربية/جامعة سامراء507.0072.43ثانوية رنجي المختلطةاحيائيابراهيم محمد شالش حبيب42682022417036004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية434.0062.00ثانوية رنجي المختلطةاحيائيدحام عداي عبد صائل42692022417036005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية رنجي المختلطةاحيائينمر صباح احمد عبد42702022417036010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت500.0071.43ثانوية رنجي المختلطةاحيائييوسف قيس فاضل حسن42712022417036011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت537.0076.71ثانوية علياوة المختلطةاحيائيأحمد صباح سعيد محمود42722022417038001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك536.0076.57ثانوية علياوة المختلطةاحيائيأنجاد علي صالح أحمد42732022417038004

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29ثانوية علياوة المختلطةاحيائيحسين علي صالح رمضان42742022417038007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية علياوة المختلطةاحيائيحسين محمود ياسين علي42752022417038008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية علياوة المختلطةاحيائيعايد جاسم رمضان محمد42762022417038010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية علياوة المختلطةاحيائيعبد ألسالم سالم أحمد مرير42772022417038011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29ثانوية علياوة المختلطةاحيائيعلي حمد عبد هللا سليمان42782022417038013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت527.0075.29ثانوية علياوة المختلطةاحيائيعمر محمد سالم عمر42792022417038015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية علياوة المختلطةاحيائيمنتظر عبد ألباقي عيدان حسين42802022417038018
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية ديبك تبه المختلطةاحيائيوصفي ابراهيم احمد زيدان42812022417041006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا فالح حمد صالح42822022417044002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائياحمد محمد عبد هللا ابراهيم42832022417045002

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك570.0081.43ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيمحمد صالح مرعي حسن42842022417047005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية457.0065.29ثانوية جه مي ريزان المختلطةاحيائيحسين مجيد نوري حمه يار42852022417050004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية451.0064.43ثانوية جه مي ريزان المختلطةاحيائيمحمد ناظم شريف خواكرم42862022417050007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك564.0080.57اعدادية شوان المختلطة كرديةاحيائيابراهيم ريبوار نجم الدين رحمان42872022417053003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك556.0079.43اعدادية شوان المختلطة كرديةاحيائياحمد اكو رضا محمد42882022417053004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك524.0074.86اعدادية شوان المختلطة كرديةاحيائيقنديل ازاد عبد العزيز صالح42892022417053008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك556.0079.43اعدادية شوان المختلطة كرديةاحيائيمحمد صالح محمد رسول42902022417053010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية شوان المختلطة كرديةاحيائيهيدي وليد خالد امين42912022417053014

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةاحيائياسماعيل سامان جوهر علي42922022417054001

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية445.0063.57ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةاحيائيزانا بختيار شكور عبد هللا42932022417054004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475.0067.86ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةاحيائيمحمد ابراهيم محمد خضر42942022417054006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك508.0072.57ثانوية سركاني المختلطة كرديةاحيائيئاالن برهان صابر شريف42952022417055002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك528.0075.43ثانوية سركاني المختلطة كرديةاحيائياحمد جمشير مجيد رشيد42962022417055004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك474.0067.71ثانوية سركاني المختلطة كرديةاحيائيبريار سوران جبار رشيد42972022417055007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية سركاني المختلطة كرديةاحيائيكيالن جمعة عثمان احمد42982022417055018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت558.0079.71ثانوية سركاني المختلطة كرديةاحيائيمحمد اوات كريم محمود42992022417055021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك558.0079.71ثانوية سركاني المختلطة كرديةاحيائيمحمد سردار عثمان حمه رش43002022417055023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك595.0085.00ثانوية سركاني المختلطة كرديةاحيائيمحمد فيض هللا احمد رحيم43012022417055026

كلية اآلداب/جامعة كركوك499.0071.29ثانوية سركاني المختلطة كرديةاحيائيهيوا فريدون رشيد صالح43022022417055028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك512.0073.14اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيبافيل عمر رسول حسن43032022417056012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك555.0079.29اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيرامان اوميد عبد هللا حسن43042022417056016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية421.0060.14اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيره هيل شوقي عايد شريف43052022417056017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيفرياد اسعد احمد حسن43062022417056026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيمحمد عدنان نبي حسن43072022417056028

كلية اآلداب/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيمحمود ابراهيم بايز محمود43082022417056030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0065.29اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائييونس نوزاد جميل قادر43092022417056036

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيسفيان غازي خلف شاهر43102022417057008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيسالم احمد خليفه دوشان43112022417057009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعلي مؤيد خضر حسين43122022417057016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت507.0072.43ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيمدين عبد هللا هادي خماس43132022417057017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيياسين حسن علي محمد43142022417057020

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14ثانوية قدم خير المختلطة كرديةاحيائيايالم ظاهر طاهر هياس43152022417061004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت537.0076.71ثانوية قدم خير المختلطة كرديةاحيائيدانيال ارام نوري حسن43162022417061007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية قدم خير المختلطة كرديةاحيائيروجيار رباح جاسم محمد43172022417061010

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم620.0088.57ثانوية قدم خير المختلطة كرديةاحيائيسان سامان ابراهيم هياس43182022417061013

كلية العلوم/جامعة كركوك627.0089.57ثانوية قدم خير المختلطة كرديةاحيائيستون سرمد عواد احمد43192022417061014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر490.0070.00ثانوية قدم خير المختلطة كرديةاحيائيشفق سردار برزو نصر الدين43202022417061016
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التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية468.0066.86ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائيرائد جاسم رمضان محمد43212022417067003

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائيضياء ليث حسين صالح43222022417067008

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائيمحمد جياد حسن محمد43232022417067012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك592.0084.57ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائيمحمد رعد خلف علي43242022417067013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت534.0076.29ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائيمحمد عواد ابراهيم علي43252022417067015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0070.86ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائيهاني صليبي عويد رحيم43262022417067017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية تل الذهب المختلطةاحيائيابراهيم عبد الرحمن عبد هللا عيسى43272022417068001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية تل الذهب المختلطةاحيائياحمد عبد الرحمن عبد هللا عيسى43282022417068003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل480.0068.57ثانوية تل الذهب المختلطةاحيائيجبل حسين عثمان اسود43292022417068004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك589.0084.14ثانوية تل الذهب المختلطةاحيائيجهاد انور حبيب حسين43302022417068005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية560.0080.00ثانوية تل الذهب المختلطةاحيائيذو الفقار علي جاسم عبد43312022417068006

كلية التمريض/جامعة تكريت672.0096.00ثانوية تل الذهب المختلطةاحيائيسفيان مساهر حمد عبد43322022417068008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت475.0067.86ثانوية تل الذهب المختلطةاحيائيعبد هللا مصطفى جاسم عبد43332022417068010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية تل الذهب المختلطةاحيائيعبد المالك اسماعيل ابراهيم علي43342022417068011

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية تل الذهب المختلطةاحيائيعلي انور حبيب حسين43352022417068013

كلية التمريض/جامعة كركوك682.0097.43ثانوية تل الذهب المختلطةاحيائيعلي حسين محمود حماده43362022417068014

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت518.0074.00ثانوية تل الذهب المختلطةاحيائييونس حسين محمد علي43372022417068017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك577.0082.43ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةاحيائيابراهيم عامر محمد احمد43382022417069001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت537.0076.71ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةاحيائياحمد عطا هللا علي هيجل43392022417069002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر501.0071.57ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةاحيائيبارق عبد هللا خلف عبد43402022417069003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت550.0078.57ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةاحيائيسلوان حسين خلف حسين43412022417069005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0060.57ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةاحيائيعمر صالح حماده ويس43422022417069007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية بريج السفلى المختلطةاحيائيراكان محمد صبح محمد43432022417070002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية بريج السفلى المختلطةاحيائيعلي سليم علي صالح43442022417070004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية بريج السفلى المختلطةاحيائيعمار عبد هللا توفيق حنتو43452022417070005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية بريج السفلى المختلطةاحيائيمحمود عطيه حسن صالح43462022417070006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71ثانوية الكفاح المختلطةاحيائيبرهان إبراهيم علي عبد43472022417071001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية388.0055.43ثانوية الكفاح المختلطةاحيائيربيع فرحان جمعه محمد43482022417071005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية384.0054.86ثانوية الكفاح المختلطةاحيائيزياد مخلف صالح عبد هللا43492022417071006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية الكفاح المختلطةاحيائيعمر احمد ابراهيم عطيه43502022417071012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت616.0088.00ثانوية الكفاح المختلطةاحيائيمصطفى علي عطيه محمد43512022417071016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0069.14ثانوية الكفاح المختلطةاحيائييونس صباح عجم عبوش43522022417071019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية تل حسين المختلطةاحيائيخليل احمد علي محمد43532022417072002

كلية التربية/جامعة سامراء515.0073.57ثانوية تل حسين المختلطةاحيائيمحمد كردي شويش مطر43542022417072004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية468.0066.86ثانوية تل حسين المختلطةاحيائيمرتضى زهران عويد محمد43552022417072005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك581.0083.00الخارجيوناحيائياحمد عدنان احمد حمد43562022418001033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0065.00الخارجيوناحيائياحمد محمد جمعه علي43572022418001040

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43الخارجيوناحيائيشكر محمود عباس سعيد43582022418001118

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك535.0076.43الخارجيوناحيائيصالح ناظم حسن علي43592022418001121

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57الخارجيوناحيائيعبد هللا صباح صالح حسين43602022418001129
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك539.0077.00الخارجيوناحيائيعلي احمد عمر طيفور43612022418001151

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0064.71الخارجيوناحيائيعمر ياسين طه حمود43622022418001171

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك530.0075.71الخارجيوناحيائيمحمد مؤيد علي حسين43632022418001227

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك563.0080.43الخارجيوناحيائيمخلد عامر خلف عبد هللا43642022418001237

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية583.0083.29الخارجيوناحيائيوائل ساهر حازم عبدهللا43652022418001259

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك481.0068.71الخارجيوناحيائيياسر خضير عباس ابراهيم43662022418001262

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية447.0063.86دراسة كردية- الخارجيون احيائيئاريان عدنان ناصر رشيد43672022418500002

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك536.0076.57دراسة كردية- الخارجيون احيائيعلي عمر عثمان محمود43682022418500045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك541.0077.29دراسة كردية- الخارجيون احيائيغسان احسان تحسين جارهللا43692022418500047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية426.0060.86 للبنين6اعدادية حوض احيائيايه حسين خلف منيف43702022421028001

كلية العلوم/جامعة كركوك598.0085.43 للبنين6اعدادية حوض احيائيروى محمد حمود مصطاف43712022421028003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت460.0065.71 للبنين6اعدادية حوض احيائيماري سبهان خلف منيف43722022421028005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت493.0070.43 للبنين6اعدادية حوض احيائينور محمد حمود مصطاف43732022421028006

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43 للبنين6اعدادية حوض احيائيهبه غانم حسين شبيب43742022421028007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية المهيري للبنيناحيائياسراء حسن خلف عيسى43752022421029001

كلية العلوم/جامعة القادسية592.0084.57ثانوية المهيري للبنيناحيائيجمانه حمزه علي مربط43762022421029002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية المهيري للبنيناحيائيسبا عبد هللا جاسم محمد43772022421029004

كلية العلوم/جامعة تكريت579.0082.71ثانوية المهيري للبنيناحيائيغفران رمضان محمد عبد الحميد43782022421029007

كلية العلوم/جامعة كركوك614.0087.71ثانوية المهيري للبنيناحيائيمريم عبد هللا خليل احمد43792022421029008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك555.0079.29ثانوية الحسينية للبنيناحيائيجواري عمار حمود ابراهيم43802022421032001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية الشجرة للبنيناحيائيسندس خضر عبد هللا خلف43812022421048001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك540.0077.14 نيسان للبنات9ثانوية احيائيأيمان نجم هاشم ظاهر43822022422002001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86 نيسان للبنات9ثانوية احيائياسراء عبد السالم محمد عزيز43832022422002003

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0085.00 نيسان للبنات9ثانوية احيائياسماء صالح محمود عبد الكريم43842022422002005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت536.0076.57 نيسان للبنات9ثانوية احيائياالء حسين حسن احمد43852022422002006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية422.0060.29 نيسان للبنات9ثانوية احيائيايمان شهاب احمد شكر43862022422002008

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل517.0073.86 نيسان للبنات9ثانوية احيائيتبارك صعب عباس حسن43872022422002011

كلية التمريض/جامعة تكريت646.0092.29 نيسان للبنات9ثانوية احيائيجنه عبد الجبار مشير رضا43882022422002013

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71 نيسان للبنات9ثانوية احيائيرقيه محمد احمد حسين43892022422002016

كلية الطب/جامعة كركوك700.00100.00 نيسان للبنات9ثانوية احيائيسرور أمير محمد محمود43902022422002019

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71 نيسان للبنات9ثانوية احيائيضحى محمد امين خليل43912022422002021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29 نيسان للبنات9ثانوية احيائيكوثر ثائر عبد ضعن43922022422002022

كلية اآلداب/جامعة كركوك586.0083.71 نيسان للبنات9ثانوية احيائيملك عرفان قاسم عباس43932022422002023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00 نيسان للبنات9ثانوية احيائيمهى خالد مسعود عبد هللا43942022422002024

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية605.0086.43 نيسان للبنات9ثانوية احيائيميس ماجد يوسف نهار43952022422002025

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57 نيسان للبنات9ثانوية احيائينبأ محمد جمال محمد43962022422002027

كلية التمريض/جامعة نينوى646.0092.29 نيسان للبنات9ثانوية احيائينور أمير محمد محمود43972022422002030

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك534.0076.29 نيسان للبنات9ثانوية احيائينور محمد غالب غائب43982022422002032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت465.0066.43 نيسان للبنات9ثانوية احيائينور نهاد حمدي علي43992022422002033

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك591.0084.43اعدادية الواسطي للبناتاحيائيأروى شاكر عودة مجلي44002022422003001
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كلية العلوم/جامعة تكريت589.0084.14اعدادية الواسطي للبناتاحيائيأيالف محمد عبيد محيسن44012022422003003

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00اعدادية الواسطي للبناتاحيائياستبرق سعد محمد عبد هللا44022022422003006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك531.0075.86اعدادية الواسطي للبناتاحيائياسيل كمال صالح حمد44032022422003010

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك542.0077.43اعدادية الواسطي للبناتاحيائياالء صالح درويش خضر44042022422003012

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك555.0079.29اعدادية الواسطي للبناتاحيائياماني خالد دحام حسن44052022422003013

كلية اآلداب/جامعة كركوك498.0071.14اعدادية الواسطي للبناتاحيائياميمه ناظم وكاع محمد44062022422003015

كلية اآلداب/جامعة كركوك516.0073.71اعدادية الواسطي للبناتاحيائيايالف انور اكرم محمد44072022422003016

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية الواسطي للبناتاحيائيايالف صالح سعيد احمد44082022422003018

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك552.0078.86اعدادية الواسطي للبناتاحيائيايالف وليد ابراهيم شعالن44092022422003021

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية448.0064.00اعدادية الواسطي للبناتاحيائيايمان يونس نجم زيدان44102022422003025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت477.0068.14اعدادية الواسطي للبناتاحيائيايه تيمور حسين سلمان44112022422003030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية الواسطي للبناتاحيائيبان محمد عباس شعبان44122022422003035

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت542.0077.43اعدادية الواسطي للبناتاحيائيتبارك محمد عبيد محيسن44132022422003040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية الواسطي للبناتاحيائيجنار عزيم طالب عباس44142022422003041

كلية الزراعة/جامعة كركوك481.0068.71اعدادية الواسطي للبناتاحيائيدعاء حامد عبد هللا ضيدان44152022422003044

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الواسطي للبناتاحيائيرغد صالح محمد حسين44162022422003049

كلية التمريض/جامعة تكريت655.0093.57اعدادية الواسطي للبناتاحيائيزمن ابراهيم خليل ابراهيم44172022422003055

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية الواسطي للبناتاحيائيزينب سهيل نجم عبد هللا44182022422003061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0075.57اعدادية الواسطي للبناتاحيائيزينة بنيامين راشد زاخر44192022422003062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية الواسطي للبناتاحيائيزينه احمد صالح محمد44202022422003063

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك554.0079.14اعدادية الواسطي للبناتاحيائيساره معمر طه يوسف44212022422003067

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية الواسطي للبناتاحيائيسدرة المنتهى احمد محمد حسين44222022422003070

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية382.0054.57اعدادية الواسطي للبناتاحيائيشاناز اركان فتاح قادر44232022422003074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت543.0077.57اعدادية الواسطي للبناتاحيائيشهد فارس ابراهيم حميد44242022422003076

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية585.0083.57اعدادية الواسطي للبناتاحيائيصبريه حامد محمود حمد سمين44252022422003077

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية الواسطي للبناتاحيائيصدى عماد محمود علي44262022422003078

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت516.0073.71اعدادية الواسطي للبناتاحيائيطيبه مثنى حسن علي44272022422003082

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية الواسطي للبناتاحيائيعليه معد سلطان حمادي44282022422003085

كلية العلوم/جامعة كركوك621.0088.71اعدادية الواسطي للبناتاحيائيغاده عماد حمدي حطاب44292022422003086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك500.0071.43اعدادية الواسطي للبناتاحيائيفاطمة احمد جاسم كاظم44302022422003087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية الواسطي للبناتاحيائيفرحه ابراهيم منشد فدعوس44312022422003093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك490.0070.00اعدادية الواسطي للبناتاحيائيمريم حسن محمد البطان44322022422003100

كلية الزراعة/جامعة كركوك447.0063.86اعدادية الواسطي للبناتاحيائيمريم محسن علي عبد هللا44332022422003102

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية521.0074.43اعدادية الواسطي للبناتاحيائيمريم محمد رشيد محمود44342022422003103

كلية الطب/جامعة كركوك705.00100.71اعدادية الواسطي للبناتاحيائيملك جمال صالح مصطفى44352022422003106

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية622.0088.86اعدادية الواسطي للبناتاحيائيندى نجم عبد هللا رجب44362022422003114

كلية العلوم/جامعة كركوك655.0093.57اعدادية الواسطي للبناتاحيائينور بسام حميد مجيد44372022422003115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك486.0069.43اعدادية الواسطي للبناتاحيائينور محمد احمد جدي44382022422003117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك464.0066.29اعدادية الواسطي للبناتاحيائينور محمد شهاب حمد44392022422003118

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية الواسطي للبناتاحيائيهالة باسم عبد احمد44402022422003123
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية النخيل للبناتاحيائيام كلثوم إبراهيم مشويح احمد44412022422004003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت494.0070.57ثانوية النخيل للبناتاحيائيايمان حسين علي محمد44422022422004004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية النخيل للبناتاحيائيبراء عبد هللا جاسم محمد44432022422004005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك593.0084.71ثانوية النخيل للبناتاحيائيتونس امير حمود عطيه44442022422004007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية النخيل للبناتاحيائيمريم احمد خلف صالح44452022422004011

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك511.0073.00ثانوية النخيل للبناتاحيائيمنار صبحي حسن محمد44462022422004013

كلية التمريض/جامعة كركوك661.0094.43ثانوية النخيل للبناتاحيائينوره عطيه علي شاطي44472022422004014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك551.0078.71ثانوية القلعة للبناتاحيائياالء ياسين داود مغير44482022422005005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية القلعة للبناتاحيائيايالف علي درويش عبد هللا44492022422005006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك526.0075.14ثانوية القلعة للبناتاحيائيدنيا برهان محمد قاسم44502022422005013

كلية الزراعة/جامعة القادسية428.0061.14ثانوية القلعة للبناتاحيائيدنيا صباح نجم نوري44512022422005014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة547.0078.14ثانوية القلعة للبناتاحيائيرانيا صباح نجم نوري44522022422005016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ثانوية القلعة للبناتاحيائيسميه خليل ابراهيم حسن44532022422005022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0072.43ثانوية القلعة للبناتاحيائيشامله صبحي عبد الرحمن عزو44542022422005024

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71ثانوية القلعة للبناتاحيائيشهد محمد عدنان خليل44552022422005025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية القلعة للبناتاحيائيكوناي ناظم رشيد صديق44562022422005027

كلية اآلداب/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية القلعة للبناتاحيائينبراس رافع علي عبد الكريم44572022422005034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك569.0081.29ثانوية القلعة للبناتاحيائيولدان وليد خالد سرحد44582022422005040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك489.0069.86ثانوية الشهباء للبناتاحيائياقبال قحطان علي اسماعيل44592022422007002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك530.0075.71ثانوية الشهباء للبناتاحيائيآية اديب سليمان قهرمان44602022422007003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك587.0083.86ثانوية الشهباء للبناتاحيائيأية صفاء لطيف محمد44612022422007004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية الشهباء للبناتاحيائيآيه قاسم خلف علي44622022422007007

كلية الزراعة/جامعة كركوك437.0062.43ثانوية الشهباء للبناتاحيائيأيه نيسان خلف محمد44632022422007008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية الشهباء للبناتاحيائيآيه وسام يوسف عبد هللا44642022422007010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك543.0077.57ثانوية الشهباء للبناتاحيائياساور حسن خضير فليح44652022422007013

كلية العلوم/جامعة كركوك633.0090.43ثانوية الشهباء للبناتاحيائياسراء خلف نجم احمد44662022422007015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية الشهباء للبناتاحيائيأقبال حسن علي حسين44672022422007018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك479.0068.43ثانوية الشهباء للبناتاحيائياالء عبد هللا نجم عبد هللا44682022422007019

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية الشهباء للبناتاحيائيايه فالح حبيب مصطفى44692022422007024

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية560.0080.00ثانوية الشهباء للبناتاحيائيبراء يحيى حمود عبد هللا44702022422007027

كلية العلوم/جامعة كركوك601.0085.86ثانوية الشهباء للبناتاحيائيبسمه علي جالل عجاج44712022422007028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك475.0067.86ثانوية الشهباء للبناتاحيائيتهاني موسى احمد جاسم44722022422007029

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية459.0065.57ثانوية الشهباء للبناتاحيائيحوراء سامي سعدون كاظم44732022422007035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك510.0072.86ثانوية الشهباء للبناتاحيائيخديجه محسن عبد هللا علي44742022422007037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية الشهباء للبناتاحيائيدعاء حمد حسين صالح44752022422007038

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية588.0084.00ثانوية الشهباء للبناتاحيائيرسل عبد  فياض صالح44762022422007044

كلية الصيدلة/جامعة كركوك695.0099.29ثانوية الشهباء للبناتاحيائيرغد خالد علي محمد44772022422007046

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية الشهباء للبناتاحيائيرنا حيدر فؤاد احمد44782022422007050

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية الشهباء للبناتاحيائيزينب فاضل علي احتاجه44792022422007053

كلية التمريض/جامعة كركوك680.0097.14ثانوية الشهباء للبناتاحيائيزينب مولود عبد هللا سلمان44802022422007056
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كلية العلوم/جامعة ديالى567.0081.00ثانوية الشهباء للبناتاحيائيزينب وليد حميد محي الدين44812022422007057

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية632.0090.29ثانوية الشهباء للبناتاحيائيسجى سالم عبد العزيز محمد44822022422007061

كلية اآلداب/جامعة كركوك507.0072.43ثانوية الشهباء للبناتاحيائيسعاد رضا عبد الفتاح الششتاوي44832022422007064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية451.0064.43ثانوية الشهباء للبناتاحيائيسفانة حسن خورشيد رشيد44842022422007065

كلية الزراعة/جامعة كركوك432.0061.71ثانوية الشهباء للبناتاحيائيسلسبيل ذنون طه جاسم44852022422007066

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559.0079.86ثانوية الشهباء للبناتاحيائيسمر ابراهيم حسن اسماعيل44862022422007067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71ثانوية الشهباء للبناتاحيائيشهد نزار احمد هدبه44872022422007070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك519.0074.14ثانوية الشهباء للبناتاحيائيضحى علي خضير فليح44882022422007072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية الشهباء للبناتاحيائيطيبه سامي سلمان علي44892022422007073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك530.0075.71ثانوية الشهباء للبناتاحيائيمريم ايوب احمد محمد44902022422007081

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك608.0086.86ثانوية الشهباء للبناتاحيائيمالك جودت الهام عبد المجيد44912022422007083

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00ثانوية الشهباء للبناتاحيائيمالك عباس عزة مجيد44922022422007085

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك527.0075.29ثانوية الشهباء للبناتاحيائيمنتهى علي حسين يوسف44932022422007086

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية الشهباء للبناتاحيائيميسم عيدان ابراهيم احمد44942022422007090

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية الشهباء للبناتاحيائيميسم فرحان سعيد علي44952022422007091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك485.0069.29ثانوية الشهباء للبناتاحيائينبأ جليل عبد الحسين راضي44962022422007093

كلية الزراعة/جامعة كركوك461.0065.86ثانوية الشهباء للبناتاحيائينبأ محمد ياسين حسين44972022422007094

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية515.0073.57ثانوية الشهباء للبناتاحيائينور احمد صالح تقي44982022422007097

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية الشهباء للبناتاحيائينور علي جالل عجاج44992022422007099

كلية العلوم/جامعة كركوك632.0090.29ثانوية الشهباء للبناتاحيائينورهان ستار ناظم عبود45002022422007101

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71ثانوية الشهباء للبناتاحيائيهاله شكر محمود حارس45012022422007102

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك526.0075.14ثانوية الشهباء للبناتاحيائيهاله مقداد خليل ابراهيم45022022422007103

كلية الزراعة/جامعة كركوك455.0065.00ثانوية الشهباء للبناتاحيائيهنده بدر نزال كاظم45032022422007105

كلية التمريض/جامعة كركوك661.0094.43ثانوية الشهباء للبناتاحيائيهوازن فالح محمد زمام45042022422007106

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك527.0075.29ثانوية الشهباء للبناتاحيائيهيفاء نوري مهدي صالح45052022422007108

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك535.0076.43اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيأفين سامان فاضل امين45062022422008001

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت494.0070.57اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيآنجي طارق بهجت محمد45072022422008004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك568.0081.14اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيأوزالم أميد عبد المجيد امين45082022422008005

كلية التمريض/جامعة كركوك661.0094.43اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيأية احمد حسين حمد45092022422008006

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك538.0076.86اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيآيه أحمد عجاج شوان45102022422008008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية448.0064.00اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائياسراء صالح عثمان رمضان45112022422008010

كلية العلوم/جامعة تكريت590.0084.29اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائياسراء عدنان محمد حمزه45122022422008011

كلية التمريض/جامعة كركوك666.6895.24اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائياسراء محمد طاهر صابر45132022422008012

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0086.29اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائياالء ايدن رشيد علي45142022422008019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0068.43اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيايبك طوغان هاشم جميل45152022422008022

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيايفر محمد مصطفى محمد45162022422008023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك592.0084.57اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيايالف قحطان محمد حمزه45172022422008025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك594.0084.86اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيايمان وطبان محمد حمزه45182022422008026

كلية التمريض/جامعة تكريت640.9691.57اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيايه عماد حسام الدين نور الدين45192022422008028

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية679.8497.12اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيتاره نهاد محمد كريم عزيز45202022422008035
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كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيتانيا عبد الوهاب أحمد رضا45212022422008036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك563.0080.43اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيتبارك غزوان ممدوح كور45222022422008037

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك560.0080.00اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيجلنك احسان ابراهيم علي45232022422008040

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء607.1686.74اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيجمانه حسين علي غيدان45242022422008041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0066.14اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيجنات جنيت سعد الدين محي الدين45252022422008043

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0898.15اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيجنان محمود ظاهر سالمة45262022422008046

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.4495.06اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيجنه خالد صالح الدين محمد45272022422008047

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك553.0079.00اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيجهان شيرزاد محمد علي45282022422008049

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيجينة ر عباس علي عزيز45292022422008050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك491.0070.14اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيجيهان جمال نوري حسين45302022422008051

كلية العلوم/جامعة كركوك602.0486.01اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيحنين ابراهيم حسن جعفر45312022422008054

كلية العلوم/جامعة كركوك623.0889.01اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيدنيا أركان عدنان حسين45322022422008060

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0086.71اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيدنيا صباح خلف ابراهيم45332022422008061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0069.14اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيدياري نور الدين حسين كريم45342022422008064

كلية التمريض/جامعة كركوك665.0095.00اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيدينا سبع خميس ضاري45352022422008066

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك527.0075.29اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيبرافده محمود احمد عبد هللا45362022422008068

كلية التمريض/جامعة تكريت655.0093.57اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيرسل علي حسين خلف45372022422008069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيرفح محمد شكر محمود45382022422008070

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0065.29اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيرقيه ابراهيم عويد اسود45392022422008071

كلية العلوم/جامعة ديالى576.0082.29اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيرنا رعد مهدي عبد45402022422008073

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية654.4493.49اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيرنا علي خلف عبد هللا45412022422008074

كلية الزراعة/جامعة كركوك485.0069.29اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيروان رجب اسود احمد45422022422008076

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت541.9277.42اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزبيدة علي حسن علي45432022422008079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك583.0083.29اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزمرد محمد عادل خورشيد45442022422008080

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية659.1294.16اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزهراء احمد حسين جعفر45452022422008082

كلية العلوم/جامعة كركوك615.0087.86اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزهراء احمد عبد الوهاب جمعه45462022422008083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك498.6471.23اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزهراء عادل هاشم شكور45472022422008085

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية682.1697.45اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزهراء عبد النبي شكور محمد45482022422008086

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزهره خالد عبد الحكيم عبد المجيد45492022422008087

كلية الصيدلة/جامعة كركوك691.0098.71اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزينب محمد فخر الدين شاكر45502022422008093

كلية الطب/جامعة كركوك701.00100.14اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزينب هالل عبد هللا زينل45512022422008094

كلية التمريض/جامعة كركوك660.4094.34اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزينة ابراهيم حسين اسماعيل45522022422008095

كلية الطب/جامعة كركوك706.60100.94اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزينه هاني نواف يوسف45532022422008098

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك545.0077.86اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيسارة ايهاب نجيب حسيب45542022422008099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك478.0068.29اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيساره احمد سعد هللا احمد45552022422008100

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيسندس شكران حميد خضر45562022422008112

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك539.0077.00اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيسوما حسن قادر احمد45572022422008114

كلية العلوم/جامعة كركوك628.0089.71اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيشمس نهاد شهاب احمد45582022422008117

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية617.0088.14اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيشهد اركان محمد عبد الرحمن45592022422008118

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيشيماء احمد نعمان حتاوي45602022422008121
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كلية الطب البيطري/جامعة كركوك541.0077.29اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيصفا اكرم حكيم عبد القادر45612022422008123

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيضحى قاسم سكران عباس45622022422008124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك488.0069.71اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيعائشة رعد ابراهيم جاسم45632022422008125

كلية العلوم/جامعة كركوك618.7288.39اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيفاطمة مفيد اسماعيل صالح45642022422008133

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.7298.53اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيفاطمه سعد جليل امين45652022422008136

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك531.0075.86اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيفاطمه مناف عبد حسن45662022422008137

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيكانيا هه لو ستار صالح45672022422008139

كلية طب االسنان/جامعة كركوك693.2899.04اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيالفين محمد كاكه رش قادر45682022422008141

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيالوين مريوان عز الدين حمد45692022422008143

كلية العلوم/جامعة كركوك598.0085.43اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيليلى نايف عبد اللطيف مريس45702022422008145

كلية العلوم/جامعة كركوك635.0490.72اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمريم ارجان هجران عزيز45712022422008149

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية463.0066.14اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمريم علي عبد الهادي سليمان45722022422008152

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك529.0075.57اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمسرة كاظم مهدي علي45732022422008160

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمالك احمد سعد الدين رفيق45742022422008161

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية627.4089.63اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمالك علي محمد فاتح عبد الرحمن45752022422008162

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمالك عنايت جواد حسين45762022422008163

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمالك فكرت فائق رفيق45772022422008164

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك508.0072.57اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمالك محمد طيب عبد هللا45782022422008165

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية476.0068.00اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمالك مظفر اصغر جاسم45792022422008166

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمنار حسين علي قادر45802022422008167

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمنى عبد الستار حميد خضر45812022422008169

كلية العلوم/جامعة كركوك598.2885.47اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمها خير هللا محمد مهدي45822022422008170

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمي يشار قاسم مراد45832022422008172

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية655.3293.62اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيميالد جمال محمود علي45842022422008173

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك529.0075.57اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيميلدا محمد يونس عمر45852022422008174

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية586.8883.84اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمينا عرفان برهان محي الدين45862022422008175

كلية الطب/جامعة كركوك704.00100.57اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينبأ ابراهيم احمد عبد هللا45872022422008177

كلية الطب/جامعة تكريت695.6899.38اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينبأ خالد عمر عبد هللا45882022422008178

كلية العلوم/جامعة كركوك593.8484.83اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينبأ علي حسين خلف45892022422008179

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينبا عيسى انصيف جاسم45902022422008180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك503.3271.90اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينور احمد سامي ابراهيم45912022422008184

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينور احمد محمود ثالج45922022422008185

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينور ايدن رشيد علي45932022422008186

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية608.0086.86اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينور تورهان وهبي محمد45942022422008187

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.2094.60اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينور طه عبد هللا نصيف45952022422008188

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينور محمد سليم اسعد45962022422008191

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية628.3289.76اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينوران اردان محمد رضا45972022422008194

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية644.0892.01اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيهاجر مصطفى كنعان يوسف45982022422008198

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.3698.62اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيهبه ايوب صالح الدين علي مردان45992022422008200

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك564.0080.57اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيهبه عبد القادر جبار عبد القادر46002022422008202
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك558.0079.71اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيهبه محمد عبد علي46012022422008203

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية607.0086.71اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيهدى ارشد هجران عزيز46022022422008204

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك557.0079.57اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيهدى جنكيز صدر الدين نقي46032022422008205

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك479.0068.43اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيهند طه حسين محراث46042022422008207

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية اليمامة للبناتاحيائيأيات وعد عزيز مولود46052022422009001

كلية الزراعة/جامعة كركوك440.0062.86ثانوية اليمامة للبناتاحيائيحنان لقمان جالل شريف46062022422009009

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك515.0073.57ثانوية اليمامة للبناتاحيائيدانيا حسين توفيق مولود46072022422009010

كلية العلوم/جامعة كركوك603.0086.14ثانوية اليمامة للبناتاحيائيدنيا عماد احمد امين46082022422009011

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت658.0094.00ثانوية اليمامة للبناتاحيائيزهراء علي خضير عباس46092022422009014

كلية العلوم/جامعة كركوك599.0085.57ثانوية اليمامة للبناتاحيائيزهراء نصير صالح عبد الكريم46102022422009015

كلية الزراعة/جامعة كركوك426.0060.86ثانوية اليمامة للبناتاحيائيسفانه عدنان خلف قادر46112022422009018

كلية الزراعة/جامعة كركوك421.0060.14ثانوية اليمامة للبناتاحيائيشيماء احمد سالمة خلف46122022422009021

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية563.0080.43ثانوية اليمامة للبناتاحيائيصبيحة مجيد حميد علي46132022422009022

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت618.0088.29ثانوية اليمامة للبناتاحيائيفاطمة عبد هللا فرج حمد46142022422009023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك540.0077.14ثانوية اليمامة للبناتاحيائيمدائن ابراهيم عبد هللا ياسين46152022422009025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت542.0077.43ثانوية اليمامة للبناتاحيائينبأ صبحي جمعة ابراهيم46162022422009028

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43ثانوية اليمامة للبناتاحيائيهبة ادريس عبد الرضا سلطان46172022422009032

كلية التمريض/جامعة تكريت646.0092.29ثانوية دجلة للبناتاحيائيأبرار شاكر محمود عبد46182022422010001

كلية الصيدلة/جامعة كركوك692.0098.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيأسماء فاضل عباس ابراهيم46192022422010002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيأنسام ثائر حسين قادر46202022422010004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0060.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيأيه اسماعيل موسى محمود46212022422010006

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية دجلة للبناتاحيائيآيه تيمور عسكر ولي46222022422010007

كلية العلوم/جامعة كركوك618.0088.29ثانوية دجلة للبناتاحيائيآيه سالم خلف ياسين46232022422010008

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت557.0079.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيابابيل زيدان مخلف شكور46242022422010009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ثانوية دجلة للبناتاحيائياسراء فهمي جاسم رؤوف46252022422010016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيايالف معروف شبلي مجيد46262022422010022

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيايه جاسم محمد غيدان46272022422010025

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيبتول حسين اصغر سمين46282022422010029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك572.0081.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيتبارك جميل مالك محمد46292022422010036

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0084.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيتبارك عبد الرحمن احمد علي46302022422010037

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية518.0074.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيتماره احمد شهاب احمد46312022422010038

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيخديجة سامي حاتم عجاج46322022422010041

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيرانية ياسين حويز رسول46332022422010043

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيرحاب داود نجم عبد46342022422010044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك565.0080.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيريام رياض خميس ابراهيم46352022422010048

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك530.0075.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيريهام قصي جاسم محمد46362022422010050

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهراء حسين جاسم علي46372022422010052

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0092.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهراء فيصل شكور علي46382022422010053

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك591.0084.43ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهراء يشار خالد خليل46392022422010054

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب محمد محمود جياد46402022422010057
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك562.0080.29ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب ميثم صالح الدين فليح46412022422010058

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0081.14ثانوية دجلة للبناتاحيائيساره رمضان مجول حبيب46422022422010061

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيسبأ محمود حميد حمد46432022422010064

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيسجى عباس محمد حسين46442022422010065

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيسناريا خليل شهاب احمد46452022422010068

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت450.0064.29ثانوية دجلة للبناتاحيائيشمس علي داخل حسن46462022422010071

كلية العلوم/جامعة كركوك624.0089.14ثانوية دجلة للبناتاحيائيشهد صالح احمد جمعه46472022422010074

كلية التمريض/جامعة كركوك663.0094.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيطيبة ايثار عبد الودود عباس46482022422010079

كلية الطب/جامعة كركوك702.00100.29ثانوية دجلة للبناتاحيائيعائشه محمد عبد الرحمن محمد46492022422010084

كلية التمريض/جامعة تكريت652.0093.14ثانوية دجلة للبناتاحيائيعذراء عدنان شكور علي46502022422010085

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك541.0077.29ثانوية دجلة للبناتاحيائيغادة حسين علي هالل46512022422010087

كلية التمريض/جامعة كركوك669.0095.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيغفران علي حسين عباس46522022422010088

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمة عبد هللا علي سرحان46532022422010090

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمة علي حواس بالسم46542022422010091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك570.0081.43ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه نوري صالح نايف46552022422010092

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية564.0080.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيفرح غانم ذياب عبد هللا46562022422010093

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم ادهم مرهون ولد46572022422010097

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم رعد مجول محمد46582022422010098

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم عمار سمين مصطفى46592022422010099

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك543.0077.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيمالك عصام عباس لطيف46602022422010101

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك606.0086.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيميمونه عدنان داود عبد46612022422010107

كلية العلوم/جامعة كركوك620.0088.57ثانوية دجلة للبناتاحيائينور الهدى باسم علي كوسر46622022422010109

كلية طب االسنان/جامعة كركوك694.0099.14ثانوية دجلة للبناتاحيائينور محمد علي حمد46632022422010113

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك570.0081.43ثانوية دجلة للبناتاحيائيهاجر رعد احمد محمد46642022422010116

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية461.0065.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيهدى حاتم كريم شولي46652022422010120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك488.0069.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيهدى حسين علو محمد صالح46662022422010121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك625.0089.29ثانوية دجلة للبناتاحيائيهديل علي ابراهيم سرهيد46672022422010122

كلية طب االسنان/جامعة كركوك691.0098.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيهند محمد حبيب توفيق46682022422010124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيورود خضر عباس لطيف46692022422010126

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيابتهال عبد العزيز محمود علي46702022422012001

كلية العلوم/جامعة كركوك624.0089.14ثانوية باغدا كول للبناتاحيائياديبه ابراهيم مرهون سالم46712022422012002

كلية التمريض/جامعة كركوك673.0096.14ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيأزهار داود سليمان احمد46722022422012003

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية577.0082.43ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيأنتصار أنس قادر حسن46732022422012004

كلية العلوم/جامعة كركوك601.0085.86ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيأية أحمد شكر محمود46742022422012005

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك551.0078.71ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيأية بهاء الدين فتاح علي46752022422012006

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيايالف اسماعيل ياسين محمد46762022422012007

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك532.0076.00ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيايناس شهاب احمد محمود46772022422012008

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0087.57ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيبلقيس علي شفيق حلفه46782022422012010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك570.0081.43ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيحنان محي كريم حسن46792022422012011

كلية اآلداب/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيدينا مثنى جمعة اسماعيل46802022422012013
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كلية التمريض/جامعة تكريت652.0093.14ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيريام مجبل خلف ابراهيم46812022422012016

كلية التمريض/جامعة تلعفر635.0090.71ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيزينب صالح ناجي خميس46822022422012020

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيسارة كيالن محمود حمد46832022422012021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528.0075.43ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيسجى حسين علي حسين46842022422012022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيسجى صالح عيدان دلف46852022422012023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيسمية عبد هللا حسين علي46862022422012024

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0094.00ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيسندس علي عادل قادر46872022422012026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيسوسن قحطان نجم عبد هللا46882022422012028

كلية التمريض/جامعة كركوك660.0094.29ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيفاطمة برهان نصرت ولي46892022422012032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك580.0082.86ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيكافية أحمد عزيز رشيد46902022422012033

كلية الطب/جامعة كركوك702.00100.29ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيكافية خليل أسماعيل محمد46912022422012034

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيماريا حمزة فاضل خورشيد46922022422012037

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيمريم حسين جبار علي46932022422012039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك562.0080.29ثانوية باغدا كول للبناتاحيائيمالك عادل عمر حسين46942022422012041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك490.0070.00ثانوية باغدا كول للبناتاحيائينيان محمد بكر صالح46952022422012045

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائياراس عطية بدوي سليمان46962022422013001

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0084.57ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائياريج ابراهيم دخيل فرج46972022422013002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك618.0088.29ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائياسراء صبحي ياسين علي46982022422013003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك625.0089.29ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيانعام صبحي ياسين علي46992022422013006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيتساهل رمضان خلف حسين47002022422013007

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيرحمة عدي خلف عبد هللا47012022422013008

كلية التمريض/جامعة كركوك671.0095.86ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيسهى وسمي محمد صالح47022022422013010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء605.0086.43ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيشروق اركان خلف علي47032022422013011

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك513.0073.29ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيشهد محفوظ عبد هللا حميد47042022422013013

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك553.0079.00ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيضحى عبد هللا محمد علي47052022422013015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك573.0081.86ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيعائشه ياسين احمد حسن47062022422013016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك568.0081.14ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيماريا عبد هللا محمد علي47072022422013017

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيمريم اسماعيل ياس صالح47082022422013018

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك472.0067.43ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائينجوى ابراهيم طه علي47092022422013019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائينور عبد الحكيم جاسم حميد47102022422013021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيهديل احمد دخيل فرج47112022422013022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت533.0076.14ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيهند طالب حسين سعيد47122022422013023

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية الحريري للبناتاحيائياحالم اسعد شكور اسماعيل47132022422015003

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك645.0092.14ثانوية الحريري للبناتاحيائياستبرق عبد الوهاب احمد حسن47142022422015006

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك516.0073.71ثانوية الحريري للبناتاحيائياستبرق عالء حسين احمد47152022422015007

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية الحريري للبناتاحيائياستبرق محمد علي جمعة47162022422015008

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57ثانوية الحريري للبناتاحيائياسيا عزيز خلف عباوي47172022422015013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0062.71ثانوية الحريري للبناتاحيائيافان علي جبار محمود47182022422015014

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية الحريري للبناتاحيائياميمة احمد زكي لطفي47192022422015019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29ثانوية الحريري للبناتاحيائيامينه شمس الدين مردان جاسم47202022422015020
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية الحريري للبناتاحيائياية اركان حسن علي47212022422015022

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك529.0075.57ثانوية الحريري للبناتاحيائياية محمد احمد غضب47222022422015025

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك515.0073.57ثانوية الحريري للبناتاحيائيايالف اسامه محمود محمد47232022422015026

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0080.86ثانوية الحريري للبناتاحيائيايه ابراهيم محمد موسى47242022422015030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية597.0085.29ثانوية الحريري للبناتاحيائيايه قاسم محمد علي عباس47252022422015034

كلية الصيدلة/جامعة كركوك693.0099.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيايه مازن محمد حسين47262022422015035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك556.0079.43ثانوية الحريري للبناتاحيائيبتول صدام جهاد احمد47272022422015036

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية الحريري للبناتاحيائيبنين مشرف عبد دوش47282022422015037

كلية الصيدلة/جامعة كركوك692.0098.86ثانوية الحريري للبناتاحيائيتاره محمد عزيز محمود47292022422015038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0067.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيتسنيم عزيز خلف عباوي47302022422015042

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية الحريري للبناتاحيائيتقوى محمد علي معروف47312022422015043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك590.0084.29ثانوية الحريري للبناتاحيائيجمانة جليل عبد الزهرة حمود47322022422015044

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.71ثانوية الحريري للبناتاحيائيجيهان حشمت جودت نشأت47332022422015045

كلية الزراعة/جامعة كركوك431.0061.57ثانوية الحريري للبناتاحيائيحوراء باسم احمد حسن47342022422015047

كلية التمريض/جامعة تلعفر631.0090.14ثانوية الحريري للبناتاحيائيداليا محمد كريم محمد47352022422015049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية428.0061.14ثانوية الحريري للبناتاحيائيده ريا اكو عمر عبيد47362022422015052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك549.0078.43ثانوية الحريري للبناتاحيائيدينا سعد حسن شراد47372022422015053

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية الحريري للبناتاحيائيرنا أثيل احمد محمد خضر47382022422015056

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية الحريري للبناتاحيائيرنده راجي يوسف محمود47392022422015058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك560.0080.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيريم مؤيد توفيق حسين47402022422015060

كلية الطب/جامعة كركوك706.00100.86ثانوية الحريري للبناتاحيائيزبيدة عمر خطاب خالد47412022422015061

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71ثانوية الحريري للبناتاحيائيزبيده عبد الخالق مصطفى خورشيد47422022422015063

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0091.71ثانوية الحريري للبناتاحيائيزمزم مؤيد شهاب احمد47432022422015064

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك524.0074.86ثانوية الحريري للبناتاحيائيزينب احسان سامي عبد هللا47442022422015068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية الحريري للبناتاحيائيزينب عباس نجم الدين سمين47452022422015070

كلية الطب/جامعة كركوك705.00100.71ثانوية الحريري للبناتاحيائيزينب علي طالب فاتح47462022422015071

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك478.0068.29ثانوية الحريري للبناتاحيائيزينب ياوز احسان روحي47472022422015073

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية675.0096.43ثانوية الحريري للبناتاحيائيزينة حلمي حمدي علي47482022422015074

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك617.0088.14ثانوية الحريري للبناتاحيائيزينه حاجم محمد حسين47492022422015075

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيسارا معتصم احمد فخر الدين47502022422015077

كلية الصيدلة/جامعة كركوك691.0098.71ثانوية الحريري للبناتاحيائيساره علي موسى اسماعيل47512022422015079

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية589.0084.14ثانوية الحريري للبناتاحيائيساره لطيف محمد بيرام47522022422015080

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0086.71ثانوية الحريري للبناتاحيائيسولين عباس محمد صالح صفر47532022422015084

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية560.0080.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيشذى خضر خلف حمود47542022422015086

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك576.0082.29ثانوية الحريري للبناتاحيائيشهد سعد حسن شراد47552022422015088

كلية العلوم/جامعة بغداد665.0095.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيشيرين احمد عبد الجبار حسن47562022422015089

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية426.0060.86ثانوية الحريري للبناتاحيائيصبا عماد قادر عزيز47572022422015090

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0086.57ثانوية الحريري للبناتاحيائيضحى عماد عباس خلف47582022422015091

كلية العلوم/جامعة تكريت589.0084.14ثانوية الحريري للبناتاحيائيضي محمد عبد الباقي جمعه47592022422015092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك585.0083.57ثانوية الحريري للبناتاحيائيعائشه ايوب درويش عبد هللا47602022422015094
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كلية العلوم/جامعة كركوك604.0086.29ثانوية الحريري للبناتاحيائيعائشه هاشم صبحي عبد هللا47612022422015098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك548.0078.29ثانوية الحريري للبناتاحيائيفاطمه عماد غافل عواد47622022422015102

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية472.0067.43ثانوية الحريري للبناتاحيائيفوزية جالل اكرم نوري47632022422015107

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57ثانوية الحريري للبناتاحيائيمؤده موسى رشيد احمد47642022422015111

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية الحريري للبناتاحيائيمرجان ارسان سليمان صديق47652022422015112

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيمروه منير عادل علي غالب47662022422015114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية الحريري للبناتاحيائيمريم سلطان توفيق يعقوب47672022422015115

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك623.0089.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيمريم عبد السالم ابراهيم احمد47682022422015116

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0074.57ثانوية الحريري للبناتاحيائيمريم قحطان احمد ابراهيم47692022422015118

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86ثانوية الحريري للبناتاحيائيمالك عباس سفوك عبد هللا47702022422015120

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيمنار صباح كامل ابراهيم47712022422015122

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت540.0077.14ثانوية الحريري للبناتاحيائيمنار عبد الكريم ياسين عماش47722022422015123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك487.0069.57ثانوية الحريري للبناتاحيائينبأ اياد حمود حسن47732022422015125

كلية طب االسنان/جامعة كركوك693.0099.00ثانوية الحريري للبناتاحيائينبأ جاسم علي رجب47742022422015126

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية الحريري للبناتاحيائينبأ محمد صالح رحيم47752022422015128

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14ثانوية الحريري للبناتاحيائينور وجدي عدنان فخر الدين47762022422015135

كلية الطب/جامعة كركوك702.00100.29ثانوية الحريري للبناتاحيائيهاجر اميد ناظم عبد هللا47772022422015137

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك583.0083.29ثانوية الحريري للبناتاحيائيهبه حبيب عبد هللا محي الدين47782022422015140

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية الحريري للبناتاحيائيهدى عبد الكريم ياسين عماش47792022422015142

كلية العلوم/جامعة تكريت587.0083.86ثانوية الحريري للبناتاحيائيهدى مكرم تحسين حسين47802022422015144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14ثانوية الحريري للبناتاحيائييريفان علي جبار محمود47812022422015145

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية البسمة للبناتاحيائياحالم علي خلف عبد هللا47822022422016001

كلية الزراعة/جامعة كركوك430.0061.43ثانوية البسمة للبناتاحيائياديبه حاج حمد سليمان47832022422016002

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية البسمة للبناتاحيائيانفال علي احمد حسين47842022422016013

كلية التمريض/جامعة تلعفر632.0090.29ثانوية البسمة للبناتاحيائيايمان حامد محمد توفيق47852022422016014

كلية العلوم/جامعة كركوك627.0089.57ثانوية البسمة للبناتاحيائيايمان حسن عسكر عبد هللا47862022422016015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية454.0064.86ثانوية البسمة للبناتاحيائيباسمه مثنى طه محمد47872022422016019

كلية العلوم/جامعة كركوك602.0086.00ثانوية البسمة للبناتاحيائيبروج حسين خلف اجباره47882022422016023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية البسمة للبناتاحيائيحال محمد حسين محمد47892022422016027

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك537.0076.71ثانوية البسمة للبناتاحيائيحنين محمد ابراهيم محمد47902022422016029

كلية الزراعة/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية البسمة للبناتاحيائيختام علي حسين حمود47912022422016030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية البسمة للبناتاحيائيدنيا خلف حسين مرهج47922022422016032

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية البسمة للبناتاحيائيرغد حازم سهمي محمد47932022422016034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43ثانوية البسمة للبناتاحيائيرفيده خلف حسين مرهج47942022422016035

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك508.0072.57ثانوية البسمة للبناتاحيائيزهراء تحسين محمد علي47952022422016037

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية البسمة للبناتاحيائيزينه علي عواد حسين47962022422016040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك569.0081.29ثانوية البسمة للبناتاحيائيساره بدر محمد هادي47972022422016041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك569.0081.29ثانوية البسمة للبناتاحيائيسجى صبار سامي سلمان47982022422016042

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية البسمة للبناتاحيائيسجى ناظم علي صالح47992022422016043

كلية العلوم/جامعة كركوك603.0086.14ثانوية البسمة للبناتاحيائيسميه هالل عطا هللا طه48002022422016046
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك465.0066.43ثانوية البسمة للبناتاحيائيشذى نوري رشيد حمه سور48012022422016049

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت557.0079.57ثانوية البسمة للبناتاحيائيضحى عمر عبد حسين48022022422016052

كلية الزراعة/جامعة كركوك460.0065.71ثانوية البسمة للبناتاحيائيطيبه مصطفى خلف درباس48032022422016053

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت611.0087.29ثانوية البسمة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء زكي جاسم محمد48042022422016055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00ثانوية البسمة للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا خلف نعيم48052022422016057

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك599.0085.57ثانوية البسمة للبناتاحيائيمهى احمد سلمان علي48062022422016064

كلية التمريض/جامعة تكريت645.0092.14ثانوية البسمة للبناتاحيائينريمان وطبان فيصل عجيل48072022422016068

كلية التمريض/جامعة تكريت651.0093.00ثانوية البسمة للبناتاحيائينغم ثائر حمد علي48082022422016069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت551.0078.71ثانوية البسمة للبناتاحيائينهى جمعه علي محمد48092022422016071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك494.0070.57ثانوية البسمة للبناتاحيائينوال سلطان محمد حميد48102022422016072

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت533.0076.14ثانوية البسمة للبناتاحيائيهاله بكر جاد هللا حمد48112022422016074

كلية العلوم/جامعة تكريت587.0083.86ثانوية البسمة للبناتاحيائيهبه نزار جاسم محمد48122022422016075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت527.0075.29ثانوية البسمة للبناتاحيائيهدى ثائر محمد سلطان48132022422016077

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية457.0065.29ثانوية البسمة للبناتاحيائيهدى مصلح عواد عباس48142022422016078

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0085.00ثانوية البسمة للبناتاحيائيهدى منيب عبد هللا شريف48152022422016079

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت513.0073.29ثانوية البسمة للبناتاحيائيهدى نصيف جاسم خليل48162022422016080

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0092.00ثانوية البسمة للبناتاحيائيوداع ثائر حمد علي48172022422016083

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية677.9296.85ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيأسيا عمار عباس فاضل48182022422017003

كلية الطب/جامعة كركوك701.68100.24ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيأفنان عبد الرحمن قابل حسيب48192022422017004

كلية العلوم/جامعة كركوك621.3288.76ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيأنجي محمد اسماعيل نجم48202022422017005

كلية الصيدلة/جامعة كركوك694.6899.24ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيأيه رافد محمد صديق حسن48212022422017006

كلية الطب/جامعة نينوى697.0899.58ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيآيه مقداد عبد المجيد محمد48222022422017007

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين679.7297.10ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائياالء اكرم طاهر شكور48232022422017010

كلية العلوم/جامعة كركوك653.2893.33ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيالخنساء محيميد مد هللا محمد48242022422017011

كلية الطب/جامعة كركوك705.28100.75ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيامنيه كيالن هاشم حسن48252022422017013

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية687.9698.28ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيايالف أميد مجيد شوقي48262022422017014

كلية العلوم/جامعة كركوك595.1685.02ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيايالف اياد محمد عبد الرحمن48272022422017015

كلية الطب/جامعة كركوك701.88100.27ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيايمان جودت كمال محمد جميل48282022422017016

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.1298.45ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيايمان طارق عوده محمود48292022422017017

كلية الطب/جامعة كركوك701.36100.19ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيايناس ابراهيم كاظم جاعد48302022422017018

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية679.5297.07ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيبتول حسن حسين محمد48312022422017019

كلية العلوم/جامعة الموصل621.4088.77ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيبنار محمد بكر ساقي48322022422017020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0067.57ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيبه هار صالح الدين محمد امين خداكرم48332022422017021

كلية العلوم/جامعة كركوك644.6092.09ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيتارا خالد احمد كمال48342022422017023

كلية العلوم/جامعة كركوك626.4489.49ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيحوراء حسين احمد علي48352022422017025

كلية طب االسنان/جامعة كركوك704.60100.66ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيدانية زياد رشيد عبد هللا48362022422017026

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية675.2096.46ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيدانيه حسين جمعه محمد سعيد48372022422017027

كلية الطب/جامعة كركوك699.4499.92ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيدانيه شاهين احمد مصطفى48382022422017028

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية686.0498.01ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيدنيا ليث احمد حمد48392022422017029

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.5298.36ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيدنيا يورطاش نامق عبد هللا48402022422017030
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قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية640.8891.55ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيديما كاوه نوري حسين48412022422017031

كلية الطب/جامعة كركوك713.36101.91ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيدينا احمد سعدون مصطفى48422022422017032

كلية الطب/جامعة كركوك711.68101.67ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيدينا رعد جمعه سعيد48432022422017033

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية675.2096.46ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيرسل جاسم علي خليل48442022422017034

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيرغد صبحي عيسى قدو48452022422017035

كلية طب االسنان/جامعة كركوك696.0499.43ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيرند بشار سامي عز الدين48462022422017036

كلية الصيدلة/جامعة كركوك693.9299.13ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيريتا نمير عبد هللا رزق هللا48472022422017037

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل683.8097.69ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيريهام عبد محمد علي48482022422017038

كلية الطب/جامعة كركوك710.00101.43ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيزينب اسعد اكرم محمد48492022422017039

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية636.9690.99ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيزينب ولهان محمد رضا48502022422017040

كلية الطب/جامعة كركوك706.12100.87ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيساره محمد علي اسماعيل48512022422017043

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية686.6098.09ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيساره محمد مجيد وهاب48522022422017044

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.8094.11ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيساره ناطق عبار درويش48532022422017045

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية646.3692.34ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيسالي فائق حاتم داود48542022422017047

كلية الطب/جامعة كركوك703.28100.47ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيسبأ صالح خليل صالح48552022422017048

كلية العلوم/جامعة تكريت579.8082.83ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيسجى جبار ستار مردان48562022422017050

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية675.2096.46ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيسدف ثائر خضر ولي48572022422017051

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.3695.05ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيسما مسلم ناظم كاكه48582022422017053

كلية طب االسنان/جامعة كركوك693.6899.10ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيسندس عماد عباس مجيد48592022422017054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك528.1675.45ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيشفق محمد احمد محمد48602022422017055

كلية الطب/جامعة كركوك712.84101.83ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيشمشك يلدرم عباس جعفر48612022422017057

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.8099.11ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيشيرين محمد كاظم عليوي48622022422017059

كلية طب االسنان/جامعة كركوك691.0898.73ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيشيماء يلماز حسن مصطفى48632022422017060

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك672.9696.14ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيضحى بكر خضر مهدي48642022422017061

كلية العلوم/جامعة كركوك600.1685.74ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيعائشه احسان حسين علي48652022422017062

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية657.9293.99ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيعائشه احمد قاسم يادر48662022422017063

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.6897.81ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيعاليه فكرت محمد هادي محمد نجيب48672022422017064

كلية الطب/جامعة نينوى696.9299.56ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيغدير زيد عبد الهادي أصغر48682022422017065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك534.8076.40ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيغسق ابراهيم حسن احمد48692022422017066

كلية الطب/جامعة كركوك704.92100.70ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيفاتن أثير خضر داود48702022422017067

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية573.8081.97ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيفاتن حسين مدحت عبد هللا48712022422017068

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.6095.09ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيفاطمة كمال حسن شهباز48722022422017069

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية564.4080.63ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيفاطمه محمد جواد مرتضى48732022422017070

كلية الطب/جامعة كركوك708.00101.14ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيفاطمه محمد علي خلف48742022422017071

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية656.2093.74ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيفاطمه مصطفى فاضل حسن48752022422017072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك532.6076.09ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيفردوس عبد السجاد علي اكبر جمعه48762022422017073

كلية الطب/جامعة كركوك710.00101.43ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيالرا مازن رفيق ولي48772022422017075

كلية طب االسنان/جامعة كركوك693.2899.04ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيالفين سعد ياسين امين48782022422017076

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية676.1296.59ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيلبنى جمهور حسن علي48792022422017077

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمروه محمد طاهر اسماعيل48802022422017078
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كلية التمريض/جامعة كركوك679.5697.08ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمريم حاتم عبد الكريم رحيم48812022422017079

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية686.6098.09ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمريم عصام محمد غريب محمد عارف48822022422017081

كلية طب الموصل/جامعة الموصل706.68100.95ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمريم علي عصام يحيى48832022422017082

كلية التمريض/جامعة تكريت641.7691.68ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمريم عماد شهاب احمد48842022422017083

كلية الطب/جامعة كركوك704.76100.68ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمريم عيسى عادل محي الدين48852022422017084

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة677.0096.71ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمريم قحطان حسين جاسم48862022422017085

كلية التمريض/جامعة تكريت643.1291.87ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمريم مراد معروف علي48872022422017086

كلية العلوم/جامعة كركوك615.6487.95ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمريم مظفر برهان عمر48882022422017087

كلية التمريض/جامعة كركوك673.8096.26ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمالك طارق حسين حسن48892022422017088

كلية الطب/جامعة كركوك712.00101.71ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمالك ظاهد ناجي عواد48902022422017089

كلية الطب/جامعة نينوى696.6899.53ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمنة هللا عالء محمد زينل48912022422017091

كلية الطب/جامعة كركوك701.76100.25ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائينبأ اميد رفيق توفيق48922022422017092

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.2097.74ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائينهى نجدت عز الدين علي مردان48932022422017093

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية624.9289.27ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائينور ازاد عزيز عمر48942022422017094

كلية الطب/جامعة كركوك703.60100.51ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائينور الهدى زياد خلف ظاهر48952022422017095

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية678.4496.92ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائينور اياد محمد نعمان48962022422017096

كلية الطب/جامعة كركوك703.36100.48ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائينور رعد حسن محمد48972022422017097

كلية الصيدلة/جامعة كركوك691.2898.75ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيهاجر محمود فاضل خليفه48982022422017098

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.8497.69ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيهدى سلمان عارف رشيد48992022422017099

كلية الطب/جامعة كركوك702.20100.31ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيهند حسين حبيب حميد49002022422017100

كلية التمريض/جامعة كركوك670.8495.83ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيهونيا كامران مجيد محمد49012022422017101

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00اعدادية الهدى للبناتاحيائياسراء حامد ابراهيم علي49022022422018001

كلية التمريض/جامعة كركوك676.0096.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيتارا محمد صالح محي الدين49032022422018013

كلية العلوم/جامعة كركوك618.0088.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيدتيا حسن خلف ابراهيم49042022422018016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء نجيب محمد حسن49052022422018020

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب تيمور حسين سلمان49062022422018021

كلية التمريض/جامعة كركوك661.0094.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب عقيل تالي صافي49072022422018022

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب علي عسكر علي49082022422018023

كلية الصيدلة/جامعة كركوك694.0099.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينه مازن اسعد طه49092022422018027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك624.0089.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيساره حاتم حسين خلف49102022422018028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية440.0062.86اعدادية الهدى للبناتاحيائيسجى محسن حسن بهجت49112022422018030

كلية العلوم/جامعة كركوك623.0089.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيسندس اسعد حبيب علي49122022422018031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك562.0080.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيعذراء نجيب محمد حسن49132022422018034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية الهدى للبناتاحيائيغدير صباح جميل علي49142022422018035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى390.0055.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه جمعه علي شوكت49152022422018036

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0060.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه عدنان خليل ابراهيم49162022422018037

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت501.0071.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه معمر عدنان دواح49172022422018039

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت660.0094.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيملك مكرم عثمان محمد49182022422018047

كلية الصيدلة/جامعة كركوك698.0099.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيمنى خلف احمد محمد49192022422018048

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك587.0083.86اعدادية الهدى للبناتاحيائينانسي جهاد عزت مصطفى49202022422018050
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كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86اعدادية الهدى للبناتاحيائينور عقيل تالي صافي49212022422018051

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية الهدى للبناتاحيائينور فاضل كرم محمد49222022422018052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك541.0077.29اعدادية الهدى للبناتاحيائينور نهاد احمد عبد الواحد49232022422018053

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك537.0076.71اعدادية الهدى للبناتاحيائينورس عبد الغني حسين نجم49242022422018054

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة564.0080.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيهويه محمود اسود علي49252022422018055

كلية التمريض/جامعة كركوك671.0095.86اعدادية االزدهار للبناتاحيائيإسراء خليل قاسم مصطفى49262022422019001

كلية طب االسنان/جامعة كركوك692.0098.86اعدادية االزدهار للبناتاحيائيأفين ئاريان عز الدين مصطفى49272022422019003

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية االزدهار للبناتاحيائيآمنه وحد الدين عبد محمد49282022422019004

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية االزدهار للبناتاحيائيأيالف شاهين احمد عبد هللا49292022422019008

كلية التمريض/جامعة تكريت651.0093.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيأيناس عماد عدنان جاسم49302022422019009

كلية التمريض/جامعة كركوك666.0095.14اعدادية االزدهار للبناتاحيائيآيه جاسم محمد بهجت49312022422019010

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0087.29اعدادية االزدهار للبناتاحيائياسماء طه محمد كريم49322022422019017

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86اعدادية االزدهار للبناتاحيائيافنان علي فاضل علي49332022422019021

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت626.0089.43اعدادية االزدهار للبناتاحيائياالء عبد الجبار رشيد قادر49342022422019022

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك530.0075.71اعدادية االزدهار للبناتاحيائياالء محسن ناظم عبد هللا49352022422019023

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0090.71اعدادية االزدهار للبناتاحيائياوزالم أحسان جمعه عباس49362022422019028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك514.0073.43اعدادية االزدهار للبناتاحيائيايالف محسن احمد كريم49372022422019030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك589.0084.14اعدادية االزدهار للبناتاحيائيايالف هشام بكر شاكر49382022422019031

كلية الصيدلة/جامعة كركوك692.0098.86اعدادية االزدهار للبناتاحيائيايه حسين نجم الدين عز الدين49392022422019033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك564.0080.57اعدادية االزدهار للبناتاحيائيايه عماد جهاد ولي49402022422019034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك551.0078.71اعدادية االزدهار للبناتاحيائيايهان بربروس محمد محمد 49412022422019035

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية627.0089.57اعدادية االزدهار للبناتاحيائيبراء فتحي عبد الحميد عبد االمير49422022422019036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك575.0082.14اعدادية االزدهار للبناتاحيائيترى هاشم محمد عزيز49432022422019040

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية612.0087.43اعدادية االزدهار للبناتاحيائيتوالي فاروق قادر مصطفى49442022422019041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك550.0078.57اعدادية االزدهار للبناتاحيائيجمانه نافع طه صالح49452022422019044

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك535.0076.43اعدادية االزدهار للبناتاحيائيجيجك محمد تقي جمعه49462022422019046

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية االزدهار للبناتاحيائيحنان كاظم خورشيد حسن49472022422019048

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0095.71اعدادية االزدهار للبناتاحيائيحياة سعد عواد خلف49482022422019050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك481.0068.71اعدادية االزدهار للبناتاحيائيخوله ابراهيم سعيد احمد49492022422019051

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك569.0081.29اعدادية االزدهار للبناتاحيائيداليا ناظم عاصي قادر49502022422019053

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيدريا احمد صالح الدين احمد49512022422019055

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية االزدهار للبناتاحيائيدريا هاشم محمد عزيز49522022422019056

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك594.0084.86اعدادية االزدهار للبناتاحيائيدعاء علي محمد حسين49532022422019057

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية االزدهار للبناتاحيائيدنيا حسين باقي محمد49542022422019059

كلية العلوم/جامعة كركوك622.0088.86اعدادية االزدهار للبناتاحيائيدنيا موحان محمود محمد49552022422019061

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0094.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيدنيا ياوز قادر علي49562022422019062

كلية طب االسنان/جامعة كركوك693.0099.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيدينا عثمان عودل قادر49572022422019063

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0094.57اعدادية االزدهار للبناتاحيائيديه عبد السميع عبد الكريم حسين49582022422019064

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية االزدهار للبناتاحيائيرؤيا امين محمد نامق49592022422019066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية553.0079.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيرؤيا خالد سليمان عبد الكريم49602022422019067
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كلية التربية للبنات/جامعة كركوك524.0074.86اعدادية االزدهار للبناتاحيائيرجاء امين عبد الرزاق محمد49612022422019069

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية االزدهار للبناتاحيائيرنين برهان محمد عبد هللا49622022422019074

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزهراء حسن علي مشير49632022422019075

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0087.43اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزهراء فالح سالم ساقي49642022422019077

كلية التمريض/جامعة نينوى646.0092.29اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزينب سامي صالح سليم49652022422019078

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزينب عاصم محمد حسين49662022422019079

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزينب عبد االمير كامل سمين49672022422019081

كلية الزراعة/جامعة كركوك449.0064.14اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزينب مصطفى كمال خليل49682022422019082

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك655.0093.57اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزينه صدام نوري عبد هللا49692022422019085

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية609.0087.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيساره احمد عباس خليل49702022422019086

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك524.0074.86اعدادية االزدهار للبناتاحيائيساره همام طاهر محمود49712022422019089

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية االزدهار للبناتاحيائيساره يوسف عبد هللا رحيم49722022422019090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك503.0071.86اعدادية االزدهار للبناتاحيائيسبا زانا عمر نورى49732022422019091

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية االزدهار للبناتاحيائيسجى صاحب صالح اسماعيل49742022422019092

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية االزدهار للبناتاحيائيسجى عبد العباس حسين كريم49752022422019093

كلية طب االسنان/جامعة كركوك693.0099.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيسما عالء جمال فريق49762022422019096

كلية اآلداب/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيسماء عماد منهل سلطان49772022422019097

كلية الصيدلة/جامعة كركوك694.0099.14اعدادية االزدهار للبناتاحيائيسميه لؤي سمين مصطفى49782022422019100

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية579.0082.71اعدادية االزدهار للبناتاحيائيسندس احسان مسعود جميل49792022422019101

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية444.0063.43اعدادية االزدهار للبناتاحيائيسندس صالح خالد جمعه49802022422019102

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك594.0084.86اعدادية االزدهار للبناتاحيائيشدن فهمي صالح الدين عبد هللا49812022422019105

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0078.71اعدادية االزدهار للبناتاحيائيشهد حميد احمد محمد49822022422019107

كلية الزراعة/جامعة كركوك513.0073.29اعدادية االزدهار للبناتاحيائيصفيه احمد عادل صديق49832022422019110

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43اعدادية االزدهار للبناتاحيائيضحى ايوب هللا ويردي بهاء الدين49842022422019111

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية645.0092.14اعدادية االزدهار للبناتاحيائيطيبة وليد حمد ناصر49852022422019113

كلية طب االسنان/جامعة كركوك694.0099.14اعدادية االزدهار للبناتاحيائيعائشه تيمور كمال انور49862022422019115

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية592.0084.57اعدادية االزدهار للبناتاحيائيعائشه محمد شامل حسين49872022422019118

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك512.0073.14اعدادية االزدهار للبناتاحيائيعائشه مصطفى سكران مندان49882022422019119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك570.0081.43اعدادية االزدهار للبناتاحيائيعذراء علي طه صالح49892022422019120

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية616.0088.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيغنيه حرجان صالح محمود49902022422019122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك495.0070.71اعدادية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه عماد حسن علي49912022422019127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه محمد صبحي عبد المجيد49922022422019128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0067.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيكوثر فالح حسن زيدان49932022422019131

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية االزدهار للبناتاحيائيكوثر وليد محمد علي صالح49942022422019132

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568.0081.14اعدادية االزدهار للبناتاحيائيالرا غازي عبد العزيز سليمان49952022422019133

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك619.0088.43اعدادية االزدهار للبناتاحيائيليزان محمد عبد هللا حسن49962022422019136

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية االزدهار للبناتاحيائيلينا عثمان عودل قادر49972022422019137

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية االزدهار للبناتاحيائيماردين هجران عبد الحميد مدحت49982022422019138

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك583.0083.29اعدادية االزدهار للبناتاحيائيمرادي رمضان مطلك برغوث49992022422019140

كلية الزراعة/جامعة كركوك445.0063.57اعدادية االزدهار للبناتاحيائيمريم حيدر علي شريف50002022422019144

214 من 125صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

كركوك 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71اعدادية االزدهار للبناتاحيائيمريم ممتاز عبد هللا فائق50012022422019149

كلية العلوم/جامعة تكريت580.0082.86اعدادية االزدهار للبناتاحيائيمريم مهيب عبد القادر شاهر50022022422019150

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية597.0085.29اعدادية االزدهار للبناتاحيائيمالك تحسين حسين شاكر50032022422019152

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك593.0084.71اعدادية االزدهار للبناتاحيائيمالك زياد جليل ابراهيم50042022422019153

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية االزدهار للبناتاحيائيمالك هاشم حسيب حسين50052022422019154

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية439.0062.71اعدادية االزدهار للبناتاحيائيمالك يلماز يشار حسين50062022422019155

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيملك احمد عبد الرحمن هواس50072022422019156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك569.0081.29اعدادية االزدهار للبناتاحيائيملك احمد محمد اسماعيل50082022422019157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك508.0072.57اعدادية االزدهار للبناتاحيائيملك شادان عباس اصغر50092022422019158

كلية الصيدلة/جامعة كركوك698.0099.71اعدادية االزدهار للبناتاحيائيمنار علي زبير خلف50102022422019160

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك535.0076.43اعدادية االزدهار للبناتاحيائيمنيفة ايوب صالح محمود50112022422019161

كلية التمريض/جامعة كركوك679.0097.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيمينا محمود حسين علي50122022422019162

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك541.0077.29اعدادية االزدهار للبناتاحيائيمينا مصطفى عثمان شاكر50132022422019163

كلية طب االسنان/جامعة كركوك691.0098.71اعدادية االزدهار للبناتاحيائينبأ اياد محمد عيدان50142022422019165

كلية التمريض/جامعة كركوك686.0098.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائينبأ كريم حسين كريم50152022422019167

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية االزدهار للبناتاحيائينبأ محمد ذياب سليمان50162022422019169

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك507.0072.43اعدادية االزدهار للبناتاحيائينور اياد نامق توفيق50172022422019172

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43اعدادية االزدهار للبناتاحيائينور محمد عبد هللا محمد50182022422019174

كلية طب االسنان/جامعة كركوك691.0098.71اعدادية االزدهار للبناتاحيائينور نوزاد فارس عثمان50192022422019175

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531.0075.86اعدادية االزدهار للبناتاحيائينور نيازي صابر حمه بور50202022422019176

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية االزدهار للبناتاحيائينوركول قيس قاسم محمود50212022422019180

كلية الزراعة/جامعة كركوك449.0064.14اعدادية االزدهار للبناتاحيائيهاجر صالح عبد هللا رحيم50222022422019182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك522.0074.57اعدادية االزدهار للبناتاحيائيهاجر عرفان احمد محمد50232022422019183

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك510.0072.86اعدادية االزدهار للبناتاحيائيهدى جاسم صادق زناو50242022422019185

كلية اآلداب/جامعة كركوك499.0071.29اعدادية االزدهار للبناتاحيائيهدى نبيل ابراهيم شكر50252022422019186

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0094.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيهديه حرجان صالح محمود50262022422019187

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533.0076.14اعدادية االزدهار للبناتاحيائيهند معتصم شكور سمين50272022422019188

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية631.0090.14اعدادية االزدهار للبناتاحيائيهوزين بشتيوان نجم الدين محمد50282022422019189

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك542.0077.43ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائياالء فرهاد بكر عمر50292022422020005

كلية العلوم/جامعة االنبار559.0079.86ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيايات عباس جسام محمد50302022422020007

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية428.0061.14ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيجيهان نبيل عارف قادر50312022422020013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية432.0061.71ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيدنيا محمد سلطان محمود50322022422020017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك595.0085.00ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيدينا سردار عز الدين كريم50332022422020018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية489.0069.86ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيرسل عدنان ابراهيم خليل50342022422020022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت505.0072.14ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيرفل انمار خضر خلف50352022422020023

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية430.0061.43ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيزهراء انور صابر صالح50362022422020025

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك549.0078.43ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيسميه ايوب علي محمد50372022422020032

كلية اآلداب/جامعة كركوك497.0071.00ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيفاطمة محمد يعقوب بوزي50382022422020036

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت558.0079.71ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيفاطمه حمزه عباس عمر50392022422020040

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية604.0086.29ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيمروه وضاح عيسى حسن50402022422020044
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية465.0066.43ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائينور سمير نور الدين صالح50412022422020050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك496.0070.86ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائينور عبد الباسط حسن حميد50422022422020051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك572.0081.71ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائينور نهاد نور الدين جمعه50432022422020053

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيهناء حسن صالح حمودي50442022422020056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية451.0064.43ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيوسن احمد نور الدين صديق50452022422020058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك582.0083.14اعدادية منوليا للبناتاحيائيأميره احمد عطيه علي50462022422021002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية472.0067.43اعدادية منوليا للبناتاحيائيآيه خالد صالح مهدي50472022422021004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك567.0081.00اعدادية منوليا للبناتاحيائياسيا جمعه محسن عبد50482022422021007

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0086.71اعدادية منوليا للبناتاحيائياالء محمد نيخ رجعان50492022422021008

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14اعدادية منوليا للبناتاحيائياالء محمد ولي علي50502022422021009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك543.0077.57اعدادية منوليا للبناتاحيائيبثينه زياد صالح بوهي50512022422021012

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية منوليا للبناتاحيائيتبارك جودت موسى كاظم50522022422021014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت573.0081.86اعدادية منوليا للبناتاحيائيحنين ضياء انور يادكار50532022422021017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك517.0073.86اعدادية منوليا للبناتاحيائيداليا غازي طه سليم50542022422021018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية منوليا للبناتاحيائيروزين ازاد ابراهيم كريم50552022422021020

كلية الطب/جامعة كركوك703.00100.43اعدادية منوليا للبناتاحيائيساره فريدون احمد محمد50562022422021023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية منوليا للبناتاحيائيسدرا هشام كريم عبد هللا50572022422021024

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية625.0089.29اعدادية منوليا للبناتاحيائيصفية احمد خورشيد رؤوف50582022422021025

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية منوليا للبناتاحيائيعائشه وليد حميد رشيد50592022422021028

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0094.57اعدادية منوليا للبناتاحيائيفاتن عبد الرزاق حسين محمد50602022422021029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية منوليا للبناتاحيائيفردوس عبد الخالق احمد سعيد50612022422021031

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية منوليا للبناتاحيائيمريم غربي حميد خميس50622022422021033

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية منوليا للبناتاحيائيميامي نجاح خوام احمد50632022422021035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية منوليا للبناتاحيائينور خالد خورشيد رؤوف50642022422021037

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية545.0077.86اعدادية منوليا للبناتاحيائينور منصور احمد سبع50652022422021040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك532.0076.00اعدادية منوليا للبناتاحيائيهديل ياسين متعب حاذور50662022422021043

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00اعدادية منوليا للبناتاحيائييقين كامل شياع علوان50672022422021044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائياسماء عبد الصمد فتح هللا غائب50682022422022005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيايالف كنعان عبد الكريم مصطفى50692022422022009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيايمان ازاد مجيد علي50702022422022010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيبتول عمار نوري ساقي50712022422022016

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيبرسان جاسم عبد الرحمن محمد50722022422022018

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية575.0082.14اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيبلسم عماد فالح حسن50732022422022019

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك566.0080.86اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيده ريا شيرزاد غائب كاكل50742022422022021

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيزبيدة نوري نواف عبد العزيز50752022422022023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك631.0090.14اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيزينب ثامر محمد ضياء احمد50762022422022026

كلية العلوم/جامعة كركوك619.0088.43اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيزينب فيصل غازي نجم50772022422022030

كلية العلوم/جامعة كركوك615.0087.86اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيزينب محمود احمد محمد50782022422022032

كلية العلوم/جامعة كركوك610.0087.14اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيزينه علي نشأت احمد50792022422022034

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك512.0073.14اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيزينه مرشد محمود علي رضا50802022422022035
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كلية العلوم/جامعة كركوك681.0097.29اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيسميه اسامه عبد الرحمن صديق50812022422022039

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيسوز فالح محمد كريم50822022422022042

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0092.00اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيشهد كمال عباس حسين50832022422022044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت490.0070.00اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيشيماء اياد صاحب هزاع50842022422022046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيفاطمة نزار حميد مزهر50852022422022050

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت503.0071.86اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيلبنى شالل حميد صابر50862022422022052

كلية اآلداب/جامعة كركوك501.0071.57اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيمريم عبد الرحمن عواد حسن50872022422022057

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيمالك عدنان محمد رحيم50882022422022059

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيمها مصطفى فاضل عباس50892022422022062

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية608.0086.86اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيمودة ماهر حمد حسن50902022422022063

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك562.0080.29اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائينور الهدى طه عبيد خالد50912022422022067

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائينور حسين حمر حسين50922022422022068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك568.0081.14اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائينور صدقي محمد باقر عبد الكريم50932022422022069

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0084.86اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائينورس نور الدين ظاهر احمد50942022422022070

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيهاله عماد محمود سعيد50952022422022073

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك614.0087.71اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيهاله منتصر مظهر احمد50962022422022074

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى628.0089.71اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيهبه اسعد ايوب محمد50972022422022076

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0082.57اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيهديل حسين حمر حسين50982022422022077

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيأيناس ابراهيم داود اسماعيل50992022422024004

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0086.29اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائياسماء احمد ذياب احمد51002022422024007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك557.0079.57اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائياسماء عباس صالح قادر51012022422024008

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك475.0067.86اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائياالء اراس أنور محمد51022022422024009

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائياالء عصام احمد اسد51032022422024011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك503.0071.86اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائياالء مهدي محمد عبد هللا51042022422024012

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.14اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيايالف سمير احمد علي51052022422024016

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيايمان محمد احمد صمد51062022422024018

كلية التمريض/جامعة كركوك665.0095.00اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيآيه جمال محمود صالح51072022422024019

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيايه قيس غريب عزة51082022422024020

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيبرشن هابيل كوكز خضر51092022422024022

كلية التمريض/جامعة تكريت653.0093.29اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيبريفان نريمان عزيز حسين51102022422024023

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.57اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيبيداء محمد علي شالل51112022422024026

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية497.0071.00اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيحنان علي مراد محمد51122022422024029

كلية الزراعة/جامعة كركوك421.0060.14اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيحنان فخر الدين صالح مهدي51132022422024030

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيحنين اركان حسن احمد51142022422024031

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيديالن حسن علي محمود51152022422024035

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيساره ابراهيم رشيد محمد51162022422024049

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0084.57اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيساره زعيم نجم الدين نور الدين51172022422024050

كلية العلوم/جامعة كركوك609.0087.00اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيسازان قاسم عبد هللا علي51182022422024051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية424.0060.57اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيسجى اياد سعيد عبد هللا51192022422024052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك479.0068.43اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيسروين سردار عبدين حسن51202022422024053
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كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.57اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيسمية غسان محمد خماس51212022422024054

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيسنبل جمعه كريم محمد51222022422024055

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيسندس جمعه محمد مهدي51232022422024056

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0061.71اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيعائشة توفيق عبد الكريم حسن51242022422024065

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيفاطمه خالد حسن سلمان51252022422024068

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيلينا رمزي رضا فالمرز51262022422024074

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيمروة ارتان حسين خليل51272022422024075

كلية اآلداب/جامعة كركوك498.0071.14اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيمالك صالح موسى تقي51282022422024079

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية435.0062.14اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيمالك علي محمد علي51292022422024080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك530.0075.71اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيملك شهير شكر محمد51302022422024081

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت500.0071.43اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيمنار حسن حميد احمد51312022422024082

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك549.0078.43اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيمهربان نريمان بايز خضر51322022422024084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0075.71اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائينور احمد كريم قادر51332022422024088

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة616.0088.00اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائينور الهدى صالح مهدي صالح51342022422024089

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك527.0075.29اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائينور جنان حبيب حميد51352022422024090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك582.0083.14اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائينورا شهاب احمد حسن51362022422024093

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0079.57اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائينيان عماد ناصر عباس51372022422024094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك513.0073.29اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيهيرو فالح حسن شاكر51382022422024099

كلية العلوم/جامعة االنبار559.0079.86اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيورود محمود ياسين طه51392022422024100

كلية العلوم/جامعة كركوك615.0087.86ثانوية الصفوة للبناتاحيائيامنة مدين حمود محسن51402022422025002

كلية العلوم/جامعة كركوك599.0085.57ثانوية الصفوة للبناتاحيائياية خليل ابراهيم جدوع51412022422025003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71ثانوية الصفوة للبناتاحيائياية رياض جمعة علي51422022422025004

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43ثانوية الصفوة للبناتاحيائيايالف باسل عز الدين ياور51432022422025005

كلية الزراعة/جامعة كركوك461.0065.86ثانوية الصفوة للبناتاحيائيايمان قيس حسين محيميد51442022422025006

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86ثانوية الصفوة للبناتاحيائيجنات نجيب مجيد جاسم51452022422025009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71ثانوية الصفوة للبناتاحيائيدانيه خليل فائق حسين51462022422025013

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك515.0073.57ثانوية الصفوة للبناتاحيائيدعاء علي اصغر رشيد51472022422025015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية الصفوة للبناتاحيائيرغدة نوري جاسم محمود51482022422025018

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية الصفوة للبناتاحيائيرونق فائق حسن علي51492022422025020

كلية اآلداب/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية الصفوة للبناتاحيائيزهراء اسد هللا عباس صابر51502022422025022

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71ثانوية الصفوة للبناتاحيائيزينب احسان محمد اسعد51512022422025025

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك577.0082.43ثانوية الصفوة للبناتاحيائيزينب محمد عبد هللا عبود51522022422025027

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية الصفوة للبناتاحيائيساره حسين رشيد عبد الرحمان51532022422025028

كلية العلوم/جامعة كركوك621.0088.71ثانوية الصفوة للبناتاحيائيسارة عبد الغفار عبد الرحمن عبد الجبار51542022422025029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت545.0077.86ثانوية الصفوة للبناتاحيائيسحر ميزر عواد سبع51552022422025030

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية الصفوة للبناتاحيائيفاطمة خليل محمد قدوري51562022422025037

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية الصفوة للبناتاحيائيفوزية عدنان مصطفى محمد51572022422025041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية الصفوة للبناتاحيائيلمياء صالح احمد محمد51582022422025042

كلية الزراعة/جامعة كركوك431.0061.57ثانوية الصفوة للبناتاحيائيمريم مصطفى عارف محمد51592022422025045

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية الصفوة للبناتاحيائينرجس عباس هللا ويردي حيدر51602022422025050
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كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة484.0069.14ثانوية الصفوة للبناتاحيائينور الهدى زمان علي رضا محمد علي51612022422025051

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية601.0085.86ثانوية الصفوة للبناتاحيائينور حسين نور الدين خورشيد51622022422025052

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57ثانوية الصفوة للبناتاحيائينور يوسف برزو علي51632022422025054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية خولة بنت األزور للبناتاحيائياسماء سعد عوني خلف51642022422026002

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية خولة بنت األزور للبناتاحيائيايمان اسعد محمد ظاهر51652022422026004

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك523.0074.71ثانوية خولة بنت األزور للبناتاحيائيايناس احمد نوري منصور51662022422026005

كلية التمريض/جامعة كركوك671.0095.86ثانوية خولة بنت األزور للبناتاحيائيحليمه خميس صالح علي51672022422026006

كلية التربية/جامعة سامراء516.0073.71ثانوية خولة بنت األزور للبناتاحيائيعذراء محمد علي مظلوم51682022422026009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت506.0072.29ثانوية خولة بنت األزور للبناتاحيائيمريم حسين مرعي حسن51692022422026010

كلية التربية/جامعة سامراء500.0071.43ثانوية خولة بنت األزور للبناتاحيائيمريم نمر سالم علي51702022422026011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل594.0084.86ثانوية خولة بنت األزور للبناتاحيائيوفاء احمد نصيف شلغم51712022422026015

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك545.0077.86ثانوية العلياء للبناتاحيائيازهار خليل فرحان ياسين51722022422027002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت502.0071.71ثانوية العلياء للبناتاحيائيبلقيس فوزي عزيز علي51732022422027008

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك553.0079.00ثانوية العلياء للبناتاحيائيحنان موفق احمد زوبع51742022422027010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت581.0083.00ثانوية العلياء للبناتاحيائيدعاء أحمد عبد هللا علي51752022422027012

كلية العلوم/جامعة كركوك678.0096.86ثانوية العلياء للبناتاحيائيرغد سبهان خلف احمد51762022422027014

كلية اآلداب/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية العلياء للبناتاحيائيريم ابراهيم فرحان ياسين51772022422027019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية العلياء للبناتاحيائيسارة سعد عبد هللا حسن51782022422027022

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء562.0080.29ثانوية العلياء للبناتاحيائيسبأ فؤاد محمود زوبع51792022422027025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية العلياء للبناتاحيائيسفانة طه ابراهيم احمد51802022422027026

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29ثانوية العلياء للبناتاحيائيشروق مهدي عويد رحيم51812022422027028

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية العلياء للبناتاحيائيعفره خلف ابراهيم احمد51822022422027031

كلية الطب/جامعة كركوك704.00100.57ثانوية العلياء للبناتاحيائيفلسطين حسين محمود محمد51832022422027034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك585.0083.57ثانوية العلياء للبناتاحيائيماجدة سفيان شبيب احمد51842022422027035

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت494.0070.57ثانوية العلياء للبناتاحيائيمريم فرهاد ياسين عبد هللا51852022422027036

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0060.00ثانوية العلياء للبناتاحيائيمنيرة جاسم محمد حسن51862022422027037

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43ثانوية العلياء للبناتاحيائينبأ فؤاد محمود زوبع51872022422027040

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت491.0070.14ثانوية العلياء للبناتاحيائينرجس محمود حبيب عالوي51882022422027042

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86ثانوية العلياء للبناتاحيائينسيبة أحمد عبد هللا محمد51892022422027043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية العلياء للبناتاحيائيهناء عبد هللا جاسم حزام51902022422027046

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك541.0077.29ثانوية العلياء للبناتاحيائيوهج عبد هللا عبد المجيد حسن51912022422027047

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك604.0086.29ثانوية العلياء للبناتاحيائييقين عبد هللا عبد حميد51922022422027048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك479.0068.43ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيارمن علي ياسين حسين51932022422028003

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك537.0076.71ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء كنعان منديل خورشيد51942022422028005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية438.0062.57ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائياالن ازاد جبار محمد51952022422028007

كلية الزراعة/جامعة كركوك456.0065.14ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف ابابكر سعيد سليم51962022422028008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك564.0080.57ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان ازاد حميد حسن51972022422028009

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان علي ياسين حسين51982022422028011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيترزه ناظم محمد صالح51992022422028015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيجيهان فاروق عبد هللا محمد52002022422028017
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كلية العلوم/جامعة كركوك598.0085.43ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيروزان دلير عثمان فرج52012022422028020

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيزهراء صالح حميد قادر52022022422028022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب سعيد ولي صالح52032022422028024

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيسكاال أزاد حميد قادر52042022422028025

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيسميه حسام توفيق مولود52052022422028026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك543.0077.57ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيسوالف رسول حسن سعيد52062022422028027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية451.0064.43ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيكوثر حكمت توفيق مولود52072022422028030

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك548.0078.29ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيمرزيه دلير عبد هللا عبد الرحمن52082022422028031

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك518.0074.00ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيمروه نجاة فهاد محمد52092022422028032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك477.0068.14ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيمنى احمد حميد حسن52102022422028033

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك428.0061.14ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى اركان شامل علي52112022422028036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية431.0061.57ثانوية سوالف للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى عادل عبد الغفور مجيد52122022422028037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية449.0064.14ثانوية النزاهة للبناتاحيائيأمال ميزر رشيد علي52132022422029001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0061.14ثانوية النزاهة للبناتاحيائيأيات مؤيد علي احمد52142022422029002

كلية التمريض/جامعة تكريت648.0092.57ثانوية النزاهة للبناتاحيائيايالف ابراهيم غانم عطوان52152022422029003

كلية الزراعة/جامعة كركوك461.0065.86ثانوية النزاهة للبناتاحيائيايالف عبد الجبار ظاهر طاهر52162022422029005

كلية الزراعة/جامعة كركوك451.0064.43ثانوية النزاهة للبناتاحيائيتبارك ناظم عبد هللا احمد52172022422029008

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك543.0077.57ثانوية النزاهة للبناتاحيائيتبارك وليد نجم ناصر52182022422029009

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0094.57ثانوية النزاهة للبناتاحيائيتماره ناظم عبد هللا احمد52192022422029010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك507.0072.43ثانوية النزاهة للبناتاحيائيحنين هدايات علي مسلم52202022422029011

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء601.0085.86ثانوية النزاهة للبناتاحيائيرقيه محمد حمد عالوي52212022422029014

كلية الزراعة/جامعة كركوك440.0062.86ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزهراء برهان فاضل جعفر52222022422029017

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزينب عدنان نوري هزاع52232022422029019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك496.0070.86ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزينب علي حسين عبدين52242022422029020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك528.0075.43ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزينب عماد خير هللا محمد52252022422029021

كلية اآلداب/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزينب محمد عبد الرزاق مرعي52262022422029022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية النزاهة للبناتاحيائيساره ناظم عبد هللا احمد52272022422029027

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86ثانوية النزاهة للبناتاحيائيسجى جميل محمود مرود52282022422029028

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية النزاهة للبناتاحيائيسجى فؤاد جهاد علي52292022422029030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك525.0075.00ثانوية النزاهة للبناتاحيائيسوزان طارق قاسم خورشيد52302022422029032

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية626.0089.43ثانوية النزاهة للبناتاحيائيشيماء احمد احسان علي52312022422029033

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86ثانوية النزاهة للبناتاحيائيعذراء حسين خلف صالح52322022422029035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك479.0068.43ثانوية النزاهة للبناتاحيائيفاطمه خالد ولي علي52332022422029037

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43ثانوية النزاهة للبناتاحيائيفاطمه فاضل عز الدين جاسم52342022422029039

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك537.0076.71ثانوية النزاهة للبناتاحيائيفاطمه نضال حسين علي52352022422029040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك564.0080.57ثانوية النزاهة للبناتاحيائيمايه قحطان نايف فهد52362022422029042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك581.0083.00ثانوية النزاهة للبناتاحيائيمروه نيازي صديق محمد52372022422029043

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية النزاهة للبناتاحيائيمزدلفه ناظم عنون هيل52382022422029047

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية النزاهة للبناتاحيائيمالك طارق قاسم خورشيد52392022422029048

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية النزاهة للبناتاحيائينبأ طاهر ياسين محمد52402022422029050
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك583.0083.29ثانوية النزاهة للبناتاحيائينور عدي نوري عبد الرزاق52412022422029053

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك609.0087.00ثانوية النزاهة للبناتاحيائيورود احمد فرتم يوسف52422022422029056

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيآالء نور الدين جمعه علي52432022422030001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيئه ستير فرهاد قادر محمد52442022422030002

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك517.0073.86ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيئه وين يوسف خلف بشون52452022422030003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيحرير رضوان علي حسن52462022422030012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك565.0080.71ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيدانيا كانبى شريف علي52472022422030014

كلية التمريض/جامعة كركوك665.0095.00ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيديما محمد طارق عمر52482022422030015

كلية الطب/جامعة كركوك703.00100.43ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيرانيا صافي هرزان احمد52492022422030017

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية456.0065.14ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيرانيا عبد القادر شهاب احمد52502022422030018

كلية الزراعة/جامعة كركوك488.0069.71ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيزينب عمر قاسم حسين52512022422030022

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك554.0079.14ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيساره جبار شفيق احمد52522022422030026

كلية العلوم/جامعة كركوك627.0089.57ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيسوز شيرزاد ابو بكر احمد52532022422030031

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك538.0076.86ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيشايار ئامانج ابراهيم سليمان52542022422030034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك580.0082.86ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيشهد خالد احمد صالح52552022422030036

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك526.0075.14ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيشيا ساالر محمد علي صالح52562022422030037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل493.0070.43ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيشيرين مهدي صالح شكور52572022422030039

كلية الزراعة/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيفاطمه مؤيد محمد امين52582022422030041

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى608.0086.86ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيفاطمه منير يد هللا حاجي52592022422030042

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0093.29ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيكوثر جليل اشكير عباس52602022422030043

كلية اآلداب/جامعة كركوك502.0071.71ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيالفين ناظم علي كريم52612022422030044

كلية الزراعة/جامعة كركوك445.0063.57ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيماريه محمد حميد احمد52622022422030048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك475.0067.86ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيمنار عثمان عمر ابو بكر52632022422030049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية الجمهورية للبناتاحيائينورا فالح هادي سلمان52642022422030055

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك520.0074.29ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيهدى خالد احمد صالح52652022422030058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0067.57ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيهيلين عبد هللا احمد عبد هللا52662022422030060

كلية التمريض/جامعة تكريت637.0091.00ثانوية حطين للبناتاحيائياسماء عبد الباسط معتوك عبد القادر52672022422031006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية586.0083.71ثانوية حطين للبناتاحيائياسماء علي حسين محمد52682022422031007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية452.0064.57ثانوية حطين للبناتاحيائيامنه اكرم خضر عباس52692022422031011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك560.0080.00ثانوية حطين للبناتاحيائيانوار محمد صالح حسين52702022422031014

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك542.0077.43ثانوية حطين للبناتاحيائيايالف جمعه ابراهيم عبد52712022422031015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك535.0076.43ثانوية حطين للبناتاحيائيايالف جمعه محمد خلف52722022422031016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت548.0078.29ثانوية حطين للبناتاحيائيايمان طالل نصر الدين عزيز52732022422031017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية421.0060.14ثانوية حطين للبناتاحيائيايمان فدعم حسن علي52742022422031019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك602.0086.00ثانوية حطين للبناتاحيائيايناس حمد ذياب خزعل52752022422031020

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية633.0090.43ثانوية حطين للبناتاحيائيايه صباح عاصي حسن52762022422031023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك494.0070.57ثانوية حطين للبناتاحيائيايه غازي شفيق قاضي52772022422031024

كلية العلوم/جامعة كركوك597.0085.29ثانوية حطين للبناتاحيائيتارا عبد الرحمن عبد هللا رضا52782022422031029

كلية العلوم/جامعة كركوك609.0087.00ثانوية حطين للبناتاحيائيتبارك نصير محمد محمود52792022422031030

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل458.0065.43ثانوية حطين للبناتاحيائيجنان زه رده شت عبد القادر عبد الستار52802022422031032
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كلية العلوم/جامعة كركوك599.0085.57ثانوية حطين للبناتاحيائيجهان وجدي صابر درويش52812022422031035

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86ثانوية حطين للبناتاحيائيجيهان امجد احمد محمد52822022422031036

كلية العلوم/جامعة كركوك635.0090.71ثانوية حطين للبناتاحيائيدنيا سردار حميد حسين52832022422031041

كلية العلوم/جامعة كركوك637.0091.00ثانوية حطين للبناتاحيائيدنيا نجدت محمد عمر52842022422031043

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك535.0076.43ثانوية حطين للبناتاحيائيدنيس محمد قاسم عمر52852022422031044

كلية العلوم/جامعة كركوك616.0088.00ثانوية حطين للبناتاحيائيرؤيا عرفان حسن توفيق52862022422031046

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14ثانوية حطين للبناتاحيائيرشا محمد طاهر احمد كرموش52872022422031049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك561.0080.14ثانوية حطين للبناتاحيائيزهراء احمد محمد موسى52882022422031050

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك540.0077.14ثانوية حطين للبناتاحيائيزينب علي محمد رسول52892022422031053

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية حطين للبناتاحيائيساره حسين عبد الخالق حسن52902022422031056

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية حطين للبناتاحيائيساره خالد محمد حمزه52912022422031057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك562.0080.29ثانوية حطين للبناتاحيائيسجى جمال محمود قاسم52922022422031058

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك547.0078.14ثانوية حطين للبناتاحيائيسندس عباس بشير عباس52932022422031059

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية حطين للبناتاحيائيسيما سيروان جالل رفيق52942022422031064

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية حطين للبناتاحيائيشيماء هادي كاظم جواد52952022422031065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية446.0063.71ثانوية حطين للبناتاحيائيعائشه عباس بشير عباس52962022422031067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك503.0071.86ثانوية حطين للبناتاحيائيغاده ثائر محمود حمد52972022422031069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك570.0081.43ثانوية حطين للبناتاحيائيكشبين عصام رحمان علي52982022422031076

كلية العلوم/جامعة كركوك605.0086.43ثانوية حطين للبناتاحيائيماردين رزكار عثمان سعيد52992022422031082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت506.0072.29ثانوية حطين للبناتاحيائيمروه ماجد نايف بالل53002022422031083

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.71ثانوية حطين للبناتاحيائيمالك محمد حسام الدين احمد53012022422031087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0067.14ثانوية حطين للبناتاحيائينور جعفر محمد حسين53022022422031094

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية حطين للبناتاحيائينور فالح كريم احمد53032022422031096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية حطين للبناتاحيائينور لؤي عبد الحميد حاتم53042022422031097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك575.0082.14ثانوية حطين للبناتاحيائيهناء احمد مصلح حسين53052022422031102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك496.0070.86ثانوية حطين للبناتاحيائيهناء نوري احمد عزيز53062022422031103

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية اليقظة للبناتاحيائياسراء صدام حسين جكول53072022422032006

كلية العلوم/جامعة كركوك609.0087.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائياسراء نجم الدين فاضل عباس53082022422032009

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك543.0077.57ثانوية اليقظة للبناتاحيائيافنان احمد عبد الخالق محمد53092022422032013

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك610.0087.14ثانوية اليقظة للبناتاحيائياالء جنكيز فؤاد مردان53102022422032015

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية اليقظة للبناتاحيائياماني ابراهيم علي علي53112022422032017

كلية الطب/جامعة كركوك700.00100.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائياية جعفر جمال صالح53122022422032020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء608.0086.86ثانوية اليقظة للبناتاحيائيايناس عمر حسين محمد53132022422032026

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71ثانوية اليقظة للبناتاحيائيتسنيم سعد إسماعيل صالح53142022422032029

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.2895.04ثانوية اليقظة للبناتاحيائيتقوى هادي حسون محمد53152022422032030

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.57ثانوية اليقظة للبناتاحيائيحنين شامل حسين فتاح53162022422032032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية435.0062.14ثانوية اليقظة للبناتاحيائيحوراء مهدي صالح عبد هللا53172022422032033

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57ثانوية اليقظة للبناتاحيائيداليا موفق كامل شاكر53182022422032034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك568.0081.14ثانوية اليقظة للبناتاحيائيراويه حازم حمد علي53192022422032037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك597.0085.29ثانوية اليقظة للبناتاحيائيرسل عبد هللا صالح ذنون53202022422032039
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك557.0079.57ثانوية اليقظة للبناتاحيائيرفل عبد السالم زبار جوهان53212022422032041

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية اليقظة للبناتاحيائيروان رعد جاسم ارميض53222022422032043

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57ثانوية اليقظة للبناتاحيائيروزا هشار ماجد محمد53232022422032044

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزمن عمر احمد ياسين53242022422032047

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزهراء صباح حسن احمد53252022422032049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك498.0071.14ثانوية اليقظة للبناتاحيائيسجى احمد فليح حسن53262022422032060

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية632.0090.29ثانوية اليقظة للبناتاحيائيسجى زياد سلمان داود53272022422032061

كلية الزراعة/جامعة كركوك457.0065.29ثانوية اليقظة للبناتاحيائيسها رعد جمال كريم53282022422032063

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43ثانوية اليقظة للبناتاحيائيسوما غازي قاسم محمود53292022422032064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية449.0064.14ثانوية اليقظة للبناتاحيائيشرمين حسن عبد الجليل محمد53302022422032066

كلية التمريض/جامعة كركوك668.9695.57ثانوية اليقظة للبناتاحيائيشروق سالم علي حمد53312022422032067

كلية اآلداب/جامعة كركوك521.0074.43ثانوية اليقظة للبناتاحيائيشيماء مزهر علي احمد53322022422032074

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى589.0084.14ثانوية اليقظة للبناتاحيائيضحى خالد صالح عادل53332022422032075

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية443.0063.29ثانوية اليقظة للبناتاحيائيعائشة عمر محمد نادر عبد الكريم53342022422032076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية اليقظة للبناتاحيائيعائشه رعد عبد هللا سطوان53352022422032077

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0084.71ثانوية اليقظة للبناتاحيائيعذراء زياد كامل تركي53362022422032078

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت512.0073.14ثانوية اليقظة للبناتاحيائيغصون ايوب خورشيد يوسف53372022422032081

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفارين هيمن محمد صابر53382022422032082

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفاطمة عباس عثمان عمر53392022422032083

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفاطمة عبد هللا سلمان عيسى53402022422032084

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفانيا ولي صابر عمر53412022422032088

كلية التمريض/جامعة كركوك682.0097.43ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفيدان يلماز فاضل مردان53422022422032089

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك555.0079.29ثانوية اليقظة للبناتاحيائيالفين كامران علي محمد امين53432022422032093

كلية الزراعة/جامعة كركوك460.0065.71ثانوية اليقظة للبناتاحيائيالنه سيروان نجم الدين محمد53442022422032095

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك527.0075.29ثانوية اليقظة للبناتاحيائيلينا قيس خالد إبراهيم53452022422032101

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة556.0079.43ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمرام جنكيز عبد هللا عباس53462022422032102

كلية الطب/جامعة تكريت697.8099.69ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمروة كامه ران عمر علي53472022422032104

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمريم تورهان صفاء عزيز53482022422032105

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559.0079.86ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمريم جمال خلف ياسين53492022422032106

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمريم عادل عمر صديق53502022422032110

كلية الزراعة/جامعة كركوك425.0060.71ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمريم عدنان داود مصطفى53512022422032111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمزدة حسين قادر خضر53522022422032115

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد491.0070.14ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمالك ارجمند محمد شفيق عبد الغفور53532022422032117

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية574.0082.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمالك شهاب احمد محمد53542022422032118

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0094.57ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمالك صديق توفيق عبد هللا53552022422032119

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.57ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمالك هشام عبد هللا محمد53562022422032121

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية633.3690.48ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمنى زين العابدين فائق محمد53572022422032123

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك534.0076.29ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمهى عدنان احمد حسين53582022422032124

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك544.0077.71ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمينا احمد صالح جاسم53592022422032125

كلية التمريض/جامعة كركوك680.2097.17ثانوية اليقظة للبناتاحيائينبأ قيس ابراهيم خليل53602022422032129
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كلية الطب/جامعة كركوك701.00100.14ثانوية اليقظة للبناتاحيائينبأ محمد صالح عباس53612022422032130

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك549.0078.43ثانوية اليقظة للبناتاحيائينجالء حسين علي ابراهيم53622022422032131

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك544.0077.71ثانوية اليقظة للبناتاحيائينسرين قاسم عقيل جمعة53632022422032134

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0072.71ثانوية اليقظة للبناتاحيائينور هللا خالد صالح الدين اسماعيل53642022422032136

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86ثانوية اليقظة للبناتاحيائينور رمضان محمد طه53652022422032140

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14ثانوية اليقظة للبناتاحيائيهدى عدنان احمد حسين53662022422032146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك599.0085.57اعدادية هورامان للبناتاحيائيبهشت علي محمود علي53672022422033006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك479.0068.43اعدادية هورامان للبناتاحيائيروزه فالح رشيد عارف53682022422033010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك595.0085.00اعدادية هورامان للبناتاحيائيريفان ريبوار نعمان انور53692022422033013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك589.0084.14اعدادية هورامان للبناتاحيائيزبيده نزار رشيد عبد الرحمن53702022422033014

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية544.0077.71اعدادية هورامان للبناتاحيائيزهراء آزاد عبد هللا محمد امين53712022422033015

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك506.0072.29اعدادية هورامان للبناتاحيائيزينب صباح نور الدين امين53722022422033018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك631.0090.14اعدادية هورامان للبناتاحيائيساره كامران رضا فارس53732022422033021

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0085.71اعدادية هورامان للبناتاحيائيسمية فراس ابو زيد سليم53742022422033022

كلية التمريض/جامعة نينوى654.0093.43اعدادية هورامان للبناتاحيائيسوزيار حسيب محمد محمد53752022422033024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية هورامان للبناتاحيائيسولين نصر الدين رحمان علي53762022422033025

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية هورامان للبناتاحيائيالنه ولي عمر حمه عزيز53772022422033031

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية هورامان للبناتاحيائيله نيا بلند جمال محمد صالح53782022422033032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية437.0062.43اعدادية هورامان للبناتاحيائيمريم عباس فاضل كريم53792022422033034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك491.0070.14اعدادية هورامان للبناتاحيائيمينا عادل انور علي53802022422033035

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية462.0066.00اعدادية هورامان للبناتاحيائيهدى صباح موسى عمر53812022422033040

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية هورامان للبناتاحيائيهه ستى دلير صباح نوري53822022422033041

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية هورامان للبناتاحيائيهوري نوزاد فاضل جابر53832022422033042

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.14 اذار للبنات11اعدادية احيائياسراء عبد الجاسم سرحان عودة53842022422034001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى489.0069.86 اذار للبنات11اعدادية احيائيبهشت موفق عزيز طالب53852022422034002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0069.14 اذار للبنات11اعدادية احيائيتارا خليل قادر خضر53862022422034004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك528.0075.43 اذار للبنات11اعدادية احيائيتانيا جالل مصطفى صالح53872022422034005

كلية التمريض/جامعة كركوك661.0094.43 اذار للبنات11اعدادية احيائيثناء اميد امين جبار53882022422034006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14 اذار للبنات11اعدادية احيائيزينب حمودي عزيز كاكه ويس53892022422034008

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك509.0072.71 اذار للبنات11اعدادية احيائيزينب سامان مجيد طه53902022422034009

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية635.0090.71 اذار للبنات11اعدادية احيائيزينب فاضل عبد علي كاظم53912022422034011

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57 اذار للبنات11اعدادية احيائيزينب محمد عز الدين عبد هللا53922022422034013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86 اذار للبنات11اعدادية احيائيسيما سيروان حسن عبد الرحمن53932022422034018

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14 اذار للبنات11اعدادية احيائيشانيا هوشيار علي حمه53942022422034020

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71 اذار للبنات11اعدادية احيائيفاطمه خالد مولود علي53952022422034021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك654.0093.43 اذار للبنات11اعدادية احيائيليلى محمود سامي وفيق53962022422034023

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86 اذار للبنات11اعدادية احيائيماردين ميرزا صابر جبار53972022422034024

كلية طب االسنان/جامعة كركوك694.0099.14 اذار للبنات11اعدادية احيائينيكار كمال صفر درويش53982022422034031

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية429.0061.29 اذار للبنات11اعدادية احيائيهدى فالح حميد محمد53992022422034034

كلية الزراعة/جامعة كركوك422.0060.29 اذار للبنات11اعدادية احيائيمريم اراز جبار خورشيد54002022422034035
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كلية الطب/جامعة كركوك706.00100.86ثانوية النصر للبناتاحيائيأميمه خليل ابراهيم احمد54012022422035001

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية النصر للبناتاحيائياحالم شاكر خليل ابراهيم54022022422035004

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ثانوية النصر للبناتاحيائياسراء محمد شهاب احمد54032022422035006

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29ثانوية النصر للبناتاحيائياسراء معتصم موسى كريم54042022422035007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت556.0079.43ثانوية النصر للبناتاحيائياسماء عبد الخالق احمد كاظم54052022422035009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك531.0075.86ثانوية النصر للبناتاحيائياسيل عدي محمد صالح رضا54062022422035011

كلية الزراعة/جامعة كركوك440.0062.86ثانوية النصر للبناتاحيائيتبارك علي دحام عزيز54072022422035015

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية النصر للبناتاحيائيداليا ضياء ظاهر نكه54082022422035019

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية النصر للبناتاحيائيدنيا شهاب محمد صديق54092022422035022

كلية الزراعة/جامعة كركوك435.0062.14ثانوية النصر للبناتاحيائيرسل ودعي علي محمود54102022422035023

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية النصر للبناتاحيائيرقيه فاروق شالش خلف54112022422035026

كلية طب االسنان/جامعة كركوك693.0099.00ثانوية النصر للبناتاحيائيرنا ياسين خضر شكر54122022422035027

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت637.0091.00ثانوية النصر للبناتاحيائيريان جالل ولي معروف54132022422035029

كلية العلوم/جامعة كركوك597.0085.29ثانوية النصر للبناتاحيائيزينه صالح حمد منصور54142022422035031

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية599.0085.57ثانوية النصر للبناتاحيائيسميه شالل حميد صالح54152022422035035

كلية العلوم/جامعة كركوك624.0089.14ثانوية النصر للبناتاحيائيشهد عدنان شهاب حميد54162022422035038

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0085.00ثانوية النصر للبناتاحيائيصابرين طارق صالح جاسم54172022422035041

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك478.0068.29ثانوية النصر للبناتاحيائيغسق هاشم عزيز حنوش54182022422035044

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية627.0089.57ثانوية النصر للبناتاحيائيفاطمه قاسم عبدين كاظم54192022422035048

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية النصر للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الكريم عبد القادر54202022422035049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك557.0079.57ثانوية النصر للبناتاحيائيقندهار حكيم محمد مبارك54212022422035051

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43ثانوية النصر للبناتاحيائيماريه سلطان مولود احمد54222022422035054

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0086.71ثانوية النصر للبناتاحيائيمروة اسماعيل حازم عبد هللا54232022422035055

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0086.14ثانوية النصر للبناتاحيائيمروه جالل ولي معروف54242022422035056

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00ثانوية النصر للبناتاحيائيمريم عبد هللا عناد علي54252022422035058

كلية الصيدلة/جامعة كركوك693.0099.00ثانوية النصر للبناتاحيائيمريم عماد عبد الواحد شاكر54262022422035059

كلية اآلداب/جامعة كركوك519.0074.14ثانوية النصر للبناتاحيائيمريم فؤاد محمد حسن54272022422035060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت544.0077.71ثانوية النصر للبناتاحيائيمريم مطشر فليح طعمه54282022422035061

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0064.71ثانوية النصر للبناتاحيائيمالك الرحمه اسعد عبد المحمد جبر54292022422035063

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك521.0074.43ثانوية النصر للبناتاحيائيمالك محمد جمعه حسين54302022422035064

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية النصر للبناتاحيائيمالك يوسف ساقي عيسى54312022422035065

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية النصر للبناتاحيائيمنى نعمه ابراهيم محمد54322022422035066

كلية التمريض/جامعة كركوك666.0095.14ثانوية النصر للبناتاحيائينسيبه رعد حسن سعيد54332022422035070

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57ثانوية النصر للبناتاحيائينور محمود مدرع مصحب54342022422035071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك482.0068.86ثانوية النصر للبناتاحيائينوران عبد الحسين فاضل محمد علي54352022422035072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك501.0071.57ثانوية النصر للبناتاحيائيهاجر احمد وهيب حساني54362022422035073

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية النصر للبناتاحيائيهاجر صفاء الدين سمين محمد54372022422035074

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية النصر للبناتاحيائيهدى ثاير زيدان خلف54382022422035077

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك522.0074.57ثانوية النصر للبناتاحيائيياسمين عباس عبد خضر54392022422035079

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71ثانوية النصر للبناتاحيائييقين محمد ابراهيم محمد54402022422035080
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قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت661.0094.43اعدادية نور العراق للبناتاحيائيئاال نوزاد صابر محمد54412022422036001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية نور العراق للبناتاحيائيأسيل صالح حسين حافظ54422022422036003

كلية التمريض/جامعة تلعفر636.0090.86اعدادية نور العراق للبناتاحيائيأيه سامان طاهر امين54432022422036004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية439.0062.71اعدادية نور العراق للبناتاحيائياسيا خورشيد مجيد شريف54442022422036010

كلية اآلداب/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية نور العراق للبناتاحيائياسيا محمد احمد جبار54452022422036011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك565.0080.71اعدادية نور العراق للبناتاحيائيافين نوزاد عبد هللا كريم54462022422036012

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية نور العراق للبناتاحيائيانوار احمد رشيد حميد54472022422036016

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك527.0075.29اعدادية نور العراق للبناتاحيائيايمان حاتم عزيز قادر54482022422036017

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعدادية نور العراق للبناتاحيائيايمان حسن كريم محمد54492022422036018

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية نور العراق للبناتاحيائيايمان محمود عجاج سلطان54502022422036020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية488.0069.71اعدادية نور العراق للبناتاحيائيايناس سركوت شكور كريم54512022422036021

كلية الزراعة/جامعة كركوك445.0063.57اعدادية نور العراق للبناتاحيائيايه مؤيد نصر الدين عبد الرحمان54522022422036022

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت503.0071.86اعدادية نور العراق للبناتاحيائيبدرية محمد محمود عباس54532022422036023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك551.0078.71اعدادية نور العراق للبناتاحيائيبرَكول نهاد عبد الحميد رشيد54542022422036024

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت516.0073.71اعدادية نور العراق للبناتاحيائيبشائر رعد خليف ثلج54552022422036026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك591.0084.43اعدادية نور العراق للبناتاحيائيبيان شيروان عزيز شكور54562022422036030

كلية العلوم/جامعة كركوك603.0086.14اعدادية نور العراق للبناتاحيائيبيريفان علي عزيز عباس54572022422036031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0066.14اعدادية نور العراق للبناتاحيائيجهينه سالم اسماعيل عبد54582022422036032

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك543.0077.57اعدادية نور العراق للبناتاحيائيحنان عدنان محمد امين احمد54592022422036033

كلية اآلداب/جامعة كركوك497.0071.00اعدادية نور العراق للبناتاحيائيحوراء طوفان شكر محمود54602022422036034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك572.0081.71اعدادية نور العراق للبناتاحيائيخديجه سعد احمد كشاش54612022422036035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت586.0083.71اعدادية نور العراق للبناتاحيائيدانيه حميد محمد عمر54622022422036039

كلية الطب/جامعة كركوك700.00100.00اعدادية نور العراق للبناتاحيائيدنيا صباح نوري عبد الرحمن54632022422036040

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية نور العراق للبناتاحيائيديكان باسم محمد مصطفى54642022422036041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك533.0076.14اعدادية نور العراق للبناتاحيائيدينا سمير صالح طاهر54652022422036042

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0082.57اعدادية نور العراق للبناتاحيائيريام سرمد عباس حسين54662022422036049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية نور العراق للبناتاحيائيزبيده نيازي مظفر نامق54672022422036050

كلية الزراعة/جامعة كركوك492.0070.29اعدادية نور العراق للبناتاحيائيزينب عباس مجيد صالح54682022422036054

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية نور العراق للبناتاحيائيزينب عبد الوهاب احمد يوسف54692022422036055

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية نور العراق للبناتاحيائيزينه احمد مرشد شكور54702022422036057

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك534.0076.29اعدادية نور العراق للبناتاحيائيساره أسماعيل ذياب خليل54712022422036060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43اعدادية نور العراق للبناتاحيائيسمية بشتيوان حسام الدين مصطفى54722022422036067

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك550.0078.57اعدادية نور العراق للبناتاحيائيسميه احمد عجيل اسماعيل54732022422036068

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية نور العراق للبناتاحيائيشذى مهدي خلف محمد54742022422036072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك578.0082.57اعدادية نور العراق للبناتاحيائيصافيه احمد عبد ياسين54752022422036076

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت570.0081.43اعدادية نور العراق للبناتاحيائيصفا محمد منير جميل قاسم54762022422036077

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك548.0078.29اعدادية نور العراق للبناتاحيائيعائشه جمال جليل احمد54772022422036079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531.0075.86اعدادية نور العراق للبناتاحيائيعائشه عمر صبر حسن54782022422036080

كلية الطب/جامعة كركوك703.00100.43اعدادية نور العراق للبناتاحيائيفاطمه احمد محمد احمد54792022422036081

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0085.71اعدادية نور العراق للبناتاحيائيفيان انور علي شريف54802022422036083
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00اعدادية نور العراق للبناتاحيائيالنه دلير محمد رشيد محمد54812022422036085

كلية اآلداب/جامعة كركوك501.0071.57اعدادية نور العراق للبناتاحيائيالنه نجاة نجم غفور54822022422036086

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0085.71اعدادية نور العراق للبناتاحيائيمروه تحسين احمد كريم54832022422036087

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك524.0074.86اعدادية نور العراق للبناتاحيائيمروه محمد كرم حسين54842022422036088

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية نور العراق للبناتاحيائيمريم أزر طه محمد54852022422036089

كلية العلوم/جامعة كركوك620.0088.57اعدادية نور العراق للبناتاحيائيملك عبد الحسين جمعة حسن54862022422036091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك575.0082.14اعدادية نور العراق للبناتاحيائينهله فارس صابر عبد الكريم54872022422036096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك464.0066.29اعدادية نور العراق للبناتاحيائينور ابراهيم جاسم محمد54882022422036097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية نور العراق للبناتاحيائينور الهدى فراس محمد حسين54892022422036098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك568.0081.14اعدادية نور العراق للبناتاحيائينور حيدر عبيد محمد54902022422036099

كلية العلوم/جامعة كركوك625.0089.29اعدادية نور العراق للبناتاحيائينور علي احمد عمر54912022422036101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0067.43اعدادية نور العراق للبناتاحيائينورا امجد حميد علي54922022422036102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0065.43اعدادية نور العراق للبناتاحيائينورا جمال فارس حدارحم54932022422036103

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية565.0080.71اعدادية نور العراق للبناتاحيائينورا عبد الوهاب محمد خضر54942022422036104

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0084.71اعدادية نور العراق للبناتاحيائيهانا امانج احمد زوراب54952022422036108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية نور العراق للبناتاحيائيهدى محمد قادر علي54962022422036111

كلية العلوم/جامعة كركوك615.0087.86اعدادية نور العراق للبناتاحيائيهند يونس محمود اياس54972022422036112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك561.0080.14اعدادية نور العراق للبناتاحيائيوفاء امجد حميد علي54982022422036114

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك627.0089.57اعدادية نور العراق للبناتاحيائيياسمين جمال فارس خدا رحم54992022422036115

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك530.0075.71اعدادية البيداء للبناتاحيائيئاالء خليل ابراهيم رشيد55002022422037001

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية البيداء للبناتاحيائيأديان محمد علي حسين55012022422037002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية البيداء للبناتاحيائيآفان بختيار ستار سليمان55022022422037003

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية البيداء للبناتاحيائيأمل ادريس ياسين شهاب55032022422037005

كلية العلوم/جامعة كركوك615.0087.86اعدادية البيداء للبناتاحيائيآمنه وريا عبيد مصطفى55042022422037006

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية البيداء للبناتاحيائيآيه محمد برهان جاسم55052022422037010

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية البيداء للبناتاحيائيازهار ماجد أمين فاضل55062022422037012

كلية العلوم/جامعة كركوك601.0085.86اعدادية البيداء للبناتاحيائياستبرق صباح سلطان حميد55072022422037015

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86اعدادية البيداء للبناتاحيائياسمهان خلف عبد صالح55082022422037020

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية البيداء للبناتاحيائياسيل محمد بشير شندح55092022422037022

كلية العلوم/جامعة كركوك625.0089.29اعدادية البيداء للبناتاحيائيافنان علي ابراهيم احمد55102022422037023

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية البيداء للبناتاحيائياالء جبار عزيز يحيى55112022422037025

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71اعدادية البيداء للبناتاحيائيايناس خالد شكور رضا55122022422037034

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك515.0073.57اعدادية البيداء للبناتاحيائيايه علي احمد حسين55132022422037038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك573.0081.86اعدادية البيداء للبناتاحيائيبنان جمعه علي محمد55142022422037043

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك527.0075.29اعدادية البيداء للبناتاحيائيتارا احمد محمد علي55152022422037045

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية البيداء للبناتاحيائيحنان ياسين علي نجم55162022422037050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية البيداء للبناتاحيائيخديجة مهدي محمد صالح عبد هللا55172022422037052

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت458.0065.43اعدادية البيداء للبناتاحيائيداليا كمال قاسم حسن55182022422037053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية388.0055.43اعدادية البيداء للبناتاحيائيدنيا عبد الخالق شكور مجيد55192022422037057

كلية العلوم/جامعة تكريت582.0083.14اعدادية البيداء للبناتاحيائيرساله خليل ابراهيم محمد55202022422037062
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية البيداء للبناتاحيائيزمن محمد انور عطا55212022422037068

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية البيداء للبناتاحيائيزهراء خليل ابراهيم محمد55222022422037069

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية البيداء للبناتاحيائيزهراء زهير علي حسين55232022422037070

كلية العلوم/جامعة كركوك631.0090.14اعدادية البيداء للبناتاحيائيزهراء هادي يوسف علي55242022422037071

كلية العلوم/جامعة كركوك598.0085.43اعدادية البيداء للبناتاحيائيزيان مزهر مطر عبد هللا55252022422037072

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك516.0073.71اعدادية البيداء للبناتاحيائيزينب صديق عبد الكريم علي55262022422037073

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك471.0067.29اعدادية البيداء للبناتاحيائيزينب هشام محمد حميد55272022422037074

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية البيداء للبناتاحيائيزينه هزبر حسين جاسم55282022422037077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية686.0098.00اعدادية البيداء للبناتاحيائيسارة خالد حميد صالح55292022422037079

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك556.0079.43اعدادية البيداء للبناتاحيائيساره رائد عبد هللا محمد55302022422037080

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية البيداء للبناتاحيائيساره قيس صالح حسن55312022422037084

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86اعدادية البيداء للبناتاحيائيساره محمد نجم الدين مجيد55322022422037085

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك528.0075.43اعدادية البيداء للبناتاحيائيسجى احمد سعيد حسين55332022422037087

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت480.0068.57اعدادية البيداء للبناتاحيائيسجى حازم قادر بابل55342022422037088

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0094.57اعدادية البيداء للبناتاحيائيسجى عاكف اسماعيل قادر55352022422037089

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية البيداء للبناتاحيائيسندس جهاد رشيد محمد55362022422037093

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية البيداء للبناتاحيائيسوزان صالح الدين يوسف حبيب55372022422037094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك590.0084.29اعدادية البيداء للبناتاحيائيسوفال فاروق محمد محي الدين55382022422037096

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0085.00اعدادية البيداء للبناتاحيائيسيما صالح رشيد محمد55392022422037097

كلية العلوم/جامعة كركوك653.0093.29اعدادية البيداء للبناتاحيائيضحى فاضل علي حميد55402022422037101

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية البيداء للبناتاحيائيعائشة احمد سعيد حسين55412022422037104

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية البيداء للبناتاحيائيفضيله وليد عبد عزيز55422022422037109

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية612.0087.43اعدادية البيداء للبناتاحيائيالالز شيروان نجم الدين محمد امين55432022422037111

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.71اعدادية البيداء للبناتاحيائيالنه صالح محمد محمد55442022422037112

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية البيداء للبناتاحيائيليلى محسن ابراهيم حمود55452022422037113

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0062.71اعدادية البيداء للبناتاحيائيماريا كمال قاسم حسن55462022422037114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0067.43اعدادية البيداء للبناتاحيائيمروه عباس ابراهيم خليل55472022422037117

كلية طب االسنان/جامعة كركوك693.0099.00اعدادية البيداء للبناتاحيائيمريم فارس قدوري سكران55482022422037119

كلية الصيدلة/جامعة كركوك696.0099.43اعدادية البيداء للبناتاحيائيمريم نبيل عباس بخش55492022422037124

كلية اآلداب/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية البيداء للبناتاحيائيمريم نوري نوفان حسن55502022422037125

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0099.86اعدادية البيداء للبناتاحيائيمريم هزبر حسين جاسم55512022422037126

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71اعدادية البيداء للبناتاحيائيمالك جنكيز علي تقي55522022422037127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت542.0077.43اعدادية البيداء للبناتاحيائيمناهل حمد علي حميد55532022422037128

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك514.0073.43اعدادية البيداء للبناتاحيائيمنى جبار بهاء الدين فالمرز55542022422037129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك508.0072.57اعدادية البيداء للبناتاحيائينرجس جواد كاظم اسماعيل55552022422037133

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية580.0082.86اعدادية البيداء للبناتاحيائينرجس علي جبار جهاد55562022422037134

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية586.0083.71اعدادية البيداء للبناتاحيائينور أمين عزيز أمين55572022422037135

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك520.0074.29اعدادية البيداء للبناتاحيائينور الهدى خالد عزيز مجول55582022422037136

كلية العلوم/جامعة كركوك626.0089.43اعدادية البيداء للبناتاحيائينور الهدى طه ياسين محمد55592022422037137

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك555.0079.29اعدادية البيداء للبناتاحيائينور لطيف ياسين ابراهيم55602022422037139
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كلية العلوم/جامعة كركوك598.0085.43اعدادية البيداء للبناتاحيائيهاله فاضل حسن سلمان55612022422037141

كلية العلوم/جامعة تكريت579.0082.71اعدادية البيداء للبناتاحيائيهدى حسن جاسم معله55622022422037142

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية البيداء للبناتاحيائيهديل محمد بشير شندح55632022422037143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك512.0073.14اعدادية البيداء للبناتاحيائيهند يوسف مطر عبد هللا55642022422037144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك489.0069.86اعدادية فلسطين للبناتاحيائيآيه احسان محمد علي55652022422038003

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك564.0080.57اعدادية فلسطين للبناتاحيائيآيه مكي مجيد احمد55662022422038004

كلية العلوم/جامعة كركوك601.0085.86اعدادية فلسطين للبناتاحيائياسراء ابراهيم سحل ثيل55672022422038006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية439.0062.71اعدادية فلسطين للبناتاحيائياسراء انور عمر أحمد55682022422038007

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية فلسطين للبناتاحيائياسماء ازاد احمد سعيد55692022422038009

كلية العلوم/جامعة كركوك615.0087.86اعدادية فلسطين للبناتاحيائيالبراق عواد عبد زبار55702022422038015

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية فلسطين للبناتاحيائيايالف فالح احمد مجيد55712022422038016

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0085.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيايالف قابل عادل علي55722022422038017

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية فلسطين للبناتاحيائيحنان وندي احمد اسماعيل55732022422038025

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية فلسطين للبناتاحيائيدريا مهدي ناصح عباس55742022422038026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى561.0080.14اعدادية فلسطين للبناتاحيائيديانا عماد عمر محمد55752022422038029

كلية اآلداب/جامعة كركوك496.0070.86اعدادية فلسطين للبناتاحيائيرؤيا احمد خلف مجالع55762022422038030

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86اعدادية فلسطين للبناتاحيائيرؤيا مؤيد فاضل مصطفى55772022422038032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية495.0070.71اعدادية فلسطين للبناتاحيائيرقيه عدنان كمال ابراهيم55782022422038035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك623.0089.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيرندة نوزاد رشيد عبد هللا55792022422038037

كلية التمريض/جامعة كركوك669.0095.57اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب ادريس بهاء الدين صابر55802022422038039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك592.0084.57اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب نبيل عادل علي55812022422038043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك582.0083.14اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينة مراد شهاب احمد55822022422038044

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك506.0072.29اعدادية فلسطين للبناتاحيائيسارة هاوار عبيد كريم55832022422038046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0067.14اعدادية فلسطين للبناتاحيائيساره محمد شاكر محمد علي55842022422038047

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية فلسطين للبناتاحيائيساره مولود خميس محمد55852022422038048

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيسراب خالد عباس مجيد55862022422038049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك546.0078.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيسهام رائد محمود محمد55872022422038051

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.71اعدادية فلسطين للبناتاحيائيشيماء عادل نايف سالم55882022422038053

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك543.0077.57اعدادية فلسطين للبناتاحيائيصابرين جمال محمد عباس55892022422038054

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية فلسطين للبناتاحيائيعفراء عبد هللا عبد زبار55902022422038057

كلية الزراعة/جامعة كركوك453.0064.71اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم عزيز جعفر55912022422038060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية438.0062.57اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمريم فؤاد أحمد محمد55922022422038071

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمريم كاوه محمد شريف55932022422038073

كلية اآلداب/جامعة كركوك497.0071.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمالك سعد يونس رشيد55942022422038074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمالك نبيل محمد عبد الرحمن55952022422038075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك571.0081.57اعدادية فلسطين للبناتاحيائيميامي نعمت محسن دايح55962022422038076

كلية التمريض/جامعة تلعفر632.0090.29اعدادية فلسطين للبناتاحيائينور الهدى عبد خضير حسين55972022422038078

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0086.71اعدادية فلسطين للبناتاحيائيهاجر علي محمد احمد55982022422038081

كلية التمريض/جامعة كركوك663.0094.71اعدادية فلسطين للبناتاحيائيهدى علي هللا ويردي عرب55992022422038083

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائياسراء احمد اسحق يعقوب56002022422039001
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التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائياسراء جمال كريم معروف56012022422039002

كلية اآلداب/جامعة كركوك511.0073.00 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائياشواق حسين علي حمودي56022022422039005

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك656.0093.71 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائياالء اياد مجيد احمد56032022422039006

كلية الزراعة/جامعة كركوك431.0061.57 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائياالء عمار غافل عواد56042022422039007

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائيبراء جبار مرهون مشعان56052022422039013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك576.0082.29 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائيتبارك عالء شاكر مهدي56062022422039016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك492.0070.29 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائيرسل حسن ابراهيم جدوع56072022422039018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531.0075.86 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائيرسل عباس احمد محمد56082022422039019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0063.71 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائيرغده علي محمد عداي56092022422039021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك588.0084.00 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائيزينب عدنان سلطان اسود56102022422039026

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0096.43 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائيساجده عماد جمعه صنع هللا56112022422039031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل493.0070.43 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائيسفانا سعد هاشم نايف56122022422039035

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك506.0072.29 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائيسناء اكرم رسول علي56132022422039038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك582.0083.14 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائيشهد علي صالح فرحان56142022422039040

كلية العلوم/جامعة كركوك634.0090.57 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائيشهد كامل طالب عباس56152022422039041

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائيشيرين كاظم علي خليل56162022422039042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك481.0068.71 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائيشيماء محمد رمضان احمد56172022422039045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية482.0068.86 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائيصابرين سعيد مهدي صالح56182022422039047

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء612.0087.43 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائيغفران صباح دوله جاسم56192022422039052

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائيفاطمة ابراهيم عباس حسين56202022422039053

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية442.0063.14 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائيفاطمه كامران مجيد توفيق56212022422039055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائيلبنى نجم عبد النبي ساجت56222022422039060

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك624.0089.14 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائيملك صالح حسين علي56232022422039065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك586.0083.71 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائينهله عبد عبد هللا محمد56242022422039072

كلية التمريض/جامعة تكريت658.0094.00 للبنات1- اعدادية الخنساء احيائيهيام خالد كامل بطاح56252022422039078

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك595.0085.00ثانوية عشتار للبناتاحيائيماريانا اياد عبد الرحيم ججو56262022422040002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك495.0070.71ثانوية عشتار للبناتاحيائيميرنا بسام صباح بشير56272022422040003

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية608.0086.86ثانوية عشتار للبناتاحيائينتاليا هاني كامل الياس56282022422040004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك584.0083.43ثانوية التون صو للبناتاحيائياسماء كريم قاسم اسعد56292022422041002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43ثانوية التون صو للبناتاحيائياسيا سليمان هاشم توفيق56302022422041003

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك530.0075.71ثانوية التون صو للبناتاحيائيايمان محمود محمد بكر56312022422041006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك562.0080.29ثانوية التون صو للبناتاحيائيايناس بختيار اكرم رسول56322022422041007

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك556.0079.43ثانوية التون صو للبناتاحيائيخديجة عصام دحام ولي56332022422041009

كلية العلوم/جامعة كركوك629.0089.86ثانوية التون صو للبناتاحيائيدنيا خليل خورشيد فقي56342022422041010

كلية العلوم/جامعة كركوك635.0090.71ثانوية التون صو للبناتاحيائيزبيده زكي قابل احمد56352022422041011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0069.57ثانوية التون صو للبناتاحيائيزهراء غضبان برهان محمود56362022422041012

كلية العلوم/جامعة كركوك619.0088.43ثانوية التون صو للبناتاحيائيزينة يوسف اسعد مصطفى56372022422041014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك592.0084.57ثانوية التون صو للبناتاحيائيساره محمود محمد بكر56382022422041015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك577.0082.43ثانوية التون صو للبناتاحيائيشهد خير هللا محمد عبد هللا56392022422041019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك573.0081.86ثانوية التون صو للبناتاحيائيضحى هشام هاشم محمد56402022422041020
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قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك529.0075.57ثانوية التون صو للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم جمعه رجب56412022422041021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك584.0083.43ثانوية التون صو للبناتاحيائيفاطمه مراد عبد السالم سليم56422022422041022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك530.0075.71ثانوية التون صو للبناتاحيائيكوالله طارق توفيق قره ني56432022422041023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0063.57ثانوية التون صو للبناتاحيائيمأوى ميعاد علي حسن56442022422041026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك529.0075.57ثانوية التون صو للبناتاحيائيمريا معتصم فتح هللا عبد هللا56452022422041027

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0091.71ثانوية التون صو للبناتاحيائيمالك جتين صباح محمد56462022422041028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك477.0068.14ثانوية التون صو للبناتاحيائينوران حسن صفوت غفور56472022422041030

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك558.0079.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيأيالر ايدن نوري عباس56482022422042002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك556.0079.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيأيه نيهاد محمد صالح رحيم56492022422042004

كلية التمريض/جامعة تكريت637.0091.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيابرار وليد مصطفى سلطان56502022422042005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيازهار شهاب احمد حرجان56512022422042006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية520.0074.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياالء عبد القادر عبد هللا عثمان56522022422042007

كلية اآلداب/جامعة كركوك496.0070.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياالء هدايت عبد الكريم امين56532022422042009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت560.0080.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياميمه سويدان عبد عصمي56542022422042011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية476.0068.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايه عادل خورشيد احمد56552022422042013

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0084.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبه يمان عثمان علي محمد56562022422042017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك494.0070.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيجمانه محمود عبد ابراهيم56572022422042018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت549.0078.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيجواهر عطا هللا احمد يوسف56582022422042019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيدعاء عقيل مزهر عالوي56592022422042024

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيدنيا هيوا عبد هللا محمد امين56602022422042027

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرجاء احمد محمود اسود56612022422042029

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك512.0073.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرغد صالح محمد حميد56622022422042030

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك475.0067.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرواء اسماعيل حسين علي56632022422042031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك564.0080.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيروزا شيرزاد محمد صالح رحيم56642022422042032

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيروزان بيستون قانع قادر56652022422042033

كلية العلوم/جامعة كركوك659.0094.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيروزين قارامان محمد صالح رحيم56662022422042034

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيساره احمد عبد هللا احمد56672022422042037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك613.0087.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشيماء جمال عبيد علي56682022422042046

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك476.0068.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم حسين مهدي56692022422042049

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك521.0074.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه علي حسين علي56702022422042050

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى446.0063.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه علي عفان صالح56712022422042051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت540.0077.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيليلى احمد حسن علي56722022422042056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيلينه اسماعيل عبد هللا صادق56732022422042058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك559.0079.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمنار حاتم ابراهيم خليل56742022422042062

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك515.0073.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمنار محمد عبد نجم56752022422042064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0067.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينهله عبد هللا احمد مرعي56762022422042069

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد563.0080.43ثانوية شفق للبناتاحيائياالء باسل محمد علوان56772022422043005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية شفق للبناتاحيائيايالف قاسم احمد محمد56782022422043006

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك544.0077.71ثانوية شفق للبناتاحيائيايه وليد خالد ابراهيم56792022422043009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية شفق للبناتاحيائيبتول محمد هادي جمعه56802022422043010
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قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية شفق للبناتاحيائيجنان رجعان اسود كريم56812022422043012

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك511.0073.00ثانوية شفق للبناتاحيائيحوراء جهاد احمد رضا56822022422043013

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43ثانوية شفق للبناتاحيائيرفأ محمود عباس زين العابدين56832022422043016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71ثانوية شفق للبناتاحيائيرقية جواد صياد حسن56842022422043017

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك548.0078.29ثانوية شفق للبناتاحيائيرقيه علي خليل غائب56852022422043018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية437.0062.43ثانوية شفق للبناتاحيائيزهراء احسان علي احمد56862022422043021

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية شفق للبناتاحيائيزهراء عبد هللا حسن كاظم56872022422043022

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية شفق للبناتاحيائيزهراء فكرت هللا ويردي محمد56882022422043023

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية شفق للبناتاحيائيزينب عصام جمعه كامل56892022422043025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت505.0072.14ثانوية شفق للبناتاحيائيزينه حسين قنبر علي56902022422043026

كلية طب االسنان/جامعة كركوك691.0098.71ثانوية شفق للبناتاحيائيساره علي بهجت جوهر56912022422043027

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0094.57ثانوية شفق للبناتاحيائيساره فرحان عابدين وحيد56922022422043028

كلية العلوم/جامعة تكريت583.0083.29ثانوية شفق للبناتاحيائيسالي فرحان حسن سمير56932022422043029

كلية التمريض/جامعة كركوك680.0097.14ثانوية شفق للبناتاحيائيسراب دعدوش هالل حمد56942022422043031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك541.0077.29ثانوية شفق للبناتاحيائيضيفاء يحيى محمود صالح56952022422043034

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك509.0072.71ثانوية شفق للبناتاحيائيعذراء ممدوح جاسم محمد56962022422043035

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية شفق للبناتاحيائيغدير جودت حيدر احمد56972022422043037

كلية التمريض/جامعة كركوك678.0096.86ثانوية شفق للبناتاحيائيغفران عجاج وسمي احمد56982022422043038

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية شفق للبناتاحيائيفاطمه رعد سعود شويش56992022422043040

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية شفق للبناتاحيائيفاطمه صالح عبد هللا ابراهيم57002022422043041

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية شفق للبناتاحيائينبأ جاسم محمد عبد هللا57012022422043047

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0085.43ثانوية شفق للبناتاحيائينور فاضل ساقي محمد57022022422043049

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك509.0072.71ثانوية شفق للبناتاحيائيهيام جاسم محمد احمد57032022422043054

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت494.0070.57ثانوية شفق للبناتاحيائيوفد سليم حواس عواد57042022422043055

كلية الطب/جامعة كركوك699.0099.86ثانوية شفق للبناتاحيائييلدز رضا محمد مولود57052022422043056

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية الحويجة للبناتاحيائياستبرق نجاة خلف عبد هللا57062022422045002

كلية التمريض/جامعة كركوك680.0097.14اعدادية الحويجة للبناتاحيائياسماء حمد نجم عبد هللا57072022422045005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0066.14اعدادية الحويجة للبناتاحيائيالماس احمد حسن غافل57082022422045008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية الحويجة للبناتاحيائيايمان نوري حسن كضيب57092022422045017

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت529.0075.57اعدادية الحويجة للبناتاحيائيتبارك مازن احمد خلف57102022422045021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية الحويجة للبناتاحيائيحنان خلف حسين حمود57112022422045023

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت625.0089.29اعدادية الحويجة للبناتاحيائيرسل عزيز ابراهيم حسن57122022422045026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية الحويجة للبناتاحيائيرسل نوح حميد عبد هللا57132022422045027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية383.0054.71اعدادية الحويجة للبناتاحيائيزهور احمد محمد محمود57142022422045030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك568.0081.14اعدادية الحويجة للبناتاحيائيزينب طه محمد اسود57152022422045031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0061.71اعدادية الحويجة للبناتاحيائيسارة نصير بهجت فاضل57162022422045032

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك554.0079.14اعدادية الحويجة للبناتاحيائيسجى عطا جاسم علي57172022422045033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك560.0080.00اعدادية الحويجة للبناتاحيائيسحر خضر احمد حسين57182022422045034

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية الحويجة للبناتاحيائيسالفه اسامة خلف حمد57192022422045036

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية الحويجة للبناتاحيائيسند عبود شهاب حمد57202022422045037
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533.0076.14اعدادية الحويجة للبناتاحيائيشيماء ثابت علي حسين57212022422045040

كلية العلوم/جامعة كركوك605.0086.43اعدادية الحويجة للبناتاحيائيعذراء علي نجم عبد هللا57222022422045042

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0061.43اعدادية الحويجة للبناتاحيائيكوثر خالد محمد عسكر57232022422045046

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية الحويجة للبناتاحيائيمالك محمد حمد حسين57242022422045051

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت504.0072.00اعدادية الحويجة للبناتاحيائيمنار قاسم محمد خلف57252022422045052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك579.0082.71اعدادية الحويجة للبناتاحيائيمنال حمودي زيدان خلف57262022422045053

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء599.0085.57اعدادية الحويجة للبناتاحيائيمنى سليمان عيسى جاسم57272022422045055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت530.0075.71اعدادية الحويجة للبناتاحيائيمهى علي محمد عليوي57282022422045057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية438.0062.57اعدادية الحويجة للبناتاحيائينوفه هالل احمد عاكوب57292022422045062

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت438.0062.57اعدادية الحويجة للبناتاحيائيهديل عثمان جاد هللا حمد57302022422045063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك549.0078.43اعدادية الحويجة للبناتاحيائيهناء نوري حمد محمد57312022422045064

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية الحويجة للبناتاحيائيوسن صالح احمد محمد57322022422045065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية الحويجة للبناتاحيائييسر عايد احمد عبد هللا57332022422045067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية493.0070.43اعدادية قونجة كول للبناتاحيائياخالص حاتم جاسم محمد صالح57342022422046002

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0087.29اعدادية قونجة كول للبناتاحيائياسراء صفوان محمد هادي57352022422046004

كلية التمريض/جامعة تلعفر641.0091.57اعدادية قونجة كول للبناتاحيائياسراء فاتح قاسم علي57362022422046005

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيايه حيدر جواد زين العابدين57372022422046014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك598.0085.43اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيايه قاسم علي نقي57382022422046015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى386.0055.14اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيايه قصي محمد عواد57392022422046016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك577.0082.43اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيبنين ابراهيم حسين شريف57402022422046020

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيحنان حسن عزت نصرت57412022422046021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت498.0071.14اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيدنيا حسين اصغر نوري57422022422046022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك575.0082.14اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيزهراء ايدن محمد محي الدين57432022422046023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531.0075.86اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيزهراء حيدر ناظم صادق57442022422046024

كلية التمريض/جامعة كركوك663.0094.71اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيزهراء صاحب نور الدين جعفر57452022422046025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية486.0069.43اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيزينب إحسان صادق حسن57462022422046030

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0086.57اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيزينب صالح علي قنبر57472022422046032

كلية طب االسنان/جامعة كركوك694.0099.14اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيسارة محمد احمد جعفر57482022422046033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيشهربان احمد هادي قولي57492022422046034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك544.0077.71اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيشيماء كاظم محمد علي علي مردان57502022422046035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية425.0060.71اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيفاطمه حسن نجم الدين مردان57512022422046042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك544.0077.71اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيفاطمه طه علي حمزة57522022422046044

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك552.0078.86اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيفاطمه محمد فتاح رشيد57532022422046045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك504.0072.00اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيفاطمه نجف خضر صمد57542022422046046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك585.0083.57ثانوية الشروق للبناتاحيائياسراء حاتم ابراهيم محمد57552022422047001

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية الشروق للبناتاحيائياسراء شعبان نائف مصطفى57562022422047002

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86ثانوية الشروق للبناتاحيائياسراء علي جاسم محمد57572022422047003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك529.0075.57ثانوية الشروق للبناتاحيائياسراء غازي حميد حسين57582022422047004

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00ثانوية الشروق للبناتاحيائياسماء جنكيز قاسم محمد غازي57592022422047005

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86ثانوية الشروق للبناتاحيائيايالف حامد محمود يوسف57602022422047009
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التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86ثانوية الشروق للبناتاحيائيايمان حسين سمين محمود57612022422047012

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك609.0087.00ثانوية الشروق للبناتاحيائيايه حسن اسماعيل ساهي57622022422047013

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0087.57ثانوية الشروق للبناتاحيائيبراق عدنان داود حسين57632022422047014

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك516.0073.71ثانوية الشروق للبناتاحيائيبنين بهاء الدين صادق جعفر57642022422047016

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك512.0073.14ثانوية الشروق للبناتاحيائيدنيا يوسف ستار محمد57652022422047021

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية الشروق للبناتاحيائيزمرد فالح حسن ساقي57662022422047026

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية الشروق للبناتاحيائيزينه اركان احمد محمد57672022422047029

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك509.0072.71ثانوية الشروق للبناتاحيائيساره ابراهيم جمعه ابراهيم57682022422047030

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية الشروق للبناتاحيائيسميه علي خلف ياسين57692022422047034

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00ثانوية الشروق للبناتاحيائيسميه مهدي محمد رشيد57702022422047035

كلية اآلداب/جامعة كركوك489.0069.86ثانوية الشروق للبناتاحيائيسوسن نور الدين فخري عزت57712022422047037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0066.71ثانوية الشروق للبناتاحيائيشهد محمود أحمد سمين57722022422047040

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية632.0090.29ثانوية الشروق للبناتاحيائيصفيه جليل ابراهيم اسماعيل57732022422047042

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت591.0084.43ثانوية الشروق للبناتاحيائيفاطمه احمد كامل خليل57742022422047043

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14ثانوية الشروق للبناتاحيائيمروه ايدن نوري محمد57752022422047049

كلية الزراعة/جامعة كركوك448.0064.00ثانوية الشروق للبناتاحيائيمريم وحد الدين عز الدين نوري57762022422047052

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية الشروق للبناتاحيائيمالك عالء صفاء محمد57772022422047053

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية422.0060.29ثانوية الشروق للبناتاحيائيمنى مؤيد محمد صالح عثمان57782022422047055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية422.0060.29ثانوية الشروق للبناتاحيائيمينا مؤيد محمد صالح عثمان57792022422047057

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك515.0073.57ثانوية الشروق للبناتاحيائيهبه فالح نجم رشيد57802022422047060

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية383.0054.71ثانوية الشروق للبناتاحيائيهدى مظفر عبد هللا زينل57812022422047062

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية هاجر للبناتاحيائيأيه احمد نظام جاسم57822022422048001

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك506.0072.29ثانوية هاجر للبناتاحيائيابرار نجاة فريق حسن57832022422048002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية هاجر للبناتاحيائياخالص علي نوري خورشيد57842022422048003

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك524.0074.86ثانوية هاجر للبناتاحيائياسماء هدايت رمضان محمد57852022422048004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية هاجر للبناتاحيائيبتول محمد زاهد يوسف57862022422048009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية هاجر للبناتاحيائيبتول نظام رفيق حسن57872022422048010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك571.0081.57ثانوية هاجر للبناتاحيائيزينه نظام الدين فاضل عباس57882022422048017

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك552.0078.86ثانوية هاجر للبناتاحيائيسلسبيل فخر الدين شفيق حسن57892022422048019

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية هاجر للبناتاحيائيضحى علي هالل سمير57902022422048023

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71ثانوية هاجر للبناتاحيائيفاطمة حسين ابراهيم علي57912022422048026

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية هاجر للبناتاحيائيفاطمه صدام هالل عوفي57922022422048030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية428.0061.14ثانوية هاجر للبناتاحيائيفاطمه علي شامل حسن آغا57932022422048031

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك522.0074.57ثانوية هاجر للبناتاحيائيكوثر ارسالن علي مهدي57942022422048033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت544.0077.71ثانوية هاجر للبناتاحيائيلمياء طه مطر شهاب57952022422048034

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك539.0077.00ثانوية هاجر للبناتاحيائيمريم عبد الرحمن طاهر خليفه57962022422048037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية هاجر للبناتاحيائينبأ نور الدين حسن رضا57972022422048042

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0064.29ثانوية الموعظة للبناتاحيائيأسماء خلف اسود حسين57982022422049001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك489.0069.86ثانوية الموعظة للبناتاحيائياسراء احمد حسون محمد57992022422049002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك609.0087.00ثانوية الموعظة للبناتاحيائيالهام طاهر محمود جاموس58002022422049004
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى473.0067.57ثانوية الموعظة للبناتاحيائيامنه محمد وادي عبد هللا58012022422049008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت602.0086.00ثانوية الموعظة للبناتاحيائيانغام محمد حمود عبد هللا58022022422049009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت494.0070.57ثانوية الموعظة للبناتاحيائيبدور اسماعيل ياسين حمدون58032022422049013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية الموعظة للبناتاحيائيجواهر حمد محمد حسن58042022422049015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية الموعظة للبناتاحيائيختام سعد محمد صالح58052022422049018

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية الموعظة للبناتاحيائيرانيا عقيل صالح عبد هللا58062022422049020

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86ثانوية الموعظة للبناتاحيائيرحمه عطا هللا خلف صالح58072022422049021

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار548.0078.29ثانوية الموعظة للبناتاحيائيرسل جاسم محمد عبد الرزاق58082022422049023

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية الموعظة للبناتاحيائيرغد علي مرهج عالوي58092022422049024

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك625.0089.29ثانوية الموعظة للبناتاحيائيرغده محمود داود سليم58102022422049025

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل605.0086.43ثانوية الموعظة للبناتاحيائيشهد محمود خلف كاطع58112022422049031

كلية التمريض/جامعة كركوك665.0095.00ثانوية الموعظة للبناتاحيائيغفران احمد جاسم محمد58122022422049032

كلية الزراعة/جامعة كركوك433.0061.86ثانوية الموعظة للبناتاحيائيفرحه فاضل غانم خليل58132022422049033

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك531.0075.86ثانوية الموعظة للبناتاحيائيلطيفه نزهان جاسم محمد58142022422049034

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار533.0076.14ثانوية الموعظة للبناتاحيائينبأ جاسم محمد عبد الرزاق58152022422049038

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0084.57ثانوية الموعظة للبناتاحيائينور طالع طيب احمد58162022422049041

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86ثانوية الموعظة للبناتاحيائينور مطلك محمود محمد58172022422049042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت539.0077.00ثانوية الموعظة للبناتاحيائينورس عبد الرزاق ابراهيم عبد هللا58182022422049043

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية628.0089.71ثانوية الموعظة للبناتاحيائينوره خزعل علي عبد هللا58192022422049044

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر500.0071.43ثانوية الموعظة للبناتاحيائيهدى مبارك عبد احمد58202022422049045

كلية العلوم/جامعة كركوك614.0087.71ثانوية الموعظة للبناتاحيائيوالء حميد احمد عبد الرحمن58212022422049046

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية سروة للبناتاحيائيأسماء رافع عبد هللا منيف58222022422050002

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك445.0063.57ثانوية سروة للبناتاحيائيابتهال جبار جلوب مجمان58232022422050004

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك545.0077.86ثانوية سروة للبناتاحيائياريام احمد جاسم محمد58242022422050005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك477.0068.14ثانوية سروة للبناتاحيائياسراء صالح اسماعيل سلمان58252022422050008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك556.0079.43ثانوية سروة للبناتاحيائيامل فياض اعبير سعد58262022422050011

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك553.0079.00ثانوية سروة للبناتاحيائياميرة رافع عبد هللا منيف58272022422050012

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك587.0083.86ثانوية سروة للبناتاحيائيامينة عامر عبد هللا جاسم58282022422050013

كلية العلوم/جامعة كركوك597.0085.29ثانوية سروة للبناتاحيائيايمان عدنان سرهيد عمر58292022422050015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت534.0076.29ثانوية سروة للبناتاحيائيايه ربيع ابراهيم عبد58302022422050017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية522.0074.57ثانوية سروة للبناتاحيائيايه عامر احمد حمود58312022422050018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية498.0071.14ثانوية سروة للبناتاحيائيبتول حارس احمد جدي58322022422050019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت605.0086.43ثانوية سروة للبناتاحيائيتارا اسماعيل محمد صالح كريم58332022422050023

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك535.0076.43ثانوية سروة للبناتاحيائيجنات موسى حسن ساقي58342022422050024

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك562.0080.29ثانوية سروة للبناتاحيائيجيهان جنكيز عبد هللا سمين58352022422050025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك539.0077.00ثانوية سروة للبناتاحيائيخديجة معد مانع عالوي58362022422050026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك580.0082.86ثانوية سروة للبناتاحيائيدنيا ايدن كمال علي مردان58372022422050027

كلية التمريض/جامعة تكريت645.0092.14ثانوية سروة للبناتاحيائيسناء عماد حسين مصطفى58382022422050035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0069.71ثانوية سروة للبناتاحيائيضفاف احمد جاسم محمد58392022422050038

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية سروة للبناتاحيائيمالك مبدر جاسم محمد58402022422050043
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك487.0069.57ثانوية سروة للبناتاحيائينبأ مجدي اسود شريف58412022422050047

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك556.0079.43ثانوية سروة للبناتاحيائينور عبد القادر علي سلمان58422022422050050

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29ثانوية سروة للبناتاحيائينيران بركان عبد الجبار ماجد58432022422050052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك584.0083.43ثانوية ام البنين للبناتاحيائيأسن يشار محمد امين احمد58442022422051002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43ثانوية ام البنين للبناتاحيائيامينه وليد عبد الرحمن محمد علي58452022422051003

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك510.0072.86ثانوية ام البنين للبناتاحيائيآيه اياد عادل محمد علي58462022422051004

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.57ثانوية ام البنين للبناتاحيائيآيه غايب خلف عويد58472022422051006

كلية العلوم/جامعة كركوك597.0085.29ثانوية ام البنين للبناتاحيائياخالص مهدي علي رضا58482022422051007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء581.0083.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائياالء حسين شاكر شكور58492022422051012

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية ام البنين للبناتاحيائياالء عبد المنعم رشيد خورشيد58502022422051013

كلية التمريض/جامعة كركوك675.0096.43ثانوية ام البنين للبناتاحيائياالء مدين عيسى صالح58512022422051014

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت543.0077.57ثانوية ام البنين للبناتاحيائياية اسامه غازي داود58522022422051017

كلية الصيدلة/جامعة كركوك693.0099.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيايالف اياد عادل شمس الدين58532022422051019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى541.0077.29ثانوية ام البنين للبناتاحيائيبشرى عمران سمين اسماعيل58542022422051025

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك614.0087.71ثانوية ام البنين للبناتاحيائيتسنيم علي كريم محسن58552022422051027

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.57ثانوية ام البنين للبناتاحيائيجنه زياد حسين علي58562022422051028

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0086.57ثانوية ام البنين للبناتاحيائيداليا صبحي حيدر حاجي58572022422051031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية429.0061.29ثانوية ام البنين للبناتاحيائيدعاء محمد بهجت رفيق58582022422051033

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرباب عمران عبد الخالق حسين58592022422051034

كلية العلوم/جامعة كركوك618.0088.29ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرحمه عبد المهيمن رمزي مصطفى58602022422051035

كلية العلوم/جامعة كركوك612.0087.43ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرنا سلمان هندي عواد58612022422051038

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك544.0077.71ثانوية ام البنين للبناتاحيائيريام هاشم جميل ابراهيم58622022422051040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك478.0068.29ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء ماجد علي أسد58632022422051042

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية578.0082.57ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء هشام هاشم عبد هللا58642022422051043

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب نور الدين كمال رشيد58652022422051051

كلية العلوم/جامعة كركوك624.0089.14ثانوية ام البنين للبناتاحيائيساره جمعه عسكر واحد58662022422051053

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيصبا عبد الباسط محمد درويش58672022422051059

كلية الزراعة/جامعة كركوك438.0062.57ثانوية ام البنين للبناتاحيائيضحى عصام فاضل حسن58682022422051062

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية605.0086.43ثانوية ام البنين للبناتاحيائيعائشه رائد حقي زينل58692022422051064

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمة ذنون يونس حسين58702022422051066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك542.0077.43ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمة نبيل اسماعيل محمد58712022422051067

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد حكيم توفيق58722022422051069

كلية العلوم/جامعة كركوك615.0087.86ثانوية ام البنين للبناتاحيائيكونل علي فاضل صديق58732022422051075

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0094.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيالنا مشتاق سردار نجيم58742022422051076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك503.0071.86ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمروه سرمد صباح نور الدين58752022422051077

كلية العلوم/جامعة الكوفة626.0089.43ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمريم انور حمد حسن58762022422051079

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية561.0080.14ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمنار مسلم فاضل كاظم58772022422051088

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية602.0086.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمنار هجران عبد الهادي علي58782022422051089

كلية الزراعة/جامعة كركوك456.0065.14ثانوية ام البنين للبناتاحيائينور الهدى عباس نوري حسين58792022422051093

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية ام البنين للبناتاحيائينور الهدى عمار هاشم عبد الحسن58802022422051094
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية ام البنين للبناتاحيائينور عبد الوهاب عبد هللا امين58812022422051095

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية513.0073.29ثانوية ام البنين للبناتاحيائينيل أميد عبد الستار عبد القادر58822022422051097

كلية العلوم/جامعة كركوك617.0088.14ثانوية ام البنين للبناتاحيائيهدى حسين سعيد شكر58832022422051099

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43ثانوية ام البنين للبناتاحيائيهديل وليد محمد شكر58842022422051101

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك530.0075.71ثانوية ام البنين للبناتاحيائيياسمين عماد اكرم نامق58852022422051102

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14ثانوية ام البنين للبناتاحيائييقين ضياء جبار حميد58862022422051103

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية612.0087.43اعدادية السالمة للبناتاحيائيدعاء زهير فتاح عمر58872022422052001

كلية الزراعة/جامعة كركوك507.0072.43اعدادية السالمة للبناتاحيائيرسل سعدون حسن حنطاو58882022422052002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية السالمة للبناتاحيائيسجى خير هللا طه عباس58892022422052004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت510.0072.86اعدادية السالمة للبناتاحيائيسمر هاشم محمد رحيل58902022422052006

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية السالمة للبناتاحيائيعائشة هيثم شاكر شكر58912022422052008

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك555.0079.29ثانوية همسة للبناتاحيائيأفان ستار احمد مجيد58922022422054001

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء663.0094.71ثانوية همسة للبناتاحيائيآيات محمد قاسم مهدي58932022422054003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية همسة للبناتاحيائياستبرق ابراهيم عبد احمد58942022422054004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك567.0081.00ثانوية همسة للبناتاحيائياسماء طه شكور محمد58952022422054005

كلية العلوم/جامعة كركوك667.0095.29ثانوية همسة للبناتاحيائياسن عدنان عادل جليل58962022422054007

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0080.57ثانوية همسة للبناتاحيائيايالف حمد مصطفى خليل58972022422054010

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية همسة للبناتاحيائيايالف هيوا صبحي عباس58982022422054011

كلية العلوم/جامعة كركوك602.0086.00ثانوية همسة للبناتاحيائيايه ابراهيم محمود بشبش58992022422054012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك561.0080.14ثانوية همسة للبناتاحيائيبتول يوسف كريم حماد59002022422054014

كلية الزراعة/جامعة كركوك427.0061.00ثانوية همسة للبناتاحيائيبري حسين نجم الدين تقي59012022422054015

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية همسة للبناتاحيائيدنيا هيوا ولي عسكر59022022422054020

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية همسة للبناتاحيائيرانيا سجحيل محمد عبد هللا59032022422054021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك574.0082.00ثانوية همسة للبناتاحيائيرويناز رعد زائر علي59042022422054023

كلية التمريض/جامعة كركوك665.0095.00ثانوية همسة للبناتاحيائيساره ابراهيم عبد احمد59052022422054029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك464.0066.29ثانوية همسة للبناتاحيائيساره لقمان عز الدين حيدر59062022422054030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0067.57ثانوية همسة للبناتاحيائيسجا حسن خزعل دنان59072022422054031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية همسة للبناتاحيائيسجى حازم محمد علي59082022422054032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية همسة للبناتاحيائيسوزان عدنان مزهر فتاح59092022422054035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك552.0078.86ثانوية همسة للبناتاحيائيسوسن جمال عجم صالح59102022422054036

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86ثانوية همسة للبناتاحيائيضماد احمد جسام محمد59112022422054039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0067.14ثانوية همسة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد انور اكبر59122022422054041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية426.0060.86ثانوية همسة للبناتاحيائيفاطمه شاكر محمود جلوب59132022422054042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك496.0070.86ثانوية همسة للبناتاحيائينجيبه نبز صالح احمد59142022422054048

كلية التمريض/جامعة تكريت652.0093.14ثانوية همسة للبناتاحيائينور الهدى رعد قاسم رشيد59152022422054049

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء644.0092.00ثانوية همسة للبناتاحيائيهدى نزار علي شاكر59162022422054051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية460.0065.71ثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةاحيائيئاشنا مجيد عودل مجيد59172022422055001

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةاحيائيبناز يوسف اسماعيل علي59182022422055004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك565.0080.71ثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةاحيائيبه يمان حسن علي نادر59192022422055005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0067.00ثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةاحيائيداليا وليد نور الدين توفيق59202022422055007
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية372.0053.14ثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةاحيائيشاجوان سامي كامل خليل59212022422055009

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك509.0072.71ثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةاحيائيشه نكه قاسم محمد علي احمد59222022422055010

كلية الزراعة/جامعة كركوك451.0064.43ثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء جهاد جبار رسول59232022422055011

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه طيفور احمد رسول59242022422055013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت504.0072.00ثانوية الهناء للبناتاحيائيأحالم عامر سليمان حسين59252022422057003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك550.0078.57ثانوية الهناء للبناتاحيائيإستبرق محبر عمر محمد59262022422057004

كلية التمريض/جامعة تكريت658.0094.00ثانوية الهناء للبناتاحيائيأمال سالم علي سليمان59272022422057005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية الهناء للبناتاحيائيأماني عيدان خلف علي59282022422057006

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك514.0073.43ثانوية الهناء للبناتاحيائيأميرة حسين معيد خلف59292022422057007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية الهناء للبناتاحيائيأميره حسن محمد سكران59302022422057008

كلية العلوم/جامعة تكريت582.0083.14ثانوية الهناء للبناتاحيائياسراء سعدون عبد المجيد حسين59312022422057010

كلية التربية/جامعة سامراء497.0071.00ثانوية الهناء للبناتاحيائياسراء عبد الحميد فهد عبد الحميد59322022422057011

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية الهناء للبناتاحيائياسماء حسين فرحان حميد59332022422057014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية الهناء للبناتاحيائياالء فرحان حبيب عليوي59342022422057016

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك509.0072.71ثانوية الهناء للبناتاحيائياماني اسامة حميد فاضل59352022422057017

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك519.0074.14ثانوية الهناء للبناتاحيائياميرة عبد هللا حميد محسن59362022422057018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية الهناء للبناتاحيائيايسر توفيق محمد عبد59372022422057019

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى628.0089.71ثانوية الهناء للبناتاحيائيايناس حبيب اسماعيل ابراهيم59382022422057020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية الهناء للبناتاحيائيبثينه نجم خلف محمد59392022422057021

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك519.0074.14ثانوية الهناء للبناتاحيائيحنان ندا داود حسن59402022422057024

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0084.57ثانوية الهناء للبناتاحيائيخالدة صالح ناجي دحام59412022422057025

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك582.0083.14ثانوية الهناء للبناتاحيائيرؤيا خلف صالح علوان59422022422057028

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت511.0073.00ثانوية الهناء للبناتاحيائيرغد يعرب إحسان حسين59432022422057030

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت498.0071.14ثانوية الهناء للبناتاحيائيرواء محسن إبراهيم عبد العزيز59442022422057034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية الهناء للبناتاحيائيريام فاروق حسين ظاهر59452022422057035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك578.0082.57ثانوية الهناء للبناتاحيائيريمة صالح مشعان جوهر59462022422057037

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية الهناء للبناتاحيائيزمن رياض احمد عبد الكريم59472022422057038

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية الهناء للبناتاحيائيزينب سلطان جاسم محمد59482022422057042

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت496.0070.86ثانوية الهناء للبناتاحيائيسندس مهند ريكان عويد59492022422057047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية الهناء للبناتاحيائيشروق ضياء حاضر حسن59502022422057048

كلية التمريض/جامعة تكريت657.0093.86ثانوية الهناء للبناتاحيائيشهد كامل عبد هللا حسين59512022422057049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت551.0078.71ثانوية الهناء للبناتاحيائيشيالن جمال محمد دخيل59522022422057051

كلية التمريض/جامعة تكريت656.0093.71ثانوية الهناء للبناتاحيائيشيماء أحمد علي سليمان59532022422057052

كلية العلوم/جامعة كركوك610.0087.14ثانوية الهناء للبناتاحيائيضحى نزال فرج جاسم59542022422057054

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك524.0074.86ثانوية الهناء للبناتاحيائيعالية حمد مشعان جوهر59552022422057056

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية الهناء للبناتاحيائيعهد محمد محسن محمود59562022422057058

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43ثانوية الهناء للبناتاحيائيغفران عبد الحكيم داود حسن59572022422057059

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية الهناء للبناتاحيائيغفران هاشم حسين رمضان59582022422057060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك569.0081.29ثانوية الهناء للبناتاحيائيلمياء محمد حسن علي59592022422057066

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14ثانوية الهناء للبناتاحيائيلياء ابراهيم حسين رمضان59602022422057067
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت470.0067.14ثانوية الهناء للبناتاحيائيمروه محسن خلف علي59612022422057069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك610.0087.14ثانوية الهناء للبناتاحيائيمنار عيسى محمد سيد59622022422057070

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية الهناء للبناتاحيائيمنى محمد داود حسن59632022422057072

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.57ثانوية الهناء للبناتاحيائيميادة خلف صالح علوان59642022422057074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت589.0084.14ثانوية الهناء للبناتاحيائينور جمال محمد دخيل59652022422057077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية الهناء للبناتاحيائينورس رمضان حسين حمد59662022422057079

كلية التمريض/جامعة تكريت653.0093.29ثانوية الهناء للبناتاحيائيهجران هاشم حسين رمضان59672022422057081

كلية العلوم/جامعة تكريت611.0087.29ثانوية الهناء للبناتاحيائيهديل ابراهيم سالم حسين59682022422057083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك576.0082.29ثانوية الهناء للبناتاحيائيهوازن عبد هللا طرفه جاسم59692022422057085

كلية التمريض/جامعة كركوك669.0095.57ثانوية الهناء للبناتاحيائيورود سالم علي سليمان59702022422057086

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت500.0071.43ثانوية الهناء للبناتاحيائيوفاء حسن احمد سكران59712022422057087

كلية اآلداب/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيأستبرق اسماعيل يعقوب يوسف59722022422058001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائياسراء تحسين علي مجول59732022422058002

كلية اآلداب/جامعة كركوك494.0070.57ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيبراء فاضل شالل حسين59742022422058004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية440.0062.86ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيبراق طه عبد محمد59752022422058005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيعبير منذر احمد هزاع59762022422058017

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك512.0073.14ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيفاطمه عدوان فهد حسن59772022422058018

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيمروة هاشم محمد يوسف59782022422058020

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية فلسطين للنازحاتاحيائيحياة صالح مهدي حسين59792022422060004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت585.0083.57ثانوية فلسطين للنازحاتاحيائيرفاه غزوان حواس محمد59802022422060007

كلية الطب/جامعة كركوك699.0099.86ثانوية فلسطين للنازحاتاحيائيزينب اسماعيل محمد صالح حاج موسى59812022422060008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك587.0083.86ثانوية فلسطين للنازحاتاحيائيقمر عبد الخالق سلمان حسين59822022422060012

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71ثانوية ام البنين للبنات للنازحاتاحيائيالهنوف حسن ابراهيم احمد59832022422063006

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك510.0072.86ثانوية ام البنين للبنات للنازحاتاحيائيامل محسن عمران علي رضا59842022422063009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0067.43ثانوية ام البنين للبنات للنازحاتاحيائيبلسم صبحي محمد ناصر59852022422063010

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت517.0073.86ثانوية ام البنين للبنات للنازحاتاحيائيزبيدة محمود غازي حمه59862022422063014

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية632.0090.29ثانوية ام البنين للبنات للنازحاتاحيائيسجى محمد شهاب أحمد59872022422063017

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية580.0082.86ثانوية ام البنين للبنات للنازحاتاحيائينبأ عمر جميل عبد الغني59882022422063023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية النصر للنازحاتاحيائياسماء عز الدين مجيد حسين59892022422064005

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29ثانوية النصر للنازحاتاحيائيايالف نهاد علي محمد59902022422064008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية النصر للنازحاتاحيائيايمان كمال جمعه عيدان59912022422064010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء568.0081.14ثانوية النصر للنازحاتاحيائيايناس منظر رشيد برجد59922022422064011

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية النصر للنازحاتاحيائيذكريات مراد نجاة ولي59932022422064015

كلية العلوم/جامعة كركوك626.0089.43ثانوية النصر للنازحاتاحيائيريام احمد عبد عيد59942022422064018

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية النصر للنازحاتاحيائيزينب قحطان علي حسين59952022422064019

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت436.0062.29ثانوية النصر للنازحاتاحيائيطيبه عمر شاكر عبود59962022422064028

كلية الطب/جامعة كركوك702.00100.29ثانوية النصر للنازحاتاحيائيعبير أزل عزيز حميد59972022422064029

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14ثانوية النصر للنازحاتاحيائيفيان مسعود محمد علي محمد صالح59982022422064035

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43ثانوية النصر للنازحاتاحيائيهايده نور الدين حسين سايه خان59992022422064051

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية النصر للنازحاتاحيائيهبه عدنان غازي حسين60002022422064052
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كلية العلوم/جامعة كركوك611.0087.29ثانوية النصر للنازحاتاحيائيهدى جمعه خليل اسماعيل60012022422064053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائياشواق صالح اكبر حسين60022022422065001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائيافراح صالح اكبر حسين60032022422065003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائيايه حكيم خلف هالل60042022422065006

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى474.0067.71ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائيخنساء صباح حنيفش نومان60052022422065008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل497.0071.00ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائيشيماء عبد األمير عباس محمد60062022422065015

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك554.0079.14ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائيصفا حسين عبد هللا احمد60072022422065016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك616.0088.00ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائيضحى قاسم عبد هللا حماد60082022422065017

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك587.0083.86ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائينور نشأة دليان وهاب60092022422065024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0065.57ثانوية التقدم للنازحاتاحيائيايه مجيد عمر حسين60102022422066001

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية538.0076.86ثانوية التقدم للنازحاتاحيائيساره رعد خليف ثلج60112022422066005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية التقدم للنازحاتاحيائيناديه ضياء زويد ندا60122022422066009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار465.0066.43ثانوية اليمامة للنازحاتاحيائياقبال ابراهيم حسين ابراهيم60132022422068003

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ثانوية اليمامة للنازحاتاحيائيضحى صالح قادر عبد هللا60142022422068010

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية اليمامة للنازحاتاحيائيفلوجه عبد الرحمن خضر شكر60152022422068014

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية388.0055.43ثانوية اليمامة للنازحاتاحيائيهاجر كاظم عبد شبيلي60162022422068022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت556.0079.43ثانوية اليمامة للنازحاتاحيائيهبه شاكر فرحان ياسين60172022422068023

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية451.0064.43ثانوية الرافدين للبنات تركمانياحيائيأسن شاهين عمر مصطفى60182022422070001

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك520.0074.29ثانوية الرافدين للبنات تركمانياحيائيانجي محمد نور الدين عبد الواحد60192022422070004

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29ثانوية الرافدين للبنات تركمانياحيائيايبك وجدي كامل احمد60202022422070005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية الرافدين للبنات تركمانياحيائيمريم احمد عبد الوهاب محمد60212022422070012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية ايبك يولو للبنات تركمانياحيائيايسان فاضل جليل صالح60222022422071002

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك605.0086.43اعدادية ايبك يولو للبنات تركمانياحيائيزينب محمد موسى فاضل60232022422071007

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71ثانوية حفصة للبناتاحيائيايناس عباس عمر عبد هللا60242022422072004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك499.0071.29ثانوية حفصة للبناتاحيائيبسمه محمد عثمان خورشيد60252022422072006

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك510.0072.86ثانوية حفصة للبناتاحيائيخديجه مشتاق عبد الرزاق درويش60262022422072007

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00ثانوية حفصة للبناتاحيائيريمه خالد اسود صالح60272022422072009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت545.0077.86ثانوية حفصة للبناتاحيائيمها خالد اسود صالح60282022422072015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك492.0070.29ثانوية حفصة للبناتاحيائينبأ ايوب محمود رشيد60292022422072016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك555.0079.29ثانوية اليعربية للبناتاحيائيأالء منير دحام احمد60302022422073001

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية اليعربية للبناتاحيائياحالم حسين جميم دهيمان60312022422073002

كلية التمريض/جامعة كركوك664.0094.86ثانوية اليعربية للبناتاحيائياخالص عائد شاكر حمد60322022422073003

كلية الطب/جامعة تكريت698.0099.71ثانوية اليعربية للبناتاحيائيامنة هندي عادي خورشيد60332022422073006

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك479.0068.43ثانوية اليعربية للبناتاحيائياية خالد حسين نجم60342022422073007

كلية الزراعة/جامعة كركوك436.0062.29ثانوية اليعربية للبناتاحيائيايالف ابراهيم خليل اسماعيل60352022422073009

كلية طب االسنان/جامعة كركوك702.00100.29ثانوية اليعربية للبناتاحيائيايالف ابراهيم علي داود60362022422073010

كلية التمريض/جامعة كركوك664.0094.86ثانوية اليعربية للبناتاحيائيبشرى عبد هللا ابراهيم محمد60372022422073012

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71ثانوية اليعربية للبناتاحيائيبلسم علي عباس عالوي60382022422073013

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية اليعربية للبناتاحيائيتبارك احمد حسن عواد60392022422073014

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43ثانوية اليعربية للبناتاحيائيحنين عبد جبار ابراهيم خضر60402022422073020
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كلية العلوم/جامعة كركوك626.0089.43ثانوية اليعربية للبناتاحيائيدعاء جمال اسماعيل ابراهيم60412022422073022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.29ثانوية اليعربية للبناتاحيائيرقية تركي محمود مصطفى60422022422073027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية428.0061.14ثانوية اليعربية للبناتاحيائيرويدة حسين راشد عالو60432022422073030

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت528.0075.43ثانوية اليعربية للبناتاحيائيريام محمد محمود عنتر60442022422073031

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك521.0074.43ثانوية اليعربية للبناتاحيائيريم قيصر ربيع عنتر60452022422073032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86ثانوية اليعربية للبناتاحيائيسارة حاتم نزال صبح60462022422073037

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية اليعربية للبناتاحيائيشهد خميس احمد جاسم60472022422073045

كلية اآلداب/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية اليعربية للبناتاحيائيعذراء عبد هللا ياسين خضر60482022422073047

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية اليعربية للبناتاحيائيغفران هندي عادي خورشيد60492022422073048

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86ثانوية اليعربية للبناتاحيائيفاطمة خالد محمد كاظم60502022422073049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية420.0060.00ثانوية اليعربية للبناتاحيائيفاطمة محمد سيود صالح60512022422073050

كلية الطب/جامعة كركوك699.0099.86ثانوية اليعربية للبناتاحيائيفريال غانم احمد مطر60522022422073053

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء634.0090.57ثانوية اليعربية للبناتاحيائيلبنى علي دخيل علي60532022422073055

كلية التمريض/جامعة كركوك668.0095.43ثانوية اليعربية للبناتاحيائيمائدة سعيد عبد الحميد حمد60542022422073057

كلية العلوم/جامعة كركوك634.0090.57ثانوية اليعربية للبناتاحيائيمالك غالب محمد عبد هللا60552022422073060

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0084.57ثانوية اليعربية للبناتاحيائيمالك محارب حميد حمد60562022422073061

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14ثانوية اليعربية للبناتاحيائيملكة حاتم نزال صبح60572022422073062

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29ثانوية اليعربية للبناتاحيائيمي هان هندي عادي خورشيد60582022422073064

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل598.0085.43ثانوية اليعربية للبناتاحيائيميادة محمد محمود عنتر60592022422073065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية509.0072.71ثانوية اليعربية للبناتاحيائينورهان مطشر عبد محمد60602022422073068

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء588.0084.00ثانوية اليعربية للبناتاحيائيهاجر حمود رشيد محمد60612022422073069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك574.0082.00ثانوية اليعربية للبناتاحيائيهبة واثق خليل ابراهيم60622022422073070

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية427.0061.00ثانوية اليعربية للبناتاحيائييسرى فالح درويش فدعوس60632022422073073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك582.0083.14ثانوية البيان للبناتاحيائيأسماء محسن عبد الجليل محمد علي60642022422074001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية البيان للبناتاحيائيأيالف وسام اسود جمعه60652022422074005

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية البيان للبناتاحيائياسراء عدنان حمد نصيف60662022422074007

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86ثانوية البيان للبناتاحيائياطياف عثمان صالح حسن60672022422074010

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية البيان للبناتاحيائيبيان نزهان شكر محمود60682022422074015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية البيان للبناتاحيائيدعاء عصام حميد حسن60692022422074018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية البيان للبناتاحيائيديالن عبد العزيز حمه شريف جليل60702022422074019

كلية التمريض/جامعة تكريت655.0093.57ثانوية البيان للبناتاحيائيذكرى جمعه حسين قادر60712022422074021

كلية الطب/جامعة كركوك705.00100.71ثانوية البيان للبناتاحيائيرويده فاروق رضا علي60722022422074023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت540.0077.14ثانوية البيان للبناتاحيائيسحر عامر فاضل محمد60732022422074029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية البيان للبناتاحيائيسميه عادل أنور جميل60742022422074031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك524.0074.86ثانوية البيان للبناتاحيائيصابرين الب ارسالن محمد امين60752022422074032

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك609.0087.00ثانوية البيان للبناتاحيائيعائشه نجيب وهاب احمد60762022422074036

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29ثانوية البيان للبناتاحيائيفاطمه رياض جليل رشيد60772022422074040

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية البيان للبناتاحيائيلبنى مؤيد مهدي صالح60782022422074043

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية البيان للبناتاحيائيمالك عباس فؤاد علي60792022422074045

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14ثانوية البيان للبناتاحيائيمالك عالوي جليل ابراهيم60802022422074046
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك503.0071.86ثانوية البيان للبناتاحيائينبأ فتحي عبد الرزاق اسماعيل60812022422074049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية البيان للبناتاحيائينبأ محمود كامل مدحت60822022422074050

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية موطلو للبناتاحيائياسماء علي عباس عثمان60832022422075002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية موطلو للبناتاحيائيانجي حسين زكي فائق عزت60842022422075003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0066.14ثانوية موطلو للبناتاحيائيانفال وليد عبد الخالق عبد الفتاح60852022422075004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك532.0076.00ثانوية موطلو للبناتاحيائياية زهير نجم الدين كريم60862022422075007

كلية العلوم/جامعة تكريت587.0083.86ثانوية موطلو للبناتاحيائيايه هجران رضا محمد60872022422075009

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43ثانوية موطلو للبناتاحيائيايالف محمد فتح هللا رفعت60882022422075010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك570.0081.43ثانوية موطلو للبناتاحيائيبتول جابر حسن زين العابدين60892022422075012

كلية الطب/جامعة كركوك702.00100.29ثانوية موطلو للبناتاحيائيجنات انور علي عباس60902022422075014

كلية اللغات/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية موطلو للبناتاحيائيحنين احمد ياسين حمودي60912022422075015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك529.0075.57ثانوية موطلو للبناتاحيائيخديجه محمد مردان رشيد60922022422075016

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك546.0078.00ثانوية موطلو للبناتاحيائيدانيه رزكار حسن محمد60932022422075018

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86ثانوية موطلو للبناتاحيائيرجاء ناجي خضر حسن60942022422075019

كلية العلوم/جامعة كركوك621.0088.71ثانوية موطلو للبناتاحيائيزهراء احمد عبد العزيز احمد60952022422075022

كلية العلوم/جامعة كركوك638.0091.14ثانوية موطلو للبناتاحيائيزينب حيدر موسى اسماعيل60962022422075025

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك589.0084.14ثانوية موطلو للبناتاحيائيزينب شهاب احمد بكر60972022422075026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك573.0081.86ثانوية موطلو للبناتاحيائيزينة حسين أكرم سعيد60982022422075030

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك526.0075.14ثانوية موطلو للبناتاحيائيسارا بالل محمد صديق عمر60992022422075031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86ثانوية موطلو للبناتاحيائيساره عامر ناظم شاكر61002022422075032

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.57ثانوية موطلو للبناتاحيائيشفاء عبد السالم ابراهيم عبد هللا61012022422075034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك560.0080.00ثانوية موطلو للبناتاحيائيشناي وحيد الدين صبحي حسن61022022422075035

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية موطلو للبناتاحيائيشيماء بهاء عبد القادر عبد61032022422075036

كلية العلوم/جامعة كركوك628.0089.71ثانوية موطلو للبناتاحيائيصدف نشأت نوري احمد61042022422075037

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك480.0068.57ثانوية موطلو للبناتاحيائيعائشة نجم الدين صالح علي61052022422075038

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية564.0080.57ثانوية موطلو للبناتاحيائيفاطمة الزهراء محمد نجم الدين جمال61062022422075040

كلية طب االسنان/جامعة كركوك692.0098.86ثانوية موطلو للبناتاحيائيفاطمة عبد السجاد كمال كاظم61072022422075041

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية موطلو للبناتاحيائيفاطمة علي محمد أمين61082022422075042

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0081.00ثانوية موطلو للبناتاحيائيماهده علي محمود محمد61092022422075043

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0087.57ثانوية موطلو للبناتاحيائيمروه شاهين احمد بكر61102022422075044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك490.0070.00ثانوية موطلو للبناتاحيائيمينا حسين محمود احمد61112022422075048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0066.71ثانوية موطلو للبناتاحيائينبأ علي جميل شكر61122022422075049

كلية اآلداب/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية موطلو للبناتاحيائينور نهاد شكر محمد61132022422075051

كلية العلوم/جامعة ذي قار627.0089.57ثانوية موطلو للبناتاحيائينوردان علي محمود جمال61142022422075052

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك553.0079.00ثانوية المؤمنات للبناتاحيائياسراء محمد خلف محمد61152022422077001

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية المؤمنات للبناتاحيائياسماء حسين نعمة احمد61162022422077003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0063.14ثانوية المؤمنات للبناتاحيائياليمامة صدام علي شدة61172022422077004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيبلقيس احمد محمد حمد61182022422077006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت549.0078.43ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيخلود حسن محمد صالح61192022422077009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيسجى علي محمد جاسم61202022422077010
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كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.14ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيسمية حسين محمود عبد61212022422077011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء565.0080.71ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيشيماء حسن محمد صالح61222022422077014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل489.0069.86ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيعهود حسن محمد صالح61232022422077016

كلية العلوم/جامعة كركوك605.0086.43ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيمديحة احمد محمد حمد61242022422077018

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.14ثانوية الصباح للبناتاحيائياسماء صايغن مجيد رشيد61252022422078002

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك516.0073.71ثانوية الصباح للبناتاحيائياالء يوسف عواد خلف61262022422078005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0067.57ثانوية الصباح للبناتاحيائياماني شحاذه خضير مهدي61272022422078006

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0091.29ثانوية الصباح للبناتاحيائيامل فارس هزاع كريم61282022422078007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك504.0072.00ثانوية الصباح للبناتاحيائياية شحاذه خضير مهدي61292022422078009

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية الصباح للبناتاحيائيايالف طارق احمد عبد الرحمان61302022422078011

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك531.0075.86ثانوية الصباح للبناتاحيائيبانه احمد محمد عمر61312022422078012

كلية العلوم/جامعة كركوك608.0086.86ثانوية الصباح للبناتاحيائيبه هشت حميد مجيد جالل61322022422078014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية446.0063.71ثانوية الصباح للبناتاحيائيتيسير شاكر حسين امين61332022422078015

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك578.0082.57ثانوية الصباح للبناتاحيائيجرا خالد احمد صالح61342022422078016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية565.0080.71ثانوية الصباح للبناتاحيائيدنيا فاروق نامق جبار61352022422078022

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0084.57ثانوية الصباح للبناتاحيائيديانا حسن عباس سمين61362022422078024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية الصباح للبناتاحيائيروزا جليل ابراهيم اسماعيل61372022422078028

كلية العلوم/جامعة كربالء623.0089.00ثانوية الصباح للبناتاحيائيزينب كوران مصطفى عزيز61382022422078034

كلية العلوم/جامعة كركوك621.0088.71ثانوية الصباح للبناتاحيائيزينة كامران عاصي زينل61392022422078036

كلية العلوم/جامعة تكريت599.0085.57ثانوية الصباح للبناتاحيائيساره رياض نصيف عبد هللا61402022422078038

كلية طب االسنان/جامعة كركوك692.0098.86ثانوية الصباح للبناتاحيائيسوزان كريم رشيد عزيز61412022422078044

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية الصباح للبناتاحيائيسوما امجد احمد ابراهيم61422022422078045

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك485.0069.29ثانوية الصباح للبناتاحيائيشهناز احسان ستار رسول61432022422078047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت554.0079.14ثانوية الصباح للبناتاحيائيشيماء جهاد رضا علي61442022422078049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك529.0075.57ثانوية الصباح للبناتاحيائيصفاء نافع محمد امين61452022422078050

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك541.0077.29ثانوية الصباح للبناتاحيائيعائشة فامي حسن جراخ61462022422078051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86ثانوية الصباح للبناتاحيائيعلية معمر عدنان خليل61472022422078052

كلية العلوم/جامعة كركوك599.0085.57ثانوية الصباح للبناتاحيائيفان احمد كامل نوري61482022422078055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك538.0076.86ثانوية الصباح للبناتاحيائيكوثر جمعه مجيد حسن61492022422078056

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية440.0062.86ثانوية الصباح للبناتاحيائيليلى طاهر جبار قادر61502022422078058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك490.0070.00ثانوية الصباح للبناتاحيائيمها نيازي فخر الدين عمر61512022422078062

كلية العلوم/جامعة كركوك614.0087.71ثانوية الصباح للبناتاحيائينازنين ابراهيم احمد عبد هللا61522022422078063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية الصباح للبناتاحيائيناسكي هاوار جمعه قرباني61532022422078064

كلية الزراعة/جامعة كركوك422.0060.29ثانوية الصباح للبناتاحيائيهدى عثمان عدنان حسن61542022422078068

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0095.71ثانوية الصباح للبناتاحيائيهيفاء سعد احمد لطيف61552022422078070

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائياسيا هاشم عبد القادر محمد61562022422079002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.29اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيايه اسماعيل فتاح محمد61572022422079009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0067.43اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيبه خشنده محمد عيسى مجيد61582022422079011

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية454.0064.86اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيته رزه جمعة احمد قادر61592022422079014

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك544.0077.71اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيته الر جمعة احمد قادر61602022422079015
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك588.0084.00اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيجرا امين عثمان عزيز61612022422079016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا سردار حمه رضا فرج61622022422079020

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك511.0073.00اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيديرين دلير محمد علي61632022422079022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك575.0082.14اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيديكان كريم رشيد خورشيد61642022422079023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك590.0084.29اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيروزكار نوزاد علي محمد61652022422079026

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيريزنه عادل رفيق نصر الدين61662022422079028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية453.0064.71اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيزيان محمد رشيد احمد61672022422079030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب عماد محمد كريم61682022422079031

كلية التمريض/جامعة كركوك680.0097.14اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب محمد عبد الوهاب عمر61692022422079032

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.71اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيساره دلشاد طاهر علي61702022422079035

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك545.0077.86اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيساره هيمن غفور سيويد61712022422079036

كلية العلوم/جامعة كركوك619.0088.43اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيسكاال اسماعيل ابراهيم محمد امين61722022422079037

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيسلوى احمد مجيد احمد61732022422079038

كلية التمريض/جامعة تكريت651.0093.00اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيسميه تحسين كريم محمد امين61742022422079039

كلية العلوم/جامعة كركوك598.0085.43اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما احمد محمد محمود61752022422079042

كلية العلوم/جامعة كركوك602.0086.00اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيسيما عزت اسعد احمد61762022422079043

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك516.0073.71اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيشنو عادل مردان صالح61772022422079044

كلية العلوم/جامعة كركوك619.0088.43اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيشيرين عزيز كريم امين61782022422079046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك502.0071.71اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيشيالنه اسماعيل محمد احمد61792022422079047

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية498.0071.14اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء رزَكار نوري محمد61802022422079048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك588.0084.00اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيكه شبين طيب محمد عزيز61812022422079051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك534.0076.29اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيالفينا اسعد احمد صالح61822022422079055

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيليزان نه به ز كاكه عبد هللا61832022422079056

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0095.71اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم سامان قادر حسين61842022422079059

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0084.86اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم عبد هللا عبد القادر اسماعيل61852022422079060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية435.0062.14اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائينور عبد هللا سعد هللا علي61862022422079061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك574.0082.00اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيهه ستيار عثمان حسين فالمرز61872022422079063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك563.0080.43اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيهيف فرياد غازي ستار61882022422079064

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين خطاب عمر احمد61892022422079066

كلية التمريض/جامعة تكريت658.0094.00اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين صباح محمد كَول محمد61902022422079067

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك558.0079.71اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين محمد حيدر امين61912022422079068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك475.0067.86اعدادية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائييسرى عباس مجيد محمد61922022422079069

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك540.0077.14ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيئاسيا حمه شكر مولود عمر61932022422080001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك481.0068.71ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيئاال عمر عثمان احمد61942022422080004

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0087.29ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيأالء اوميد عبد القادر رشيد61952022422080005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيئه زين عمر محمد عمر61962022422080006

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك516.0073.71ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيئه زين لقمان ظاهر عبد الغفور61972022422080007

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية437.0062.43ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيئه ستيره طارق حيدر سيروان61982022422080008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك498.0071.14ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيآية خالد عبيد حمد امين61992022422080010

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك531.0075.86ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيأيمان بيستون نجم الدين محمد62002022422080011
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كلية التربية للبنات/جامعة كركوك526.0075.14ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيافان عز الدين عبد الهادي رسول62012022422080013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0067.57ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيامل برهان احمد رضا62022022422080014

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك523.0074.71ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف تحسين محسن حسين62032022422080016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك464.0066.29ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان فاخر عبد هللا مولود62042022422080018

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان نزاد بابكر عبد هللا62052022422080019

كلية الزراعة/جامعة كركوك444.0063.43ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيبشرى حسين علي عبد هللا62062022422080021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية421.0060.14ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيبنار حسام الدين خدر حمد62072022422080022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية439.0062.71ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيبنار محمد عمر يونس62082022422080023

كلية التمريض/جامعة كركوك660.0094.29ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيبه هست فيصل نوري كريم62092022422080024

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية479.0068.43ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيجاوان حسن علي عارف62102022422080027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك540.0077.14ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيجنار برهان عودل كريم62112022422080028

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك520.0074.29ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيجنار شكار شكر حسن62122022422080029

كلية العلوم/جامعة كركوك601.0085.86ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيحنان عثمان حسن محمد62132022422080032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك485.0069.29ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيدلفين خسرو هاشم شاكر62142022422080035

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك515.0073.57ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيدلوفان اسو نجم الدين منصور62152022422080036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0067.00ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا صفر دارا توفيق62162022422080037

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك536.0076.57ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيدونيا خسرو هاشم شاكر62172022422080039

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0087.57ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيروخسار باشا نجم الدين توفيق62182022422080040

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيريان جمعه صديق قادر62192022422080042

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك517.0073.86ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيزيتون عبد الرحمن مصطفى شريف62202022422080044

كلية العلوم/جامعة كركوك610.0087.14ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيزين علي حسين قادر62212022422080046

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك483.0069.00ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيساره كامران محمد علي62222022422080047

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0086.57ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيساكار طه حيدر سيروان62232022422080048

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك611.0087.29ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسايه شيرزاد حسين عباس62242022422080049

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك552.0078.86ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسميه لقمان امين عباس62252022422080050

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0091.29ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسه هنك احمد حسن امين62262022422080052

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوزيار سعيد ابو بكر حمه سعيد62272022422080053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية453.0064.71ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما حسام الدين نجم رضا62282022422080055

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية631.0090.14ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسيفه ر وريا رفيق اسماعيل62292022422080058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيشاريا فخر الدين حسين عبد هللا62302022422080059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيفيان سامي محمد نصر الدين62312022422080066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك479.0068.43ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيَكلينه ناظم عاصي مجيد62322022422080067

كلية التمريض/جامعة تكريت646.0092.29ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيليندا حسن كاكه خان حسن62332022422080069

كلية التمريض/جامعة كركوك661.0094.43ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيمروة قاسم اسماعيل عبد هللا62342022422080070

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك491.0070.14ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيمهربان محمد كاكه زياد عزيز62352022422080071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك492.0070.29ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائينيان شوان عبد هللا علي62362022422080073

كلية العلوم/جامعة كركوك610.0087.14ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائينيان ياسين كريم مصطفى62372022422080074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك532.0076.00ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيهازه نهاد وهاد رمضان62382022422080075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك478.0068.29ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيهاوزين نجاة محمد مجيد62392022422080076

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.14ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيهه ورين اركان محمد صادق62402022422080077
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيهوزان عبد الرزاق جوهر محمد62412022422080078

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك550.0078.57ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين يوسف عثمان علي62422022422080082

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية433.0061.86ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيايالن نجم الدين حسن عبد هللا62432022422081002

كلية العلوم/جامعة كركوك610.0087.14ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان ازاد عبد الرحيم حسين62442022422081003

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك471.0067.29ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيبيريفان شاهو احمد مصطفى62452022422081004

كلية اآلداب/جامعة كركوك503.0071.86ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا اسماعيل حسن عبد هللا62462022422081006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيسكاال احمد عزيز رضا62472022422081011

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك511.0073.00ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما أشتى سردار مجيد62482022422081014

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيسيما خطاب عمر محمد62492022422081015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيشادان صابر قادر محمد62502022422081016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك572.0081.71ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيشه نَكه هوشيار رشيد محمد62512022422081018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك497.0071.00ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيشهله قادر شكر قادر62522022422081020

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيشيالن جاسم شكر علي62532022422081021

كلية العلوم/جامعة كركوك614.0087.71ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيفرميسك ادريس ستار محمد62542022422081023

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0085.00ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيفريشته اكرم جوهر امين62552022422081024

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية368.0052.57ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيكاني سيروان حبيب عمر62562022422081025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك475.0067.86ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيكانياو صباح عبيد نامق62572022422081026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك591.0084.43ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيكالرا جمعة جواد يابه62582022422081027

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيكوالله قاسم حمه رشيد فتاح62592022422081028

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك547.0078.14ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيالرا كاوه عباس محمد62602022422081029

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية622.0088.86ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه ولي محمد صالح62612022422081031

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك524.0074.86ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيله نجه شمال نعمان خضر62622022422081032

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0094.57ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم رافد نشأت محمد62632022422081033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك573.0081.86ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيميديا مظفر حسام الدين مصطفى62642022422081034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك535.0076.43ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائينيان محمد فخر الدين علي62652022422081038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك482.0068.86ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيهلند كاوه امين محمد62662022422081040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك498.0071.14ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين كريم حسين محمد62672022422081043

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك558.0079.71ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائيأمل نوزاد احمد جمعه62682022422083002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية473.0067.57ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائياحالم فارس نجم علي62692022422083003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائياسراء طارق احمد خليفه62702022422083004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك575.0082.14ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائيايالف علي هياس حسن62712022422083008

كلية العلوم/جامعة كركوك634.0090.57ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائيبسمه فرهاد حميد خورشيد62722022422083011

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائيجرا اركان مجيد درويش62732022422083014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك563.0080.43ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائيحليمه نوزاد لطيف عمر62742022422083016

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك442.0063.14ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائيزينه مريوان مجيد محمد62752022422083024

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائيسناء فائق عمر فرج62762022422083026

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك558.0079.71ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائيشاجوان دلشاد خالد صابر62772022422083029

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائيعائشه ابابكر سعيد سليم62782022422083031

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائيفاطمه لقمان احمد جمعه62792022422083032

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائيالنا احسان مرزه ولي62802022422083034
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كلية التربية للبنات/جامعة كركوك506.0072.29ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائيمريم حبيب محمد توفيق62812022422083037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك574.0082.00ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائينوره سروان كريم صابر62822022422083039

كلية العلوم/جامعة كركوك629.0089.86ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائيهيلين شيرزاد شكور ابراهيم62832022422083044

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيئاشنا سليمان عبد الغفور خضر62842022422084001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك543.0077.57اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيئافان نريمان نادر محمد62852022422084002

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك550.0078.57اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيأيه اكرم جاسم كريم62862022422084006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيارين عبد الكريم عبد القادر حاجي مال62872022422084008

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائياسراء وتمان احمد فرهاد62882022422084010

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك489.0069.86اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائياسماء لقمان حسين قادر62892022422084012

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيافين عبد الستار جبار سعيد62902022422084014

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائياالء جمال محمد شريف62912022422084015

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائياالء محمد عبد الواحد حسين62922022422084016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك538.0076.86اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيايمان عزيز خورشيد محمد62932022422084021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك509.0072.71اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيايمان قاسم محمد صالح62942022422084022

كلية طب االسنان/جامعة كركوك694.0099.14اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيايمان كروان عبد الكريم محمد امين62952022422084023

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0087.57اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيايه صباح عبد الواحد هدايت62962022422084026

كلية الطب/جامعة كركوك704.00100.57اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيبانه لقمان عزيز نوري62972022422084028

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيبانو قوباد حميد صالح62982022422084029

كلية العلوم/جامعة كركوك619.0088.43اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيبناز شاهو خليل كريم62992022422084030

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0094.57اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيبه ري نوزاد رشيد ولي63002022422084031

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيبه هره محمد حسن رسول63012022422084032

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيته نيا فرمان هوار حسن63022022422084037

كلية الزراعة/جامعة كركوك446.0063.71اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيجافيار رزَكار سليمان محمد63032022422084038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك505.0072.14اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيجريكه ازاد محمد عبد الكريم63042022422084040

كلية الزراعة/جامعة كركوك425.0060.71اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيخنده سيروان يوسف قادر63052022422084046

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيخوشي سردار محمد علي صالح63062022422084047

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيدانيا كامه ران كاكه رش محمد63072022422084048

كلية العلوم/جامعة كركوك612.0087.43اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيدانيه اراس علي جبار63082022422084049

كلية التمريض/جامعة كركوك663.0094.71اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيدلنيا جليل محمد علي63092022422084051

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك526.0075.14اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيدلنيا جهاد مجيد حسين63102022422084052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيدنيا ازاد مصطفى حسن63112022422084054

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيدنيا سالم مظهر يابه63122022422084055

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك553.0079.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيديانه هيوا محمد نوري رشيد63132022422084059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك582.0083.14اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيديالن هيوا محمد كريم63142022422084063

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك520.0074.29اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيريان عدنان عبد هللا عمر63152022422084065

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيزوان عبد الجبار عثمان كريم63162022422084068

كلية التمريض/جامعة تكريت645.0092.14اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيزوان لقمان خورشيد صالح63172022422084069

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك511.0073.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيزوان نجاة عبد هللا صادق63182022422084070

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك512.0073.14اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيزين نه به ز محسن علي63192022422084072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك564.0080.57اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيزينب أميد حامد صالح63202022422084073
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كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيزينب عاصي مجيد فارس63212022422084075

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك527.0075.29اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيزينب عز الدين حسين كاكه عبد هللا63222022422084076

كلية التمريض/جامعة كركوك675.0096.43اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيزينب فالح محمد امين63232022422084077

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك607.0086.71اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيزينب مبارك علي محمد امين63242022422084078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك576.0082.29اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيزينه شاكر فاضل محمد علي63252022422084079

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية435.0062.14اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيزينه شريف رحمان قادر63262022422084080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك465.0066.43اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيزينه نوزاد محمد عزيز63272022422084081

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيزينو عبد الباسط محمد عبد هللا63282022422084082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك566.0080.86اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيسارا سيروان يوسف قادر63292022422084083

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0091.29اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيسارا فؤاد نصر الدين حسين63302022422084084

كلية العلوم/جامعة كركوك608.0086.86اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيسانا جالل انور احمد63312022422084091

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيسايا ازاد عبد الكريم محمد معروف63322022422084092

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيساية عز الدين شاكر احمد63332022422084093

كلية العلوم/جامعة كركوك649.0092.71اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيسدرة موفق صالح محمد63342022422084094

كلية العلوم/جامعة كركوك632.0090.29اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيسكاال عبد الكريم عمر سعيد63352022422084095

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية570.0081.43اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيسالر مكرم محمد خورشيد63362022422084096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك588.0084.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيسناريا سامان محمود احمد63372022422084097

كلية الزراعة/جامعة كركوك454.0064.86اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيسه يران ستار جاسم خضر63382022422084099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك574.0082.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيسولين ولي خالد احمد63392022422084100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك571.0081.57اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيسوما شاخه وان الياس خورشيد63402022422084101

كلية طب االسنان/جامعة كركوك694.0099.14اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيسوما كاظم مصطفى محمد امين63412022422084102

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك540.0077.14اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيشنَكه ساالر فقي صالح عبد الغفور63422022422084107

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيشه نَكه جمعه قادر صالح63432022422084110

كلية العلوم/جامعة كركوك615.0087.86اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيشيماء شهاب محمد عبد هللا63442022422084113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك592.0084.57اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيشينى محمود حسن مصطفى63452022422084114

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0091.71اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيفاطمه عمر قاسم حسين63462022422084115

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيفينوس احسان صالح احمد63472022422084117

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0092.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيكالي عيدان ولي عبد هللا63482022422084119

كلية التمريض/جامعة تكريت655.0093.57اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيكاني يعقوب امين محمد63492022422084120

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك524.0074.86اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيَكلبه امين محمد امين مصطفى63502022422084122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيكوردستان كاوه علي هدايت63512022422084124

كلية التمريض/جامعة تكريت648.0092.57اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيكوزين جبار محمد عبد الكريم63522022422084125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك589.0084.14اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيكوزين رحمن حسن اسماعيل63532022422084126

كلية التمريض/جامعة كركوك664.0094.86اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيالفا سيامند مصطفى محمد63542022422084128

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيالفان أزاد عبد الكريم مجيد63552022422084129

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0091.43اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيالفين عاصي شكور صابر63562022422084131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك576.0082.29اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيالنه عباس رسول امين63572022422084133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0066.57اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيالنه عبد الواحد عبد هللا محمد63582022422084134

كلية الطب/جامعة كركوك701.00100.14اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيالنه لقمان عزيز نوري63592022422084135

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيليزا موفق محمد عمر63602022422084137
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك529.0075.57اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيماردين صباح حيدر حميد63612022422084140

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيمروه مريوان عطار مصطفى63622022422084141

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيمريم سعد محمد محمود63632022422084142

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيناز عصام صابر درويش63642022422084144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك589.0084.14اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائينه رمين بيشتيوان محمد رضا سعيد63652022422084146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك476.0068.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائينيان عطار ابو بكر حكيم63662022422084149

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0086.29اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيهانة شكر حمه علي حمه رش63672022422084152

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيهديه برزان شعبان ستار63682022422084155

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك618.0088.29اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيهيشو صالح احمد عز الدين63692022422084158

كلية العلوم/جامعة كركوك597.0085.29اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيهيفين ميكائيل علي امين63702022422084159

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيهيلين أراس عثمان رمضان63712022422084160

كلية العلوم/جامعة كركوك609.0087.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيهيلين وهاب احمد ولي63722022422084162

كلية العلوم/جامعة كركوك612.0087.43اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائينيان علي ابوبكر سعيد63732022422084163

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14دراسة كردية- ثانوية ئاسووده للبنات احيائيايمان غفور سعيد حمه خان63742022422085003

كلية التمريض/جامعة تكريت655.0093.57دراسة كردية- ثانوية ئاسووده للبنات احيائيتابان نجم الدين بكر حسن63752022422085006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71دراسة كردية- ثانوية ئاسووده للبنات احيائيجاوان ازاد هادي حمد امين63762022422085007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك535.0076.43ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائياسماء فرمان نجم وهاب63772022422086006

كلية العلوم/جامعة كركوك625.0089.29ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيافين نور الدين محمد سعيد63782022422086010

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائياالء محي الدين عز الدين احمد63792022422086011

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك533.0076.14ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيبه يام أكو ناصر علي63802022422086019

كلية العلوم/جامعة كركوك626.0089.43ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيته رزه َكوران سعيد مجيد63812022422086022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية424.0060.57ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيجاوان اكرم خليفه محمد63822022422086023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك476.0068.00ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيجاوان فاروق جبار احمد63832022422086024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك493.0070.43ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيده رون محمد شريف رشيد63842022422086037

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية442.0063.14ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيديا محمد وهاب قادر63852022422086039

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية585.0083.57ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيديما محمد وهاب قادر63862022422086040

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيرنكين صابر علي محمد63872022422086042

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك495.0070.71ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيالنه كريم جبرائيل حسن63882022422086043

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية430.0061.43ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيريان عثمان نظام رفيق63892022422086045

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568.0081.14ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيريبين حسن عاصي محمد63902022422086047

كلية التمريض/جامعة كركوك667.0095.29ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيزهراء باسم محمد علي63912022422086048

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيساره سردار عاصي احمد63922022422086054

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيسروه احمد حكيم محمد امين63932022422086057

كلية اآلداب/جامعة كركوك489.0069.86ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيسوزيار كاظم خورشيد حمه جان63942022422086061

كلية العلوم/جامعة كركوك622.0088.86ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيسيما اسعد جمعه عبدل63952022422086064

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0095.71ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيسيما كاروان سعيد مجيد63962022422086066

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك624.0089.14ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيشنَكه حسين احمد معروف63972022422086068

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك532.0076.00ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيشه نَكه حسين رحيم شهاب63982022422086070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك592.0084.57ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيشه نَكه رفيق قهرمان عبد هللا63992022422086071

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية454.0064.86ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيشهله تحسين اسماعيل رفيق64002022422086073
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كلية العلوم/جامعة كركوك610.0087.14ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيشوبو اسماعيل عثمان علي64012022422086074

كلية التمريض/جامعة كركوك663.0094.71ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيشينى عدنان عزيز صالح64022022422086075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك559.0079.86ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيكاشما سامي عبد الباقي قادر64032022422086078

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0084.71ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيكاني ارام فرحان ناصر64042022422086079

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيالفان شيركو قادر عبد هللا64052022422086081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك504.0072.00ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيالنه كاوه عبد هللا محمد امين64062022422086083

كلية اآلداب/جامعة كركوك493.0070.43ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيمروه كاوه صدر الدين كريم64072022422086085

كلية اآلداب/جامعة كركوك495.0070.71ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيمريم سلمان عبد هللا رشيد64082022422086087

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيمريم فرهاد محمد احمد64092022422086088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0066.71ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيمزده حسن نجم حسين64102022422086089

كلية طب االسنان/جامعة كركوك694.0099.14ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيمينه عدنان زين العابدين غني64112022422086093

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية444.0063.43ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائينور نامق عبد هللا محمد64122022422086095

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية449.0064.14ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائينيان عبد الحميد محمد رشيد حسين64132022422086097

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0087.57ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيهانه لقمان حمه عزيز درويش64142022422086099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك564.0080.57ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيهانيه ايوب عزيز علي64152022422086100

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك537.0076.71ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيهبه هللا جواد بهاء الدين احمد64162022422086101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك576.0082.29ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيهدى كنعان صابر محمد كريم64172022422086103

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية421.0060.14ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيهدى هيمن حمه شيخ حسن64182022422086104

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك533.0076.14ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيهوزان نجاه عبد الوهاب محمد64192022422086105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك579.0082.71ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيهيلين عمر كامل جالل64202022422086109

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك524.0074.86ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيهيلين فخر الدين عبد الباري حسين64212022422086110

كلية العلوم/جامعة كركوك620.0088.57ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيهيلين ناصح جميل عبد الرحمن64222022422086111

كلية التمريض/جامعة كركوك665.0095.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيئاسوده حسن عبد هللا حسن64232022422087001

كلية التمريض/جامعة كركوك664.0094.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيئافان رعد عبد القادر رستم64242022422087004

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك514.0073.43اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيئافان محمد نريمان اسماعيل64252022422087005

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيئاينده قابيل خورشيد عبد القادر64262022422087009

كلية التمريض/جامعة كركوك663.0094.71اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيآسيا محمد عبد هللا كريم64272022422087011

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيأسيا مريوان صالح عبد هللا64282022422087012

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيآالء اوميد كل احمد64292022422087014

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيأالء جبار محمد رشيد صالح64302022422087015

كلية العلوم/جامعة كركوك599.0085.57اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيأالن غيدان عاصي علي64312022422087016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك576.0082.29اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيأمنه ئاسو احمد حميد64322022422087017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0069.14اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيئه فين نصر الدين فخر الدين محي الدين64332022422087019

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية427.0061.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيإيالف عبد المطلب سعدون علي64342022422087022

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيأيه أوات جبار عبد القادر64352022422087024

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيأيه يوسف عثمان عبد هللا64362022422087025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك503.0071.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء سيروان عبد هللا وهاب64372022422087030

كلية التمريض/جامعة كركوك669.0095.57اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائياسيا معروف اسماعيل عبد القادر64382022422087031

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0086.29اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائياالء سركوت لطيف مجيد64392022422087033

كلية العلوم/جامعة كركوك616.0088.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائياالء صباح نوري محمد64402022422087034
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائياالء كمال جبار محمد64412022422087035

كلية طب االسنان/جامعة كركوك692.0098.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيامينة علي عبد هللا عزيز64422022422087036

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية633.0090.43اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيأويزان تحسين حسين محمد64432022422087037

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائياية صباح صدر الدين جالل64442022422087038

كلية العلوم/جامعة كركوك609.0087.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف أزاد ناصح محمد علي64452022422087039

كلية التمريض/جامعة كركوك669.0095.57اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان رفيق رشيد محمد امين64462022422087040

كلية طب االسنان/جامعة كركوك692.0098.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان عمر شريف مصطفى64472022422087043

كلية التمريض/جامعة كركوك665.0095.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيايه ريبوار غفور قادر64482022422087044

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك476.0068.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيبري نوزاد محمد توفيق64492022422087047

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية579.0082.71اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيبه رزى هاوري عبد هللا محمد64502022422087049

كلية التمريض/جامعة كركوك660.0094.29اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيبه رى كمال عبدل كريم64512022422087051

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيبه هه شت هادي عبد الكريم علي64522022422087052

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية632.0090.29اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيبه يام راضي عزيز كسره64532022422087054

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0091.43اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيبه يام فؤاد محمد شريف64542022422087055

كلية الصيدلة/جامعة كركوك692.0098.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيبيام خالد فاضل زينل64552022422087057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0069.14اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيته زره ازاد علي حسين64562022422087065

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيتينه نجاة محمد محي الدين64572022422087066

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية688.0098.29اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيجاوان شيرزاد عبد الرحمن احمد64582022422087067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية432.0061.71اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيجاوان مجيد كريم واحد64592022422087068

كلية الزراعة/جامعة كركوك442.0063.14اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيجاوان مكرم جالل كريم64602022422087069

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك528.0075.43اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيجوفين قادر علي قادر64612022422087074

كلية التمريض/جامعة كركوك661.0094.43اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيجيالن مصطفى كياني غيدان64622022422087076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك582.0083.14اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيخه الت اوات علي مصطفى64632022422087077

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيخوشى وريا عبد الكريم طه64642022422087080

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيداليا جاسم مجيد محمد64652022422087082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك573.0081.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيداليا عبد القادر كريم مولود64662022422087083

كلية العلوم/جامعة كركوك619.0088.43اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا حاتم غريب خورشيد64672022422087087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك592.0084.57اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا عماد كريم محي الدين64682022422087090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0069.14اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيديرين احمد عبد اللطيف حميد64692022422087091

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية436.0062.29اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيدينه حسين علي بابا محمد64702022422087093

كلية العلوم/جامعة كركوك618.0088.29اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيروز شيرزاد عبد الخالق احمد64712022422087094

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك482.0068.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيروزا عدنان شكور علي64722022422087095

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيروشنا صابر رشيد لطف هللا64732022422087097

كلية التمريض/جامعة كركوك663.0094.71اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيريان رمضان عمر زينل64742022422087098

كلية التمريض/جامعة كركوك664.0094.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيريزان جواد رؤوف عبد الرزاق64752022422087099

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيريزين عبد القادر كريم مولود64762022422087100

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيريناس ساالر نجم الدين فتاح64772022422087101

كلية التمريض/جامعة كركوك672.0096.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيزريان دلشاد حسن امين64782022422087103

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيزريان زاهر طاهر حسين64792022422087104

كلية العلوم/جامعة كركوك619.0088.43اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب اكرام خورشيد حسن64802022422087106
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك575.0082.14اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب بارزان ستار جوهر64812022422087107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت503.0071.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينه صالح رمضان وهاب64822022422087109

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينو سركوت حسين احمد64832022422087110

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينو منديل عادل كريم64842022422087111

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية476.0068.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا سيروان وهاب محمد64852022422087113

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا نجم الدين علي عبد القادر64862022422087114

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك536.0076.57اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا هابيل حمه الو علي64872022422087115

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك534.0076.29اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيساره اوات علي مصطفى64882022422087119

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيساره بيستون حبيب فريق64892022422087120

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيساره عبد هللا محمد عبد هللا64902022422087122

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا ملكو جوهر ولي64912022422087124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك578.0082.57اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسازان شهاب محمد مولود64922022422087125

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك536.0076.57اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسازان عادل محمد أمين64932022422087126

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك542.0077.43اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسانا فؤاد ابراهيم بكر64942022422087132

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسانا محمد علي خورشيد64952022422087133

كلية العلوم/جامعة كركوك629.0089.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوز عبد الخالق محمد قادر64962022422087135

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوز يحيى كريم عزيز64972022422087136

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوزان فرهاد عبد الرحمن محمد64982022422087137

كلية التمريض/جامعة كركوك665.0095.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوالف سامان احمد زيدان64992022422087140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك572.0081.71اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوالف شاخوان كامل شكور65002022422087141

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0087.29اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوالف عبد المطلب سعدون علي65012022422087142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك580.0082.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسولين كامران سالم عبد الرحمن65022022422087143

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما أسو ناصح محمد65032022422087145

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما حسن رشيد عبد هللا65042022422087146

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسيما شوان مجيد خورشيد65052022422087150

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسيما فالح حسن وهاب65062022422087152

كلية العلوم/جامعة كركوك620.0088.57اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيسيماء نعمان حسو بكر65072022422087153

كلية العلوم/جامعة كركوك625.0089.29اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيشاديه جبار حسن احمد65082022422087157

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0084.57اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيشنَكه بشتوان عبد هللا كريم65092022422087160

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيشنيار انور عثمان محمد65102022422087161

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيشه بول عباس حسين أمين65112022422087162

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيشه م مظفر فاتح شكور65122022422087163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك474.0067.71اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيشه نَكه فرمان سعد هللا نامق65132022422087166

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيشه نكه فريدون غريب عبيد65142022422087167

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0085.71اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيشهين بدر الدين امين صابر65152022422087169

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيشيالن مسعود مجيد عمر65162022422087171

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك552.0078.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء أزاد محمد صالح توفيق65172022422087172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0067.14اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء سيروان عبد هللا وهاب65182022422087174

كلية اآلداب/جامعة كركوك492.0070.29اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيشيني عزيز احمد محمود65192022422087176

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيشينى نوزاد عبد القادر محمد صالح65202022422087177
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التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيعائشة رسول منصور احمد65212022422087178

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيعائشه محمد صابر احمد65222022422087179

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية435.0062.14اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه كمال جمال غريب65232022422087182

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه محمد علي محمد65242022422087183

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيفريشته معتصم عبد هللا محمد65252022422087185

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك527.0075.29اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيفيان دلشاد فخر الدين عبد هللا65262022422087186

كلية العلوم/جامعة كركوك627.0089.57اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيفينك اريان عثمان حسين65272022422087188

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك529.0075.57اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيكاني بشتيوان نامق رحيم65282022422087190

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيكاني سعد هللا سليمان ياسين65292022422087191

كلية التمريض/جامعة كركوك665.0095.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيكاني صالح احمد امين65302022422087192

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0087.57اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيكوردستان سه ركوت عبد هللا محمد صالح65312022422087194

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك590.0084.29اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيكوردستان عدنان احمد عزيز65322022422087196

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيكوالله لقمان عبد الكريم كرم65332022422087197

كلية الصيدلة/جامعة كركوك692.0098.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيالفا شيرزاد توفيق حمد أمين65342022422087200

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيالفه كاوه صديق عثمان65352022422087202

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه ادريس خورشيد محمد65362022422087205

كلية العلوم/جامعة كركوك603.0086.14اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه عبد الباسم حسين احمد65372022422087207

كلية التمريض/جامعة كركوك682.0097.43اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه نوزاد عبد الواحد كريم65382022422087208

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيله نيا جاسم قادر حسن65392022422087210

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيليزان توفيق علي محمد65402022422087211

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيلينا نهاد تبارك جبار65412022422087214

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيماريا ابو بكر صابر كريم65422022422087215

كلية العلوم/جامعة كركوك608.0086.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيماريا سامان نوري محي الدين65432022422087216

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك567.0081.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيمزدا شهاب احمد رحمان65442022422087219

كلية التمريض/جامعة كركوك664.0094.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيمهربان حسين عبد القادر عباس65452022422087220

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك515.0073.57اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائينور أحمد حسن فالمرز65462022422087224

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك519.0074.14اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائينور الهدى قادر شريف علي65472022422087226

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0091.71اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائينوزين عثمان نوري غريب65482022422087228

كلية التمريض/جامعة تكريت659.0094.14اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائينيان محمد علي عبدل65492022422087231

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيهانا عدنان علي حسن65502022422087234

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية593.0084.71اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيهونيا فرهاد بايز أمين65512022422087240

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين ايوب جمعه نادر65522022422087243

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين تيفور صابر امين65532022422087244

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.57اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين هاشم احمد فتاح65542022422087248

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين هوشيار احمد عبد هللا65552022422087249

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية424.0060.57اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيأسماء محمد عزيز ولي65562022422088002

كلية الزراعة/جامعة كركوك474.0067.71اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيازين ادريس فؤاد زينل65572022422088007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك591.0084.43اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائياسراء جمعه شفيق رشيد65582022422088009

كلية الزراعة/جامعة كركوك501.0071.57اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيافين ادريس فؤاد زينل65592022422088010

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيافين صباح وهاب احمد65602022422088011
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية367.0052.43اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائياالء سروت فهمي احمد65612022422088012

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك523.0074.71اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف صابر فتح هللا احمد65622022422088016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك540.0077.14اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف فارس مزبان دحام65632022422088017

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية463.0066.14اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان فاضل لطيف حسين65642022422088020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك492.0070.29اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان يوسف حسين نامق65652022422088021

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت528.0075.43اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيايه ازاد حسن حمزة65662022422088023

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية423.0060.43اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيبري فالح حسن علي65672022422088028

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك514.0073.43اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيدلنيا وهاب رشيد مجيد65682022422088032

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0086.29اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيروشت كاوه عبد الكريم احمد65692022422088036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك566.0080.86اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيزريان امين مجيد امين65702022422088037

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية630.0090.00اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيساهره بيستون نجاة اسماعيل65712022422088040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية456.0065.14اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيسه ناريا سامان عبد هللا صديق65722022422088042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك506.0072.29اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيسوزان شهاب احمد مصطفى65732022422088043

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك519.0074.14اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيسوزان يوسف فريق محمد65742022422088045

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيسيما حميد امين محمد علي65752022422088047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0069.14اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيشرمين علي محمد حسن65762022422088048

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية442.0063.14اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيشوخان مريوان قادر امين65772022422088049

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك510.0072.86اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيشيدا لطيف محمد فتح هللا65782022422088050

كلية العلوم/جامعة كركوك620.0088.57اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيفريشتة صفر اكبر غفور65792022422088054

كلية العلوم/جامعة كركوك621.0088.71اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيالفيال لقمان بهاء الدين كريم65802022422088056

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك513.0073.29اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم امجد حمه حسن65812022422088061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك558.0079.71اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم سامان محمد احمد65822022422088062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك492.0070.29اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائينياز مدير احمد شريف65832022422088063

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية427.0061.00اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائينيان خليل جمال احمد65842022422088064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك512.0073.14اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين سروت مصطفى علي65852022422088067

كلية العلوم/جامعة كركوك603.0086.14ثانوية ارارات للبنات دراسة كرديةاحيائيسوزان شاخه وان فريق فتاح65862022422089004

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك483.0069.00ثانوية ارارات للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء عزيز حسن احمد65872022422089007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية424.0060.57ثانوية جرمو للبنات كرديةاحيائيايالف عبد الرحمن محمد احمد65882022422090001

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية437.0062.43ثانوية جرمو للبنات كرديةاحيائيايمان جالل رضا امين65892022422090002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية437.0062.43ثانوية جرمو للبنات كرديةاحيائيايمان نجاة احمد حسن65902022422090003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك487.0069.57ثانوية جرمو للبنات كرديةاحيائيتاره سامان نوشير شكور65912022422090005

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية جرمو للبنات كرديةاحيائيسوزان قواس نجم رشيد65922022422090009

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0086.71ثانوية جرمو للبنات كرديةاحيائيشه نَكه يوسف جعفر محمد65932022422090013

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية جرمو للبنات كرديةاحيائيشينى اسعد محمد لطيف65942022422090014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك488.0069.71ثانوية جرمو للبنات كرديةاحيائيمريم يحيى يوسف خورشيد65952022422090018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك491.0070.14ثانوية جرمو للبنات كرديةاحيائيمهره بان علي عزيز حسين65962022422090019

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك553.0079.00ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيأويزان نزار حسن علي65972022422091001

كلية العلوم/جامعة كركوك626.0089.43ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائياويستا كوران نقي علي65982022422091005

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.86ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان احمد محمد علي65992022422091008

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك486.0069.43ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيبنيات قحطان حسين جبار66002022422091011
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك587.0083.86ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيبه ريخان اسماعيل محمد امين شريف66012022422091012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية432.0061.71ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيبه ريز كاويز برويز عبلوش66022022422091013

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك602.0086.00ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيتوالز مريوان عادل ابراهيم66032022422091014

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيرغده غيدان محمد ابراهيم66042022422091018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك587.0083.86ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيزوليان محمود حسين محمد66052022422091020

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0087.29ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيسايه هيوا محمد امين شريف66062022422091023

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0087.29ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيسه رده م برهان بكر شريف66072022422091024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك630.0090.00ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما احمد خورشيد رشيد66082022422091025

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيشه يدا بكر شكر احمد66092022422091028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك536.0076.57ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء طه عبد الصمد محمود66102022422091029

كلية العلوم/جامعة كركوك601.0085.86ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيكاني فؤاد هدايت عمر66112022422091032

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية420.0060.00ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيناديه شاخه وان عثمان علي66122022422091036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك529.0075.57ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيهونيا محمد توفيق سعيد66132022422091040

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية618.0088.29ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةاحيائيايفان أزاد غائب زوراب66142022422092003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةاحيائيروشن علي الماس حسين66152022422092006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك590.0084.29ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةاحيائيساره جمعه كرم فتح هللا66162022422092007

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةاحيائيسانا فرهاد حسين طاهر66172022422092008

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية616.0088.00ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةاحيائيَكلينه علي محمود عبد هللا66182022422092010

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك552.0078.86ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةاحيائيمروه خليل سمين امين66192022422092011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0066.57اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيئافان جواد قادر حسن66202022422093001

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك550.0078.57اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيئاال دلير عبد هللا سعيد66212022422093002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيئه وين سامان عمر حسن66222022422093007

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيآيفر فاتح ناصح مصطفى66232022422093009

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك547.0078.14اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيافان فتح هللا عز الدين عمر66242022422093010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية425.0060.71اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان أزاد محمد حويز66252022422093015

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية452.0064.57اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان عمر علي امين66262022422093020

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك516.0073.71اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان نجاة صابر توفيق66272022422093021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك583.0083.29اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيايه عبد هللا عمر كريم66282022422093023

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك520.0074.29اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيبيكرد سالم كاكه رش طه66292022422093026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك479.0068.43اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيتابان كامران نريمان رشيد66302022422093027

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيجرو محمد عمر لطيف66312022422093030

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيجوان جبار محمد صادق66322022422093031

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.14اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيجيابان شهاب عبد الوهاب شريف66332022422093033

كلية العلوم/جامعة كركوك610.0087.14اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيجينه ر شهاب عبد الوهاب شريف66342022422093034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك489.0069.86اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا علي محمد خضر66352022422093039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك585.0083.57اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا محمد حميد محمد66362022422093040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك486.0069.43اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيزيا حكيم صابر اسماعيل66372022422093046

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك498.0071.14اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينه نور الدين هدايت محمد66382022422093049

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية617.0088.14اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيسافيل كاوه فتح هللا عبد هللا66392022422093053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك547.0078.14اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيساكار سليمان نادر محمد66402022422093054
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قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيسايه جاسم ابراهيم علي66412022422093055

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيسايه زيرك عادل فائق66422022422093056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية460.0065.71اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوز سيروان احمد سعيد66432022422093059

كلية التمريض/جامعة كركوك665.0095.00اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوزبين طلعت احمد محمود66442022422093061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك574.0082.00اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوزيار هيمن عادل صابر66452022422093062

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0087.29اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما شيرزاد علي احمد66462022422093064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك587.0083.86اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما هيوا حبيب صدر الدين66472022422093065

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك611.0087.29اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيشازيار كمال حسام الدين محي الدين66482022422093066

كلية الزراعة/جامعة كركوك457.0065.29اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيشرمين عالء الدين عبيد يابه66492022422093067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك583.0083.29اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيشه هين سردار عبد القادر نجم الدين66502022422093068

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0087.57اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيشهله ايدن نوري عبد هللا66512022422093071

كلية العلوم/جامعة كركوك601.0085.86اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيفينا عادل محمد سعيد66522022422093078

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك493.0070.43اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيكاني اري عز الدين عبد الرحمن66532022422093081

كلية العلوم/جامعة كركوك630.0090.00اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيكاني سمير سعود محمود66542022422093082

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيَكوالله سليمان عزيز احمد66552022422093084

كلية العلوم/جامعة كركوك610.0087.14اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيَكوله باغ اراز حويز كريم66562022422093085

كلية العلوم/جامعة كركوك597.0085.29اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيالنة عدنان غفور كريم66572022422093087

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه هاشم قدوري عبد الرحمان66582022422093088

كلية الزراعة/جامعة كركوك458.0065.43اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيالنيا حكيم صابر اسماعيل66592022422093089

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.86اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيلبنى عرفان رحمان جوامير66602022422093090

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك549.0078.43اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيليزان نجم عبد هللا طاهر66612022422093091

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0085.71اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم قادر محمد غريب صوفي سعيد66622022422093093

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيناديه يوسف عثمان عبد الرحمن66632022422093094

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية460.0065.71اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائينور جاسم محمد فتاح66642022422093096

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك534.0076.29اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائينور ساري غفور حمد66652022422093097

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت484.0069.14اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائينور مظفر غازي يابه66662022422093099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائينيان احمد قادر احمد66672022422093101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك581.0083.00اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى هيمن يوسف حسين66682022422093103

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيرو نصر الدين احمد حمد امين66692022422093106

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك535.0076.43اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين خير هللا سعيد محمد امين66702022422093108

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك615.0087.86اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائييارا سمير انور عمر66712022422093110

كلية العلوم/جامعة كركوك603.0086.14 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيئاشنا يوسف صالح رشيد66722022422094002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك589.0084.14 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيئافان سيروان محمد ياسين66732022422094003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيئاال صباح حبيب عبد هللا66742022422094007

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيئاونك ازاد خالد حمه شين66752022422094008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك567.0081.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائياسيا عبد هللا ميكائيل محمد66762022422094012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائياالء سهند احمد فريق66772022422094014

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائياالء عدنان رحيم عبد هللا66782022422094017

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية445.0063.57 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيامينة عمر عثمان حسين66792022422094019

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك512.0073.14 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائياية بهجت مجيد قادر66802022422094020
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كلية التربية للبنات/جامعة كركوك537.0076.71 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيايمان زبير شكور رمضان66812022422094022

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيبانه ابراهيم حسن غريب66822022422094025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531.0075.86 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيبناز محمد عزيز كريم66832022422094027

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيبه ريز ياسين نامق علي66842022422094028

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك621.0088.71 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيبه هه شت شروان محمود حمد66852022422094029

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيبيالن ياسين عبدل كريم66862022422094030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك592.0084.57 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيتارا موفق فتاح اسعد66872022422094032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك568.0081.14 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيتانى عباس جالل شريف66882022422094033

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك486.0069.43 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيجاوان رزكار حسن توفيق66892022422094034

كلية التمريض/جامعة كركوك671.0095.86 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيجرو شاهين ناصح مردان66902022422094036

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيجوانه ممند كريم سعيد66912022422094038

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى591.0084.43 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيدنيا عبد الكريم رؤوف عبد الرحمن66922022422094044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك477.0068.14 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيدياري جاالك نامق شريف66932022422094045

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك524.0074.86 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيديرين فخر الدين احمد خورشيد66942022422094046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيريان فيض هللا عبد هللا علي66952022422094051

كلية العلوم/جامعة كركوك598.0085.43 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيزينب حسام محمد خضر66962022422094055

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك558.0079.71 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيسارا جمعه خالد طه66972022422094059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيساره حميد رشيد سعيد66982022422094063

كلية العلوم/جامعة كركوك601.0085.86 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيسازان طارق زينل ميران66992022422094068

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك524.0074.86 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيسانا سيروان عبد هللا احمد67002022422094070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك543.0077.57 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيسما سيف الدين فخري دهمز67012022422094071

كلية العلوم/جامعة كركوك623.0089.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيسنور شيرزاد نصر الدين عثمان67022022422094074

كلية التمريض/جامعة كركوك661.0094.43 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيسوما عماد نجاة ابراهيم67032022422094077

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك553.0079.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيشارا رمضان حبيب ججان67042022422094083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك534.0076.29 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيشه بول جمال محمد عبد هللا67052022422094085

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك526.0075.14 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيشه وبو رجب محمد طه نور الدين67062022422094087

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.14 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيشهين جمال سيدكل درويش67072022422094088

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية462.0066.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيفرميسك مصطفى عبد الكريم عبد المجيد67082022422094092

كلية التمريض/جامعة تكريت653.0093.29 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيكالى لقمان اسعد محمد67092022422094095

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك530.0075.71 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيكه شبين محمد خضر يونس67102022422094097

كلية العلوم/جامعة كركوك609.0087.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيكه شت صالح محمود خورشيد67112022422094098

كلية العلوم/جامعة كركوك616.0088.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيكوردستان محمد مصطفى ابوبكر67122022422094101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك576.0082.29 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيكولناز عادل حسن كوخاافندي67132022422094102

كلية العلوم/جامعة كركوك623.0089.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيله نيا فؤاد احمد عمر67142022422094106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك563.0080.43 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيمأوى دلير نجم الدين طاهر67152022422094109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك495.0070.71 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيمروه رؤوف شريف محمود67162022422094113

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيمريم حازم نوري حسين67172022422094115

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك549.0078.43 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائينور كنعان رمضان محمد67182022422094127

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك540.0077.14 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيهاوزين نصر الدين احمد خورشيد67192022422094132

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك612.0087.43 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيهاوناز عادل حسن كوخاافندي67202022422094133
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كلية الطب البيطري/جامعة كركوك535.0076.43 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيهيفي عدنان صالح محمد67212022422094135

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك550.0078.57ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيئافان كامران ابو بكر مصطفى67222022422095002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك560.0080.00ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيئه وين علي اورحمن رشيد67232022422095004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية438.0062.57ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء نجاة مصطفى احمد67242022422095006

كلية اآلداب/جامعة كركوك492.0070.29ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء يوسف كرم حسين67252022422095007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0066.71ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيافين نوزاد فتاح محمد67262022422095008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك580.0082.86ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائياالء سيوان محمد كاكه67272022422095009

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك536.0076.57ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف امير فتاح رسول67282022422095012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية442.0063.14ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان جليل رحيم احمد67292022422095014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك560.0080.00ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيبريهان محمد عمر سمين67302022422095016

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية443.0063.29ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيبه ريز عادل احمد غفور67312022422095017

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك509.0072.71ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيبيكرد صباح مجيد رضا67322022422095020

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيتارا عبد الرحمن علي صالح67332022422095021

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك537.0076.71ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيتارا كامل ستار روبيتان67342022422095022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيجنان امانج حمه صديق غفور67352022422095026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك567.0081.00ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيحنين بشتوان انور احمد67362022422095029

كلية العلوم/جامعة كركوك610.0087.14ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيداالس ديار قادر رشيد67372022422095031

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك548.0078.29ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيديدار سلمان اسماعيل امين67382022422095037

كلية العلوم/جامعة كركوك620.0088.57ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيرائده بهجت محمد رحمان67392022422095038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك578.0082.57ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيرامان بهمن عبد هللا مجيد67402022422095039

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك514.0073.43ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيروزَكار جبار احمد ميرزا حسن67412022422095042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك539.0077.00ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيروزين رضوان سعيد محمد67422022422095043

كلية العلوم/جامعة كركوك630.0090.00ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيروشنا صابر عباس شريف67432022422095044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية451.0064.43ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيرويده بهجت محمد رحمان67442022422095045

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0091.43ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيريزين لقمان خورشيد رستم67452022422095046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك480.0068.57ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيزهراء صالح محمود محمد67462022422095047

كلية العلوم/جامعة كركوك622.0088.86ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيساكار أصغر قادر محمد67472022422095056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك550.0078.57ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيسايه بختيار نوري محمد67482022422095058

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيسندس رفيق جبار حمه سور67492022422095062

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية446.0063.71ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيسوزان سامان طه علي67502022422095065

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيسيما اسماعيل شكور محمد67512022422095071

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيسيما عمر معروف طه67522022422095072

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيشانيك راضي محمد حسن67532022422095075

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيشايان شكر عباس شريف67542022422095076

كلية الزراعة/جامعة كركوك458.0065.43ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيشه هين اراز قادر محمد67552022422095078

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيشينى حسين محي الدين احمد67562022422095085

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية436.0062.29ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيفردوس عبد الرحمن احمد محمد67572022422095090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك573.0081.86ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيكوزين بيشرو حسيب محمد امين67582022422095094

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية437.0062.43ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيالوين ازاد احمد قادر67592022422095095

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية437.0062.43ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيليلى طاهر احمد حسين67602022422095096
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم حربي سمين جمعه67612022422095098

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك547.0078.14ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم وليد صالح الدين حميد67622022422095100

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك531.0075.86ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائينيسان ازاد محمد عبد هللا67632022422095103

كلية اآلداب/جامعة كركوك505.0072.14ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيهاوناز نجاة مصطفى احمد67642022422095104

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيهه لشو سياح جبار مطار67652022422095105

كلية الزراعة/جامعة كركوك429.0061.29ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيهيفين قادر عبد هللا محمود67662022422095106

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين طه علي صالح67672022422095107

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين نجاة حسن جليل67682022422095108

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية578.0082.57دراسة كردية- ثانوية شاجوان للبنات احيائيفاطمه فؤاد وهاب علي67692022422096005

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيئافان جاسم قادر نجم67702022422098003

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيئاال محسن احمد صالح67712022422098005

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيئاوا غالب محمد نجم67722022422098006

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيازين غيب هللا بكر نجم الدين67732022422098009

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء ستار حسن مجيد67742022422098010

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك508.0072.57ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء عمر احمد ياخي67752022422098011

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك512.0073.14ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياسيا خالد رؤوف محمد رشيد67762022422098013

كلية العلوم/جامعة كركوك622.0088.86ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياسيا يوسف احمد عمر67772022422098015

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياالء شورش محمد امين67782022422098019

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياالء شيرزاد بهاء الدين عز الدين67792022422098020

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.57ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيالهام عمر عزيز محمد امين67802022422098022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك495.0070.71ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيامنه اسماعيل محمد مجيد67812022422098023

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك543.0077.57ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيانيه نوزاد جبار عبد الرحمن67822022422098025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياوين اسماعيل محمد مجيد67832022422098027

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف عثمان نصر الدين دارا67842022422098030

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك534.0076.29ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان عبد هللا كاكه خان احمد67852022422098032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية454.0064.86ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيايه محمد حسن علي67862022422098036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك532.0076.00ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيايه مهدي صالح بابا67872022422098037

كلية التمريض/جامعة تكريت658.0094.00ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيبانه لقمان محمد امين احمد67882022422098040

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية571.0081.57ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيبنار اياد ابراهيم شاكر67892022422098042

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك541.0077.29ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيبه يام سالم محمد صالح حمه سعيد67902022422098043

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك544.0077.71ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيبيام علي عبد الرحمن ابراهيم67912022422098044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك541.0077.29ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيجاوان نوزاد محمد عبد الرحمن67922022422098051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك561.0080.14ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيجوان شاكر شكور رشيد67932022422098056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية420.0060.00ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيجيهان احمد قادر محمد67942022422098059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيحياة فريدون حسن حسين67952022422098060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك573.0081.86ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيخنده حسن محمد فرج67962022422098061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية437.0062.43ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيداليا فرهاد جبار ولي67972022422098064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك550.0078.57ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيدالل عثمان محمود احمد67982022422098068

كلية الطب/جامعة كركوك704.00100.57ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا سعد هللا محمد قاضي67992022422098073

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيده ريا نجم الدين عبد هللا زوراب68002022422098075
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى628.0089.71ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيدينا زيور ساالر احمد68012022422098078

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيره هند كاوه فارس علي68022022422098081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك530.0075.71ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيريان سيف الدين نصر الدين محي الدين68032022422098083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0067.00ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيريزين سالم عباس محمد68042022422098084

كلية العلوم/جامعة تكريت583.0083.29ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيريزين مروان طاهر غريب68052022422098085

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية454.0064.86ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيزيان ادريس جوهر ولي68062022422098087

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيزيالن عمران حيدر علي68072022422098088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك568.0081.14ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب خالد رحمان كاكه امين68082022422098090

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية448.0064.00ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب فاضل عثمان خضر68092022422098092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك540.0077.14ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيزينو عماد عز الدين عبد هللا68102022422098093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك566.0080.86ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا ازاد عزيز محمد68112022422098094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك590.0084.29ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا زائر احمد قادر68122022422098095

كلية التمريض/جامعة كركوك661.0094.43ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا سداد وداد محمد68132022422098096

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا كريم جبار فتاح68142022422098098

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك517.0073.86ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيساره محمد احمد محمد امين68152022422098101

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسانا فائق فتاح محمد68162022422098105

كلية العلوم/جامعة كركوك616.0088.00ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسكاال خالد كريم محمود68172022422098106

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل470.0067.14ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما عبد الرحمن طه حسين68182022422098114

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية578.0082.57ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسونيا رزكار امين خورشيد68192022422098117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0067.00ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيشاجوان سرور بكر رضا68202022422098119

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية456.0065.14ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيشادى بهروز بهاء الدين محمد امين68212022422098121

كلية العلوم/جامعة كركوك599.0085.57ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيشاديه سرتيب سعيد علي68222022422098122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك573.0081.86ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيشه نك سيروان صالح امين68232022422098127

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيشه نكه عبد هللا كريم احمد68242022422098128

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيشه نكه كردو شريف محمد68252022422098129

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.14ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيشه هين علي عبد هللا احمد68262022422098130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0066.57ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيشيالن دلشاد عز الدين صالح68272022422098134

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء ابوبكر عثمان رؤوف68282022422098135

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك536.0076.57ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيضحى عباس حميد فتاح68292022422098138

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية427.0061.00ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيغفران صمد حامد احمد68302022422098139

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0075.71ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه اراز انور ياسين68312022422098140

كلية الزراعة/جامعة كركوك448.0064.00ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه دلشاد حمه شاسوار68322022422098141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك579.0082.71ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه رشاد عبد الكريم عمر68332022422098142

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك525.0075.00ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيكانى تحسين عبدل كريم68342022422098146

كلية العلوم/جامعة كركوك619.0088.43ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيكانى سردار احمد رحيم68352022422098147

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيكلينه طارق احمد درويش68362022422098148

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية424.0060.57ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيكه شبين ايوب خورشيد محمد68372022422098149

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك532.0076.00ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيكوردستان عدنان برزو اسماعيل68382022422098152

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك551.0078.71ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيالفان شيركو كمال سيده68392022422098154

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك519.0074.14ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيالفه سلمان ابوبكر اسماعيل68402022422098155
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كلية العلوم/جامعة كركوك613.0087.57ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه اسماعيل خالد احمد68412022422098157

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك576.0082.29ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه صابر كريم عبدول68422022422098159

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه لقمان محمد امين احمد68432022422098160

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية448.0064.00ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيليلى عادل عبد هللا كريم68442022422098165

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك540.0077.14ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيماريا نهاد عادل عبد الرحمن68452022422098166

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك587.0083.86ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيمروه محمد عبد هللا محمود68462022422098168

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك558.0079.71ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيمروه نجاة عثمان قادر68472022422098169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.29ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيميديا فرهاد جمال جالل68482022422098174

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية425.0060.71ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيمينا محمد عزيز كريم68492022422098175

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية628.0089.71ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائينامو نظام فتح هللا كريم68502022422098178

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك523.0074.71ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائينيان صباح عمر عباس68512022422098179

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى شامل خورشيد عبد هللا68522022422098181

كلية طب االسنان/جامعة كركوك691.0098.71ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيهلين طارق توفيق نادر68532022422098185

كلية العلوم/جامعة كركوك612.0087.43ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيهوزان سامان صابر محمود68542022422098187

كلية التمريض/جامعة تكريت654.0093.43اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيأفين ابراهيم احمد سعيد68552022422099004

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيأفين خالد واحد محمد68562022422099005

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيئه ستيره صمد احمد جبار68572022422099007

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيأيه زاهر طاهر حمه صالح68582022422099010

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيآيه فرياد خضر صالح68592022422099011

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0087.57اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائياسراء خالد محمد صالح زوراب68602022422099012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك476.0068.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائياسراء سلطان عبد هللا محمد68612022422099014

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك547.0078.14اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء اراز علي احمد68622022422099016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيافين قرباني كرم كاكلي68632022422099017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائياالء عارف عثمان محمد68642022422099019

كلية العلوم/جامعة كركوك608.0086.86اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائياويزان جبار احمد سعيد68652022422099021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية461.0065.86اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان قابيل عبد الرحمن عباس68662022422099024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية469.0067.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان لقمان تحسين حسن68672022422099025

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك535.0076.43اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان نصر الدين محمد ججان68682022422099026

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك516.0073.71اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيبه سوز عثمان صفاء الدين رحيم68692022422099031

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيبه يام رحمان محمد رشيد حمه شريف68702022422099032

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.71اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيبه يام رفيق رشيد سعد هللا68712022422099033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك575.0082.14اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيبه يام سردار عثمان علي68722022422099034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك481.0068.71اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيبه يفين فاتح محمد خورشيد68732022422099035

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيتابان مريوان محمد نامق68742022422099037

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك545.0077.86اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيدلنيا حسين علي عبد القادر68752022422099050

كلية الزراعة/جامعة كركوك439.0062.71اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيدلنيا هيوا محمد مصطفى68762022422099051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية427.0061.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا داود نوري اسعد68772022422099052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك498.0071.14اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا فخر الدين رحمان عبد هللا68782022422099054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا محمد رشيد قادر68792022422099055

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية491.0070.14اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيده رون خليل كريم عبد القادر68802022422099057
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قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك508.0072.57اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيديانا عدنان محي الدين نصر الدين68812022422099058

كلية العلوم/جامعة كركوك608.0086.86اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيريان بهجت احمد درويش فرج68822022422099064

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك512.0073.14اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا ايوب علي عبد هللا68832022422099070

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك520.0074.29اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا مسعود محمد رحيم68842022422099071

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك527.0075.29اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيساره سامان طاهر عزيز68852022422099072

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0084.86اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيسوزان طارق شهاب امين68862022422099079

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما جنكيز حكمت حكيم68872022422099081

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما رسول احمد خسرو68882022422099082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك589.0084.14اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيشادي شيرزاد مجيد محمد درويش68892022422099084

كلية التمريض/جامعة كركوك668.0095.43اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيشرمين فرهاد احمد شكور68902022422099087

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيشيدا ايوب حمه كريم يادكار68912022422099091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك592.0084.57اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه لطيف نصر الدين محي الدين68922022422099095

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك532.0076.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه نوزاد مجيد كريم68932022422099096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيفانيا سامان محمود باقر68942022422099097

كلية اآلداب/جامعة كركوك503.0071.86اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيكاني طه حميد محمد68952022422099098

كلية العلوم/جامعة كركوك616.0088.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيكوثر مسعود محمد رحيم68962022422099101

كلية العلوم/جامعة كركوك598.0085.43اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيالرة عثمان غفور ابراهيم68972022422099102

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية461.0065.86اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيالفا مراد فائق احمد68982022422099103

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية462.0066.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه جمعه محمد صابر68992022422099105

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0099.86اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه ستار احمد عبد الرحمن69002022422099106

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه شاكر احمد محمد69012022422099107

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه صالح محمد رضا69022022422099108

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك532.0076.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيله نجه احمد قادر امين69032022422099109

كلية التمريض/جامعة كركوك669.0095.57اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيلوزان ديالن فائق عبد الكريم69042022422099110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيماردين احمد محمد عبد الرحيم69052022422099112

كلية التمريض/جامعة كركوك668.0095.43اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيمرزيه شرف الدين محمد مراد امين69062022422099114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك570.0081.43اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم محمد حسن جليل69072022422099117

كلية التمريض/جامعة كركوك663.0094.71اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيمستان عادل عزيز محمد69082022422099119

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائينازنين فتح هللا سعد هللا عبد هللا69092022422099123

كلية الطب/جامعة كركوك702.00100.29اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائينور سامان رؤوف احمد69102022422099126

كلية العلوم/جامعة كركوك628.0089.71اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى عبد الصمد فتاح محمود69112022422099132

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك516.0073.71اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيهيرو احمد حسين امين69122022422099134

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية450.0064.29اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين بشتيوان صالح قادر69132022422099136

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533.0076.14اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين حميد خضر وهاب69142022422099137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0067.43اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين كمال مشير طاهر69152022422099139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك571.0081.57اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين محمد شكور محمد69162022422099140

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية459.0065.57اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيوجدان فرهاد محمد علي69172022422099143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك582.0083.14اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيئاشنا احسان هدايت محمد69182022422100002

كلية اآلداب/جامعة كركوك502.0071.71اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائياسيا احمد جعفر محمد69192022422100006

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك480.0068.57اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف فريدون سالم بايز69202022422100012
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك504.0072.00اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان سردار رشيد محي الدين69212022422100013

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيبانه فخر الدين رشيد عبد القادر69222022422100014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية431.0061.57اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيبروين كرم احمد محمد69232022422100015

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك536.0076.57اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيبيمان شوان احمد محمد69242022422100020

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك539.0077.00اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيجرو يوسف عبدين عمر69252022422100023

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيجنان احمد قهرمان امين69262022422100024

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيجنان محمد حميد مردان69272022422100025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية468.0066.86اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيخه ندة عبد هللا شهوار عمر69282022422100027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك524.0074.86اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيداليا زانا حسام الدين نوري69292022422100029

كلية العلوم/جامعة كركوك601.0085.86اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيدة شنى عبد الخالق عبد هللا وهاب69302022422100030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك552.0078.86اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيدريا مريوان حسن فتاح69312022422100033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك498.0071.14اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيزه ينه ب عارف معروف رشيد69322022422100046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك492.0070.29اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب محمد فتاح شامار69332022422100047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية426.0060.86اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينه رزكار عمر علي69342022422100048

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينه سه ركه وت لطيف رحيم69352022422100049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك563.0080.43اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا سالم صالح قادر69362022422100050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية378.0054.00اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا عاصي عثمان محمد69372022422100051

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا ياسين خورشيد خسرو69382022422100053

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية484.0069.14اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيساره دلير عزيز محمد69392022422100054

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك551.0078.71اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسناء سواره عثمان فقي صالح69402022422100059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية436.0062.29اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسنور عمر ولي احمد69412022422100061

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك549.0078.43اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوزان ازاد محمد صالح حسين69422022422100063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية460.0065.71اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوزان اسو طاهر رضا69432022422100064

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوزان ناظم قاسم جاسم69442022422100066

كلية التمريض/جامعة تكريت655.0093.57اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما يونس محمد حسن69452022422100067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية452.0064.57اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيشنيار طاهر حسين علي69462022422100071

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك544.0077.71اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيشوخان جمعه جبار محمد69472022422100075

كلية العلوم/جامعة كركوك597.0085.29اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه نجاة علي حبيب69482022422100078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.29اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيكوردستان لقمان عبد الخالق علي69492022422100081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك573.0081.86اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيالفين نشأت نصر الدين محمد69502022422100082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك487.0069.57اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيلنيا عبد الرحمن حميد محمد69512022422100083

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية462.0066.00اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيماردين اراس فاتح فتاح69522022422100084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية434.0062.00اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم ستار طه مجيد69532022422100086

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية494.0070.57اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيمزده عبد هللا شهوار عمر69542022422100087

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك554.0079.14اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائينيان سالم محمد علي69552022422100090

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية423.0060.43اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيهناو اراز جبار عبد هللا69562022422100093

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0094.57اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيهوازن شكور محمد امين69572022422100094

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيئوزين كاروان اسعد عارف69582022422101002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك585.0083.57ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيروشنا جالل محمد سعيد69592022422101007

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك507.0072.43ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيسه الر هيوا اسعد حسن69602022422101012
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كلية العلوم/جامعة كركوك607.0086.71ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما فائق شفيق حسين69612022422101013

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيسيوه ابراهيم محمد عزيز69622022422101014

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيشانيا بسام عادل نجيب69632022422101015

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك487.0069.57ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيشايان محمد يونس حكيم69642022422101016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيَكول استيره نجاه حسين فرج69652022422101017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك614.0087.71ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه جوهر مجيد محمد69662022422101018

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائينيفين شيروان محمد حميد69672022422101020

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.14ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى محمد نصيف صدر الدين69682022422101021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية484.0069.14ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيهوزان حكيم حسين حمه امين69692022422101022

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيايه سامان عبد الخالق محمد69702022422102003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك589.0084.14ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيبه سوز كريم محمد حمدي69712022422102004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك464.0066.29ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيبيريفان خالد كريم محمد امين69722022422102005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيخنده سردار محمد علي صالح69732022422102008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك500.0071.43ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيريان رشدي انور قادر69742022422102011

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيريناس رفعت علي قادر69752022422102012

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسيفا ازاد محمد رشيد69762022422102018

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيشاد يوسف طيب صالح69772022422102019

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك556.0079.43ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيشكوفه شكر عمر امين69782022422102023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيشوبو ازاد علي محمد69792022422102024

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك537.0076.71ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيشيرين عباس احمد صالح69802022422102025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيالويز فرهاد ابو زيد عباس69812022422102026

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك537.0076.71اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائياسراء معروف عز الدين حمه69822022422103002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك495.0070.71اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائيريناز زياد مصطفى عصام الدين69832022422103012

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك529.0075.57اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا سامان احمد محمد علي69842022422103014

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائيسافان كامل احمد محمد امين69852022422103017

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائيسميه بشتيوان محمد امين محمد69862022422103019

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك494.0070.57اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائيسوالف سلمان محمد ابو بكر69872022422103021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك577.0082.43اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما رشيد جبار رمضان69882022422103022

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك511.0073.00اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائيسيما خالد احمد محمد69892022422103024

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائيشاندى فاخر محمد احمد69902022422103027

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك517.0073.86اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء بهاء الدين ستار امين69912022422103029

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك541.0077.29اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه ازاد محمد محمد صالح69922022422103033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك574.0082.00اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائيمانيا خورشيد علي فتح هللا69932022422103036

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك509.0072.71اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائينورة سردار عبد هللا محمد69942022422103038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية368.0052.57اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائينياز رسول محمد محمد امين69952022422103039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك488.0069.71اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائيهه الله ساالر محمد عبد هللا69962022422103040

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0086.29اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائيهه وار نوزاد احمد محمد69972022422103041

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك515.0073.57اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين احمد مصطفى اسماعيل69982022422103042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك501.0071.57اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين صالح شفيق نامق69992022422103044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان عبد اللطيف علوان عائد70002022422104005
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قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت515.0073.57ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةاحيائيبيمان نياز عبد هللا رشيد70012022422104006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك566.0080.86ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةاحيائيديرين ناظم كريم جادر70022022422104007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك579.0082.71ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوالف امير غازي عاصي70032022422104009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية454.0064.86ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةاحيائيشونم حاتم شكور عباس70042022422104010

كلية اآلداب/جامعة كركوك521.0074.43ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةاحيائينهلة جمعه صابر كريم70052022422104011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيفاء فرحان خواكرم احمد70062022422104013

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29دراسة كردية- ثانوية به روه رده للبنات احيائياسيا محمد نجم عبد هللا70072022422105001

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43دراسة كردية- ثانوية به روه رده للبنات احيائيلنجه روكان علي احمد70082022422105006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك555.0079.29اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيئاسوده ئارى اسماعيل محمد70092022422106001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك585.0083.57اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيئاشتى عبد الوهاب مصطفى جالل70102022422106002

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك553.0079.00اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيئه ستيرة اميد رضا قادر70112022422106008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0067.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء صباح صابر اسماعيل70122022422106012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك549.0078.43اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائياشتى نجم الدين ياسين كريم70132022422106014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك568.0081.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائياالء عبيد رشيد خورشيد70142022422106017

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائياية حسين حسن عبد الرحمن70152022422106019

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف حسين علي عثمان70162022422106020

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف سيروان صالح سليمان70172022422106021

كلية الزراعة/جامعة كركوك439.0062.71اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيايناس محمد ابراهيم سعيد70182022422106026

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيايه صالح برايم احمد70192022422106029

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك540.0077.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيايه عبد الكريم احمد محمد امين70202022422106030

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيايه نوزاد عبد الفتاح محي الدين70212022422106031

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيبانه مروان كريم احمد70222022422106033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك476.0068.00اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيبه ريز أسو حميد قادر70232022422106037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية456.0065.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيبه هره دارا امين خورشيد70242022422106039

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك513.0073.29اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيبه هه ست سامان عبد الكريم عثمان70252022422106040

كلية التمريض/جامعة تكريت652.0093.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيبى َكه رد كامران عثمان عبد هللا70262022422106041

كلية العلوم/جامعة كركوك616.0088.00اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيتاره بهجت فتاح كاكه خان70272022422106044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك549.0078.43اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيته مه ن رزكار عبد هللا لطيف70282022422106045

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيجرا ادريس كريم سعيد70292022422106046

كلية التمريض/جامعة كركوك661.0094.43اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيجريسكه قيس طاهر ولي70302022422106047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك504.0072.00اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيدارين نعمان عبد الرحمن محمد سعيد70312022422106049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك480.0068.57اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيداليا فاخر جالل محمد امين70322022422106050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك501.0071.57اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيده ريا بشتيوان عبد هللا خورشيد70332022422106052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك550.0078.57اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيديارى خليل عارف كاكل70342022422106053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0067.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيريان عثمان علي احمد70352022422106058

كلية التمريض/جامعة كركوك664.0094.86اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا اسماعيل علي امين70362022422106065

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا سيروان حمه سعيد حمه عزيز70372022422106068

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا علي عز الدين عثمان70382022422106070

كلية الصيدلة/جامعة كركوك695.0099.29اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيساره سمكو نوري سعيد70392022422106072

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيساره عباس محمد علي قاسم70402022422106073
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك526.0075.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيسافيا لقمان عاصي محمد70412022422106075

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية450.0064.29اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيساكار دلير محمد حميد70422022422106076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك492.0070.29اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيسحر ستار محمد صادق70432022422106077

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيسكاال احمد جبار محمد70442022422106078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك587.0083.86اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيسميه جمعه شفيق احمد70452022422106079

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك611.0087.29اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيسه الر اميد رضا قادر70462022422106081

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما ريبوار اسماعيل حسن70472022422106086

كلية العلوم/جامعة كركوك605.0086.43اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما محمد عزيز عمر70482022422106087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك561.0080.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيسيفان نجم عبد هللا محمد70492022422106088

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.57اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيسيفر دلير فتاح محمد علي70502022422106089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك565.0080.71اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيسيما نوزاد عمر احمد70512022422106091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك582.0083.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيشاد طارق احمد عبد الرحمن70522022422106093

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.57اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيشينى فريدون سعيد عمر70532022422106098

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية449.0064.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه هيوا رفعت احمد70542022422106100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك579.0082.71اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيقه شنك هه زار باهر طاهر70552022422106103

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0086.57اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيكاني عسكر رمضان صالح70562022422106104

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية369.0052.71اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيكزال ايوب حمه اسماعيل70572022422106105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك572.0081.71اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه دلشاد دالور صابر70582022422106111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0066.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه شهاب مصطفى عبد هللا70592022422106112

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.57اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيله نجه عمر علي فارس70602022422106115

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك553.0079.00اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيله نيا محمد احمد حمد امين70612022422106117

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك606.0086.57اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيله نيا هادي عمر عبد هللا70622022422106118

كلية طب االسنان/جامعة كركوك695.0099.29اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيليزان امانج رحمه هللا مجيد70632022422106119

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيليزان ديار بكر محمود70642022422106120

كلية العلوم/جامعة كركوك625.0089.29اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيمروى سامي حمه بايز70652022422106124

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم خليل رحيم محمد70662022422106125

كلية التمريض/جامعة تكريت659.0094.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيمهربان خورشيد احمد خورشيد70672022422106126

كلية التمريض/جامعة كركوك665.0095.00اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائينور فاضل مصطفى علي70682022422106128

كلية العلوم/جامعة كركوك619.0088.43اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائينيكا عباس عاصي رشيد70692022422106131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك497.0071.00اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيهازه شاكر خورشيد رشيد70702022422106132

كلية العلوم/جامعة كركوك625.0089.29اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيهاوزين رزكار رضا علي70712022422106133

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى نجاة صابر محمد70722022422106136

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك513.0073.29اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيهيرو مصطفى خورشيد رشيد70732022422106139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك560.0080.00اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيهيفى هونر عمر عبد هللا70742022422106141

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك531.0075.86اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين مسعود عمر محمد70752022422106143

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية449.0064.14اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائييه سنا ئاسو عفان عثمان70762022422106145

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيآيه ناظم ناصر محمد علي70772022422108004

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية446.0063.71ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائياحالم اكرم عبد الجبار سعيد70782022422108005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0066.57ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء عدنان كريم قهرمان70792022422108008

كلية التمريض/جامعة كركوك666.0095.14ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائياالء نوزاد عمر عبد الكريم70802022422108010
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان شهاب نامق محمد70812022422108014

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان صباح نوري حمه الو70822022422108016

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك554.0079.14ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيبه هه شت لقمان عبد الرحمان كريم70832022422108020

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك519.0074.14ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيبه يام حسين عبد الجبار حسين70842022422108021

كلية التمريض/جامعة كركوك668.0095.43ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيبه يام عمر عيسى مجيد70852022422108022

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيبيمان اسماعيل عمر عبد الرحمن70862022422108023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت514.0073.43ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيتارا صالح احمد محمود70872022422108025

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0086.57ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيتافكه ساالر يادكار ستار70882022422108026

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك545.0077.86ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيجرو مجيد محمد علي70892022422108029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك567.0081.00ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيخنده جاسم محمد محمود70902022422108033

كلية العلوم/جامعة كركوك599.0085.57ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيداستان كاظم عبد القادر محمد70912022422108034

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيديني شكر رحمن مجيد70922022422108040

كلية العلوم/جامعة كركوك599.0085.57ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيروزين مكرم اكرم محمود70932022422108042

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيرويده مظفر عبد هللا محمد70942022422108043

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا حسين عبد الجبار حسين70952022422108049

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا عثمان امين حمه كريم70962022422108050

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0084.86ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارة علي بيرداود أحمد70972022422108052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك568.0081.14ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسافيا يوسف نوري فرج70982022422108057

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية458.0065.43ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسعاد محمد عزيز انجة70992022422108059

كلية اآلداب/جامعة كركوك494.0070.57ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسميه ستار عباس عزيز71002022422108063

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسميه محمد علي عزيز71012022422108064

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك524.0074.86ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسناء هيوا احمد خورشيد71022022422108066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية433.0061.86ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوزان محمد عبد الكريم محمد71032022422108072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك566.0080.86ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما ساالر نور الدين محمد امين71042022422108074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك531.0075.86ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسيماء نجم الدين جمعه محمد71052022422108078

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك552.0078.86ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسيوان صالح حسن حسين71062022422108079

كلية التمريض/جامعة كركوك678.0096.86ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيشينى احمد روستم محمد71072022422108083

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيكانياو احمد فاتح حكمت71082022422108088

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيكوزين شمال شرف الدين نصر الدين71092022422108090

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه ازاد عمر مولود71102022422108092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك573.0081.86ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيلينا نوزاد حميد رشيد71112022422108097

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية436.0062.29ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم ريبوار شفيق صديق71122022422108101

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك512.0073.14ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيمزده عمر علي عثمان71132022422108103

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائينشميل عباس فيض هللا محمد71142022422108105

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية634.0090.57ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائينيشتمان خلف قادر عبد الكريم71152022422108108

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية425.0060.71ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيهاوناز نهاد انور امين71162022422108109

كلية العلوم/جامعة كركوك602.0086.00ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيفين هيرش صالح نجم71172022422108110

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك544.0077.71ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين احمد فاتح حكمت71182022422108111

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك525.0075.00اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيئاال الوه مشور محمد71192022422109002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0069.14اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيافان بكر شريف حسين71202022422109009
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك574.0082.00اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيامل عاصي محمد علي71212022422109011

كلية العلوم/جامعة كركوك633.0090.43اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان فؤاد سليم حسين71222022422109016

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك521.0074.43اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان قاسم محمد امين عزيز71232022422109017

كلية العلوم/جامعة كركوك598.0085.43اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان كامل رضا اسماعيل71242022422109018

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0086.71اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيبري محمد امين كريم سعيد71252022422109020

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك546.0078.00اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيبيان جالل عبد القادر احمد71262022422109022

كلية التمريض/جامعة كركوك674.0096.29اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيبيريفان نامق حسين حسن71272022422109023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك496.0070.86اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيتارا علي حسن مصطفى71282022422109025

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيجوبى كاوه اورحمن رشيد71292022422109029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية438.0062.57اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيخوزكه بكر احمد رمضان71302022422109034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك604.0086.29اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيدلنيا دلشاد عثمان مصطفى71312022422109036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك501.0071.57اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيده شنى عمر علي كريم71322022422109037

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0086.71اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيديرين دارا احمد محمد71332022422109038

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية425.0060.71اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيديالن احمد قادر احمد71342022422109039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك587.0083.86اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيديمن صابر عبد هللا امين71352022422109040

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيزوان سردار غالب حمه شين71362022422109043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك569.0081.29اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب حسن حسين طاهر71372022422109046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك569.0081.29اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب لطيف صديق ياسين71382022422109048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك579.0082.71اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيساره سيروان عمر عبدل71392022422109052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك597.0085.29اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيسانا يابه محمد امين مكائيل71402022422109055

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيسروشت صالح قادر كريم71412022422109057

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك527.0075.29اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيسولين كامران سليمان رشيد71422022422109060

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيسيبه ر كامران عمر اسماعيل71432022422109061

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك634.0090.57اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيشه نكه برهان فتاح طيفور71442022422109062

كلية التمريض/جامعة كركوك667.0095.29اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيشه نكه فرمان عبد هللا حمه علي71452022422109065

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك590.0084.29اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيشهين شيرزاد عبد القادر عبد الرحمن71462022422109066

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك564.0080.57اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه خسرو محمد حسن71472022422109068

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية445.0063.57اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيكلثوم ارسالن عبد الملك قادر71482022422109069

كلية العلوم/جامعة كركوك627.0089.57اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيكه ردون زاهر انور احمد71492022422109070

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيكه شبين مبارك ابراهيم محمد71502022422109071

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيالفين صباح محمد مصطفى71512022422109074

كلية الزراعة/جامعة كركوك428.0061.14اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه عماد مهدي حسين71522022422109075

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائينوفين مهدي برهان عمر71532022422109082

كلية الزراعة/جامعة كركوك456.0065.14اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيهاله عماد مهدي حسين71542022422109083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك503.0071.86ثانوية أقار صو للبناتاحيائيافنان مخلص عثمان عمر71552022422110003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك590.0084.29ثانوية أقار صو للبناتاحيائيمروه يونس برهان عمر71562022422110010

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك512.0073.14ثانوية ئولكر للبنات تركمانياحيائيايالف حسن فاضل عبد الرحمن71572022422111006

كلية التمريض/جامعة كركوك666.0095.14ثانوية ئولكر للبنات تركمانياحيائيزبيدة خالد عثمان عبد هللا71582022422111012

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية624.0089.14ثانوية ئولكر للبنات تركمانياحيائينوين مصطفى طاهر عثمان71592022422111030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0068.14ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيأرزو محمد مهدي جوهر71602022422112002

214 من 179صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

كركوك 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيأالء هشام عبد القادر طاهر71612022422112004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك526.0075.14ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيآية متين عبد الكريم رفيق71622022422112007

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائياسيل سمير حمدي حسن71632022422112012

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائياشل صايغن عبد القادر محمد71642022422112013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0087.00ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيافنان حسام الدين صباح قادر71652022422112014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية442.0063.14ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيانجي سيزر فؤاد عبد هللا71662022422112017

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك508.0072.57ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيايبك نبيل حسن رضا71672022422112018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0062.43ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيايالف احمد نور الدين خورشيد71682022422112021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك657.0093.86ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيدنيز نبيل جبار وهاب71692022422112034

كلية اآلداب/جامعة كركوك506.0072.29ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيرقيه سؤدد مدحت شاكر71702022422112037

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0081.14ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيساره مصطفى وهبي قنبر71712022422112042

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك594.0084.86ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيسدف مفيد شوكت رفعت71722022422112045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك585.0083.57ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيسلين اياد احسان عبد هللا71732022422112046

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك512.0073.14ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيسيلدا ارجان نور الدين وهاب71742022422112047

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك553.0079.00ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيشهناز بدر صباح الدين صالح71752022422112048

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية429.0061.29ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيعائشة خالد عبد هللا شكور71762022422112050

كلية التمريض/جامعة تكريت648.0092.57ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيغدير حسن نور الدين محمود71772022422112052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك558.0079.71ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيفاطمه خالد عبد هللا شكور71782022422112055

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيفاطمه عمران نقي حسين71792022422112057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيكوثر قاسم مصطفى زين العابدين71802022422112058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية491.0070.14ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيَكون َكور علي محمود علي71812022422112061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك581.0083.00ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيمرسى محمد هاشم حمدي71822022422112063

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيمروه محمد حبيب شكور71832022422112065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.29ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيمريم علي عادل زين العابدين71842022422112067

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية611.0087.29ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيمريم عماد نور الدين مصطفى71852022422112068

كلية العلوم/جامعة كركوك648.0092.57ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيمريم نيازي حسن اسعد71862022422112071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك483.0069.00ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيمالك صباح محمد نوري نعمت71872022422112075

كلية العلوم/جامعة كركوك662.0094.57ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائينبأ مصطفى غازي محمد71882022422112085

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية591.0084.43ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائينور عامر عادل محمد71892022422112090

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك549.0078.43ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائينورا محمد صالح الدين محمد71902022422112092

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك530.0075.71ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائينورشان نصر هللا عبد هللا حسن71912022422112094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك556.0079.43ثانوية الخاشعات للبناتاحيائيامنة محمد علي محميد71922022422113002

كلية العلوم/جامعة كركوك626.0089.43ثانوية الخاشعات للبناتاحيائيجنان فاضل محمد صالح71932022422113003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت502.0071.71ثانوية الخاشعات للبناتاحيائيسبأ بصير خلف خزعل71942022422113005

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك540.0077.14ثانوية الخاشعات للبناتاحيائيسوسن برهان جهاد احمد71952022422113006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت506.0072.29ثانوية الخاشعات للبناتاحيائيمروة علي حميد جاسم71962022422113008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت533.0076.14ثانوية الخاشعات للبناتاحيائيمنال ابراهيم صالح محمد71972022422113009

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0086.71ثانوية الخاشعات للبناتاحيائينور حمد عطية جنوب71982022422113010

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية الضحى للبناتاحيائياخالص حسين مكطف ثلج71992022422115002

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك556.0079.43ثانوية الضحى للبناتاحيائيانصاف خلف خزعل علي72002022422115004
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك505.0072.14ثانوية الضحى للبناتاحيائيايمان ابراهيم حسن عنون72012022422115005

كلية العلوم/جامعة كركوك602.0086.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيايه عواد صالح رمضان72022022422115007

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0085.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيبلقيس اسماعيل احمد ابراهيم72032022422115008

كلية العلوم/جامعة كركوك637.0091.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيزهراء علي عبد هللا حسين72042022422115012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيشفاء محمد صالح خلف72052022422115014

كلية التمريض/جامعة تكريت655.0093.57ثانوية الضحى للبناتاحيائيشيماء حمود جاد هللا حسين72062022422115015

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك432.0061.71ثانوية الضحى للبناتاحيائيصفاء زيدان خلف حسين72072022422115016

كلية العلوم/جامعة كركوك610.0087.14ثانوية الضحى للبناتاحيائيفداء خلف صالح محسن72082022422115017

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14 للبنات6- ثانوية حوض احيائيتمارة ناصر بكر حمد72092022422119005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0060.00 للبنات6- ثانوية حوض احيائيحواسم احمد جمعه صالح72102022422119006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت503.0071.86 للبنات6- ثانوية حوض احيائيسفانه عواد مصطفى احمد72112022422119007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29 للبنات6- ثانوية حوض احيائيسوسن فرحان عبد هللا شبيب72122022422119009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت478.0068.29 للبنات6- ثانوية حوض احيائيكوثر عياده مطلك مساهر72132022422119010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت538.0076.86 للبنات6- ثانوية حوض احيائيكوثر هاشم محمود فارس72142022422119011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية449.0064.14 للبنات6- ثانوية حوض احيائيمايه حسين خلف منيف72152022422119012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت487.0069.57 للبنات6- ثانوية حوض احيائيمنيره احمد حنظل احمد72162022422119013

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71 للبنات6- ثانوية حوض احيائيوجدان هادي جمعه بكر72172022422119015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت500.0071.43ثانوية الغسق للبناتاحيائياسماء عامر حسين صالح72182022422120002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية الغسق للبناتاحيائيافاق عامر احمد خلف72192022422120003

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك516.0073.71ثانوية الغسق للبناتاحيائيايائل خلف احمد عبد72202022422120006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية الغسق للبناتاحيائيبراء محمد ابراهيم احمد72212022422120009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت513.0073.29ثانوية الغسق للبناتاحيائيرؤى علي رجب خضر72222022422120011

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية614.0087.71ثانوية الغسق للبناتاحيائيرنده عمار خلف عبد هللا72232022422120014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0064.00ثانوية الغسق للبناتاحيائيعلياء احمد مزهر عبد هللا72242022422120018

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية الغسق للبناتاحيائيغفران حمود عزيز محمود72252022422120019

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى628.0089.71دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيئاشنا َكنجه نجم الدين رمضان72262022422121001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك488.0069.71دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيئاشنا مدحت محمد محمود72272022422121002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك500.0071.43دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائياسماء جبار كريم محمد72282022422121007

كلية التمريض/جامعة كركوك661.0094.43دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيايمان بختيار محمد عبد هللا72292022422121012

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0085.71دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيايمان فؤاد طاهر محمد72302022422121013

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيايه كاوه محمد جالل مجيد72312022422121014

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيبرزى كاوه محمد احمد72322022422121015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك576.0082.29دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيبهار خالد أحمد معروف72332022422121016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531.0075.86دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيبيمان روداو حسين حامد72342022422121017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0069.14دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيجاوان احمد محمد علي72352022422121019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك492.0070.29دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيخنجه نجاة عبد هللا احمد72362022422121021

كلية العلوم/جامعة كركوك610.0087.14دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيدلنيا ريباز مدحت ابراهيم72372022422121025

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0086.71دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيده شنى رحمان جمعه محمد72382022422121026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك502.0071.71دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيدييه رؤوف محمد غريب ابراهيم72392022422121027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك570.0081.43دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيروان رزَكار محمد علي72402022422121029
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كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيريان عبد الحكيم عبد الرحمن محمد72412022422121030

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.14دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيزوان مهدي امين كاكة علي72422022422121032

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0086.57دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيزينه ازاد عبد الرحمن محمد مصطفى72432022422121033

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك513.0073.29دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيسارة ازاد خالد مجيد72442022422121035

كلية العلوم/جامعة كركوك618.0088.29دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيسوما سواره محمد مولود72452022422121040

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيشه هين محمد صالح محمود72462022422121045

كلية التمريض/جامعة كركوك664.0094.86دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيكالى ريبوار محمد عبد هللا72472022422121048

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيكانى ريبوار جبار جرجيس72482022422121049

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0085.71دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيكنى محمود محمد امين معروف72492022422121050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك554.0079.14دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيمينة جاسم محمد احمد72502022422121055

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائينياز نوزاد احمد صابر72512022422121058

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك539.0077.00دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائينيان نهاد نجم الدين حسين72522022422121060

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك536.0076.57دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيهاجره عمر حسين محمود72532022422121061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك572.0081.71دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيهاوزين يوسف مولود قادر72542022422121062

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك544.0077.71دراسة كردية- ثانوية زالة للبنات احيائيهيلين عمر عبد هللا محمد72552022422121064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك497.0071.00ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيايالف نجدت جمال عزيز72562022424001003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيسجى سالم محمد علي ياسين72572022424001007

كلية الزراعة/جامعة كركوك447.0063.86ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيفاطمه كول مؤيد وهبي قنبر72582022424001010

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى585.0083.57ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيلينه محمد كمال سعيد72592022424001011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيمالك نزار سمين قنبر72602022424001013

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية614.0087.71ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيدانية بلند عبد الرحمن احمد72612022424003013

كلية العلوم/جامعة كركوك602.0086.00ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيدينا صباح نوري قادر72622022424003015

كلية التمريض/جامعة كركوك666.0095.14ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيرقيه فراس سامي عبد الحسين72632022424003016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0067.43ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهرة فكرت فتح الدين محمد72642022424003017

كلية الزراعة/جامعة كركوك449.0064.14ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيسجى زيدون فرهود جاسم72652022424003021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك477.0068.14ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيشاناز وريا عبد الهادي عمر72662022424003024

كلية اآلداب/جامعة كركوك494.0070.57ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيضحى فالح حسن محمد72672022424003027

كلية التمريض/جامعة كركوك674.0096.29ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيطيبة فراس رفعت حمدي72682022424003028

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك600.0085.71ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيعائشه عمار احسان علي72692022424003029

كلية العلوم/جامعة كركوك629.0089.86ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيمريم اياد محمود احمد72702022424003036

كلية الزراعة/جامعة كركوك455.0065.00ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيمريم عباس خليل صابر72712022424003037

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0086.29ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيمريم عدنان عبد الرحمن حسن72722022424003038

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية632.0090.29ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيمريم محمد عباس محمد علي72732022424003039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك531.0075.86ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيميس يعرب قحطان عزيز72742022424003040

كلية طب االسنان/جامعة الموصل695.0099.29ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيهدى صائب عبوش محمد72752022424003044

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29ثانوية بابا كركر االهلية للبناتاحيائيبنين مجدي مهدي حسن72762022424004003

كلية الزراعة/جامعة كركوك460.0065.71ثانوية بابا كركر االهلية للبناتاحيائيشدن ميثم محمد محسن72772022424004008

كلية العلوم/جامعة كركوك629.0089.86ثانوية بابا كركر االهلية للبناتاحيائيملك احمد عادل صادق72782022424004010

كلية التمريض/جامعة كركوك683.0097.57ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيأبها محمود شطي هريش72792022424005001

كلية العلوم/جامعة تكريت585.0083.57ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياالء خليل فيض هللا ابراهيم72802022424005007
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قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيامارة حسين محمود خلف72812022424005010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك565.0080.71ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيامنة اياد جوهر عبد هللا72822022424005011

كلية اآلداب/جامعة كركوك496.0070.86ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيامينة ثائر عادل قادر72832022424005012

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك494.0070.57ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيامينة نصر الدين مجيد خورشيد72842022424005013

كلية العلوم/جامعة كركوك610.0087.14ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيايبك امين احمد سليمان72852022424005014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك580.0082.86ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياية بدر نوري احمد72862022424005015

كلية التمريض/جامعة كركوك676.0096.57ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياية صالح هاشم صالح72872022424005017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك541.0077.29ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياية طارق عزام حسين72882022424005018

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك557.0079.57ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياية عبد محمد سليم72892022424005020

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية423.0060.43ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياية علي انور سعيد72902022424005021

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيايناس ابراهيم حمود علي72912022424005023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء باسم محمد جاسم72922022424005024

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0091.43ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيبيان حسن علي محمد72932022424005025

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية664.0094.86ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيجنة داود سليمان امين72942022424005026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيحنين بكر محمود احمد72952022424005028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك578.0082.57ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرغد محمود حسين خماس72962022424005036

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568.0081.14ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيا طالب حسين خليل72972022424005038

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك587.0083.86ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عدي حميد سلمان72982022424005040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم عزيز رضا72992022424005041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك489.0069.86ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب حمزة مراد عزيز73002022424005042

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية640.0091.43ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب ياسر نايف قاسم73012022424005044

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية619.0088.43ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيسارة احمد مظلوم محمود73022022424005046

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية616.0088.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيسارة حسن عبد الكريم محمد علي73032022424005047

كلية الزراعة/جامعة كركوك456.0065.14ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيساره خير هللا خليل عزيز73042022424005049

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيسدف فاروق عمر شاكر73052022424005050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0069.14ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيسمار محمد عباس حسين73062022424005051

كلية العلوم/جامعة تكريت591.0084.43ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيشروق عبد القادر تقي محمد73072022424005053

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد حسين محمد فرج73082022424005055

كلية الزراعة/جامعة كركوك443.0063.29ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد طالب عاشج شكور73092022424005056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك505.0072.14ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد وسام احمد محمود73102022424005057

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيصفية محمد عبد هللا نوفان73112022424005060

كلية الزراعة/جامعة كركوك420.0060.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيضحى كريم ياسين زيدان73122022424005061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك570.0081.43ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيعائشة عبد هللا محمد نشاد احمد73132022424005063

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيعلياء محمد خالد اسماعيل73142022424005065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيعهود حامد علي جاسم73152022424005066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك575.0082.14ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيغيداء رابح راضي حسن73162022424005067

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية545.0077.86ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة ايهاب عبد الوهاب احمد73172022424005070

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك506.0072.29ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي عبد المنعم صديق73182022424005072

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد ابراهيم عواد73192022424005076

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0094.57ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفرح غسان حنا ميخا73202022424005080
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية612.0087.43ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم اياد عون الرفيق يونس73212022424005086

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت634.0090.57ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم عباس عبد نوفان73222022424005087

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0087.29ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيملك حسن فليح حسن73232022424005088

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمنى عبد هللا احمد عبد73242022424005090

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ عباس داود يوسف73252022424005091

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية592.0084.57ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينور صفاء  عبد الرحيم عبد الكريم73262022424005093

كلية التمريض/جامعة تكريت646.0092.29ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينور محمد خميس مصطفى73272022424005094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك566.0880.87ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينينفو شاخه وان قادر عزيز73282022424005098

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيهند هادي محمود زيدان73292022424005102

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0091.43ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيوفاء نومان سالم عبد73302022424005104

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك609.0087.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائييار عبد الباري عبد الصمد محمود73312022424005105

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيياسمين اميد صبحي صبري73322022424005106

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل511.0073.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيآمنة مؤيد سمين ابراهيم73332022424007001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك563.0080.43ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيساره كاوه فاتح عثمان73342022424007003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك580.0082.86ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيسوالف مازن غريب عبد الرحمن73352022424007004

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيشياو محمد احمد محمد73362022424007005

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك515.0073.57ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيصبريه علي عبد هللا محمد73372022424007006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك465.0066.43ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيفاطمة عمار عبد هللا حسن73382022424007007

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيفرميسك داود سعيد صادق73392022424007008

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيمينا حسين علي عزيز73402022424007009

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائياسراء فاتح نجم الدين سعيد73412022424008001

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيخالدة اسامه حميد اسعد73422022424008002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0067.57ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه مازن عبد الرزاق عوده73432022424008006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك491.0070.14ثانوية الشمس االهلية للبناتاحيائيأوزالم ميسر مصطفى جبار73442022424010002

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية الشمس االهلية للبناتاحيائيدنيا هدايت كنعان أحمد73452022424010003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية الشمس االهلية للبناتاحيائيميادة محمد ثلج عالوي73462022424010009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00ثانوية الشمس االهلية للبناتاحيائينور باسل محمد عبد هللا73472022424010010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية مدينة العلوم االولى االهلية للبناتاحيائيلينا شرف الدين كاكل مولود73482022424011008

كلية الزراعة/جامعة كركوك452.0064.57ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائياخالص محمود جالل دحام73492022424012003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك576.0082.29ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائياسراء خير هللا حمد احمد73502022424012006

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك533.0076.14ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائياسراء محمد عبد هللا ماجد73512022424012007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائياسماء عبد هللا خليل احمد73522022424012008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت491.0070.14ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيامجاد صفاء حسين محمد73532022424012014

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيامل يوسف عيسى جاسم73542022424012015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك559.0079.86ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيايات احمد محمد حمود73552022424012016

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيايفين ناجي احمد حسين73562022424012017

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك557.0079.57ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان محمد علي محمود73572022424012019

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان نعمه احمد عمر73582022424012020

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيبروج صالح نجم عبد هللا73592022424012025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيبسمه حسين عبد هللا سليمان73602022424012026
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيبغداد قصي سبهان خلف73612022424012027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيتابان مطر صالح هالل73622022424012028

كلية العلوم/جامعة تكريت600.0085.71ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيتهاني مدحت جياد لجي73632022424012029

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك510.0072.86ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيرحاب محمود عبد هللا حمود73642022424012033

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيرحاب يونس خلف صالح73652022424012034

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك581.0083.00ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمه بركات محمد صالح73662022424012035

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك506.0072.29ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمه لويس محمد موسى73672022424012036

كلية التمريض/جامعة كركوك663.0094.71ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد خلف علي73682022424012040

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى فرحان خلف حسين73692022424012044

كلية التمريض/جامعة تكريت645.0092.14ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيسندس يوسف محمد عبد هللا73702022424012046

كلية طب االسنان/جامعة كركوك692.0098.86ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيسيماء غالب دخيل علي73712022424012047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد مؤيد عبد هللا حمود73722022424012048

كلية العلوم/جامعة تكريت589.0084.14ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيشيراز محمود حسين عبد هللا73732022424012049

كلية التمريض/جامعة كركوك679.0097.00ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيشيماء محمد عبد هللا ماجد73742022424012050

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيشيماء نجم حسين حبيب73752022424012051

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيغاده حمد ذياب جزاع73762022424012058

كلية اآلداب/جامعة تكريت491.0070.14ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيغفران يوسف حميد علي73772022424012059

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيفردوس يونس خلف صالح73782022424012062

كلية الصيدلة/جامعة الموصل692.0098.86ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيمروه حسن احمد علي73792022424012065

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيمنار محمد عمر طه73802022424012067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0074.86ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيهاجر احمد مد هللا حمد73812022424012072

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيهبه عدنان احمد حسين73822022424012075

كلية التمريض/جامعة تكريت659.0094.14ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيهند مطر نجم عبد هللا73832022424012077

كلية العلوم/جامعة كركوك625.0089.29ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيورده عثمان خلف صالح73842022424012080

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0060.57ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيورود حسن عبد هللا سليمان73852022424012081

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510.0072.86ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائييسرى خلف عبد هللا محمد73862022424012083

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائياالء مفيد مجيد شوقي73872022424013003

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيبراء بسام طارق عبد القادر73882022424013005

كلية العلوم/جامعة كركوك626.0089.43ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيتبارك ستار عبيد حميد73892022424013006

كلية الطب/جامعة كركوك705.00100.71ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيرؤيا عماد مجيد رشيد73902022424013009

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيزينب ليث محمد رافع رؤوف73912022424013012

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيسايه فاريق حسين حسن73922022424013014

كلية طب االسنان/جامعة كركوك694.0099.14ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيشيرين وليد خالد توفيق73932022424013016

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك531.0075.86ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيشيماء أدريس محمد محمود73942022424013017

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمود غازي عبد الكريم73952022424013020

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيالرا محمد عمر علي73962022424013021

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيالرا مرام غازي محمد نوري73972022424013022

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت522.0074.57ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيالنيا ازاد أمين فرج73982022424013023

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى598.0085.43ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيمينا محمد مصلح الدين عبد المجيد73992022424013026

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتغريد عدنان جاسم محمود74002022424014001
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت573.0081.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيروناك صميم أحمد عبد النبي74012022424014003

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرويدة سامي خلف حمد74022022424014004

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسارة احمد محمد مصطفى74032022424014006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية603.0086.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسارة جاسم يوسف علي74042022424014007

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك506.0072.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسارة علي حمود حسن74052022424014009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسناء مراد رضا نادر74062022424014014

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك539.0077.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه تاج الدين قادر جاسم74072022424014019

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الغفار مكحول سليمان74082022424014020

كلية التمريض/جامعة الموصل665.0095.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهبه ثامر مصطاف عباس74092022424014024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت533.0076.14ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيهند حسن حسين خلف74102022425002002

كلية اآلداب/جامعة كركوك519.0074.14اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائياسيل ناهض نهير عبد74112022426002002

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك569.0081.29اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيايالف ابراهيم طعان عباس74122022426002006

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة513.0073.29اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيبدور قيصر ربيع عنتر74132022426002010

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيروان جاسم محمد عبد هللا74142022426002025

كلية العلوم/جامعة كركوك599.0085.57اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيريمه قحطان ثامر شكر74152022426002026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية442.0063.14اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيزينب فيصل هاشم شكور74162022426002027

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.0081.00اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيسرى نجم عبود حسين74172022426002031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية429.0061.29اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيشهد علي ادريس محمود74182022426002034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك539.0077.00اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيصفيه مبارك محمود طارش74192022426002036

كلية التمريض/جامعة تكريت649.0092.71اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمود محمد سليم74202022426002043

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيامينه ادريس سعدون محمد74212022426005002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية370.0052.86ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيبسمة عثمان محمد علي رضا74222022426005008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيديانا علي محمد عزيز74232022426005011

كلية التمريض/جامعة تلعفر633.0090.43ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيريان سردار طاهر رحيم74242022426005014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيسروشت لقمان درويش فالمرز74252022426005018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية424.0060.57ثانوية النه المسائية للبناتاحيائيسوما عباس عثمان رحمان74262022426006001

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29ثانوية النه المسائية للبناتاحيائيهناء عاصي امين قادر74272022426006003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيايمان فاضل عباس علي عزيز74282022427004001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0060.43ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيمروه مظفر تاج الدين رؤوف74292022427004005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائينهى عبد الغني وهيب الطيف74302022427004006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائينور اياد كرم ناصر74312022427004007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت565.0080.71ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيبلقيس ماجد عبد عواد74322022427007003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك584.0083.43ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيتماضر عبد هللا عمر حسين74332022427007004

كلية العلوم/جامعة كركوك598.0085.43ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيزينب صفوك احمد صالح74342022427007005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت537.0076.71ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيفاطمه ياسين سلطان جاد هللا74352022427007007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت517.0073.86ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيمنال جاسم محمد عزاوي74362022427007009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائينداء علي محمود عزام74372022427007010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك501.0071.57ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيهيام فياض حسين صالح74382022427007012

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية باجوان المختلطةاحيائياسماء احمد عيدان عبد القادر74392022427008001

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية باجوان المختلطةاحيائياسيل علي طه صالح74402022427008002
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية باجوان المختلطةاحيائيايمان شهاب جهاد اسود74412022427008003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك552.0078.86ثانوية باجوان المختلطةاحيائيدموع منذر ابراهيم صالح74422022427008007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29ثانوية باجوان المختلطةاحيائيزينه عدنان عادل نجم74432022427008011

كلية العلوم/جامعة كركوك605.0086.43ثانوية باجوان المختلطةاحيائيعائشه عباس عبد هللا عباس74442022427008013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك580.0082.86ثانوية باجوان المختلطةاحيائيعذراء عباس عبد هللا عباس74452022427008014

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك552.0078.86ثانوية باجوان المختلطةاحيائيلينا حسين محمود عطيه74462022427008017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية453.0064.71ثانوية باجوان المختلطةاحيائيمنى منذر ابراهيم صالح74472022427008020

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك525.0075.00ثانوية باجوان المختلطةاحيائيهاله امير خلف محمد74482022427008024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية باجوان المختلطةاحيائيهدى يعقوب صالح محمود74492022427008025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك584.0083.43ثانوية المعتصم المختلطةاحيائيخوله ابراهيم عبد هللا حمد74502022427010001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك490.0070.00ثانوية المعتصم المختلطةاحيائيرجاء صالح عبد محمد74512022427010003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت512.0073.14ثانوية المعتصم المختلطةاحيائيشهد عبد هللا عمر حسن74522022427010004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية المعتصم المختلطةاحيائينوال قيس عطيه شنداخ74532022427010007

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك545.0077.86ثانوية المعتصم المختلطةاحيائيوسن عبد هللا عمر حسن74542022427010009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك568.0081.14ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائياالء اسامه محمد كلش74552022427011002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيايمان جميل طه حمد74562022427011004

كلية التمريض/جامعة كركوك673.0096.14ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيريم حسين محمد حالف74572022427011006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية المنزلة المختلطةاحيائياخالص ذياب هالل عبد هللا74582022427012001

كلية العلوم/جامعة كركوك624.0089.14ثانوية المنزلة المختلطةاحيائياروى حسن محمد خلف74592022427012002

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0084.71ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيالهام عيسى خلف حمدون74602022427012006

كلية الزراعة/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيامنة ياسر حسن صالح74612022427012007

كلية العلوم/جامعة كركوك649.0092.71ثانوية المنزلة المختلطةاحيائياميه محمد عبد هللا عزيز74622022427012008

كلية العلوم/جامعة كركوك601.0085.86ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيايه محمد حميد احمد74632022427012010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيجهان احمد علي سعيد74642022427012012

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك564.0080.57ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيخمائل عبد هللا رشيد احمد74652022427012013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيخولة عيسى محمد عزيز74662022427012014

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك556.0079.43ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيدالل فالح حسن عطية74672022427012015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل504.0072.00ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيرقية حسن احمد سعيد74682022427012018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت470.0067.14ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيزينب موسى خلف تورك74692022427012019

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك429.0061.29ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيسارة عبد هللا مبارك احمد74702022427012020

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك514.0073.43ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيسجى عبد هللا مبارك احمد74712022427012022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0064.29ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيغفران حسين احمد خلف74722022427012029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت545.0077.86ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيفاطمة موسى محمد عزيز74732022427012030

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيليلى عبد هللا علي حسين74742022427012031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت511.0073.00ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيمارية وليد محمود حسين74752022427012032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيمياسم اسعدون شاكر محمود74762022427012035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك573.0081.86ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيميالد محمود يوسف احمد74772022427012036

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0081.00ثانوية المنزلة المختلطةاحيائينسرين احمد علي حسن74782022427012038

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك533.0076.14ثانوية المنزلة المختلطةاحيائينضال فالح حسن عطية74792022427012040

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية المنزلة المختلطةاحيائينور شاكر حسين طلب74802022427012041
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كلية العلوم/جامعة كركوك593.0084.71ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيوردة محمد خلف عيسى74812022427012045

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت531.0075.86اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيبثينه خضر محمد ابراهيم74822022427014001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيابتسام رعد جاسم محمد74832022427021001

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك530.0075.71اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائياشواق شاكر صالح حماده74842022427021003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيبراء فتاح ابراهيم صالح74852022427021004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية426.0060.86اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيداليا محمد ابراهيم علي74862022427021006

كلية العلوم/جامعة تكريت581.0083.00اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيرقيه ابراهيم محمود صوفي74872022427021008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0066.57اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيزينب عتيب محمود محجوب74882022427021009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيساره قحطان حسن احمد74892022427021011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيساهره طارق عبد صالح74902022427021012

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيسميه عز الدين محمد فخري حسن74912022427021014

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيسناء مطلك عبد صالح74922022427021015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت533.0076.14اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيسهاد نصيف محمد سلطان74932022427021016

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0092.00اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيشيخه وليد ابراهيم حسن74942022427021017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0066.14اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيعبير رقيب محمود محجوب74952022427021018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت470.0067.14اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيلمياء محمود ابراهيم علي74962022427021019

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت624.0089.14اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيمنار توفيق عزيز عويد74972022427021021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0062.57اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيميس عزيز ابراهيم علي74982022427021022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت502.0071.71اعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيهند صالح حمود ماجد74992022427021027

كلية العلوم/جامعة كركوك622.0088.86ثانوية شمالن المختلطةاحيائيآيات إبراهيم خضر محمد75002022427026001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك571.0081.57ثانوية شمالن المختلطةاحيائياريج اسعد يوسف حمد75012022427026002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية شمالن المختلطةاحيائيسوسن عدنان احمد محمد75022022427026008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية شمالن المختلطةاحيائيشروق حسيب علي عبد75032022427026009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00ثانوية شمالن المختلطةاحيائيشهد محمد خضر عاني75042022427026010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0070.00ثانوية شمالن المختلطةاحيائيصفاء محمود احمد محمد75052022427026011

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية شمالن المختلطةاحيائيمروة عبد هللا كميت جبارة75062022427026013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية شمالن المختلطةاحيائيمنار خضر مطر صياد75072022427026015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت498.0071.14ثانوية شمالن المختلطةاحيائيهيام مطلك محمود عبد75082022427026020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك483.0069.00ثانوية غمدان المختلطةاحيائيحنان داود سلمان حمود75092022427034003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29ثانوية غمدان المختلطةاحيائيخولة ساجد احمد محمد75102022427034004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية غمدان المختلطةاحيائيرقية محمد حسين حمود75112022427034005

كلية العلوم/جامعة تكريت608.0086.86ثانوية غمدان المختلطةاحيائيرواء محمد بشو سلمان75122022427034006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية577.0082.43ثانوية غمدان المختلطةاحيائيسجى يوسف بشو سلمان75132022427034007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل494.0070.57ثانوية غمدان المختلطةاحيائيسندس احمد حسين حمدي75142022427034008

كلية العلوم/جامعة كركوك614.0087.71ثانوية غمدان المختلطةاحيائيفاطمة محمود محمد خلف75152022427034010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية علياوة المختلطةاحيائيأشواق ثامر مديد مجيد75162022427038001

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك518.0074.00ثانوية علياوة المختلطةاحيائيأنغام عدنان عبد هللا أحمد75172022427038002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية علياوة المختلطةاحيائيأيمان محمود حماد تمو75182022427038003

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك586.0083.71ثانوية علياوة المختلطةاحيائيبشائر أمير حسن طامي75192022427038005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك559.0079.86ثانوية علياوة المختلطةاحيائيرشا نزار عبود رحيم75202022427038006
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية علياوة المختلطةاحيائيسمعه خطاب عبد هللا سليمان75212022427038008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية علياوة المختلطةاحيائيشهباء أحمد رحيم مصطفى75222022427038010

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك510.0072.86ثانوية علياوة المختلطةاحيائيناديه نجم عبد هللا محمد75232022427038013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت556.0079.43ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائيقمر رافع عبيد حمد75242022427044004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0066.14اعدادية شوان المختلطة كرديةاحيائيأفان فاتح محمود محمد75252022427053001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك482.0068.86اعدادية شوان المختلطة كرديةاحيائيشيالن لقمان عمر خضر75262022427053009

كلية التمريض/جامعة كركوك660.0094.29اعدادية شوان المختلطة كرديةاحيائيكاني حازم عبد هللا سيروان75272022427053012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك483.0069.00اعدادية شوان المختلطة كرديةاحيائيالنه حسين فقي احمد موسى75282022427053014

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية شوان المختلطة كرديةاحيائيهاوزين يوسف حسين خضر75292022427053016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك478.0068.29اعدادية شوان المختلطة كرديةاحيائيهيلين احمد شريف صالح75302022427053017

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك539.0077.00ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةاحيائيايفان وريا احمد كوخه رضا75312022427054003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0067.14ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةاحيائيبه ناز فائق عبد النقي شريف75322022427054004

كلية العلوم/جامعة كركوك622.0088.86ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةاحيائيدلنيا جاسم محمد شكري75332022427054006

كلية التمريض/جامعة كركوك660.0094.29ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةاحيائيريان كاروان رفيق محمد75342022427054008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك608.0086.86ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةاحيائيزه نكين ولي علي محمد امين75352022427054009

كلية العلوم/جامعة كركوك631.0090.14ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةاحيائيزوان علي عثمان حسن75362022427054010

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةاحيائيسوزان سردار جمال عمر75372022427054012

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةاحيائيكوزين دانا سعود عبد هللا75382022427054013

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةاحيائيالفه مقداد حمه رشيد75392022427054014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك601.0085.86ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةاحيائينمه ماجد خالد كريم75402022427054015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك525.0075.00ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةاحيائيهيفي دانا سعود عبد هللا75412022427054016

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك507.0072.43ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةاحيائيهيفي سامي علي عارف75422022427054017

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةاحيائيهيلين ازاد محمد شريف نادر75432022427054018

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك553.0079.00ثانوية حسار الكبير المختلطة كرديةاحيائيهيلين علي عثمان حسن75442022427054019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك552.0078.86ثانوية سركاني المختلطة كرديةاحيائيايه قادر محمد رستم75452022427055004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك485.0069.29ثانوية سركاني المختلطة كرديةاحيائيبنار عدنان سيد مال علي75462022427055005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك479.0068.43ثانوية سركاني المختلطة كرديةاحيائيخه نده فالح بايز كريم75472022427055006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية سركاني المختلطة كرديةاحيائيدانيه جمشير مجيد رشيد75482022427055007

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00ثانوية سركاني المختلطة كرديةاحيائيدونيا فرمان محمد علي75492022427055008

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك527.0075.29ثانوية سركاني المختلطة كرديةاحيائيسروه عمر حسن محمد75502022427055011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك496.0070.86ثانوية سركاني المختلطة كرديةاحيائيسوزان ظاهر محمد كريم75512022427055012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية448.0064.00ثانوية سركاني المختلطة كرديةاحيائيسوزيار يعقوب رشيد رحيم75522022427055013

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.14ثانوية سركاني المختلطة كرديةاحيائيشه يدا سردار طاهر عبد الرحمن75532022427055014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.29ثانوية سركاني المختلطة كرديةاحيائينورا فاتح ناصح قادر75542022427055019

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك533.0076.14ثانوية سركاني المختلطة كرديةاحيائيهيلين كمال كريم فتاح75552022427055022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك586.0083.71اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيئاسوده صباح عمر يونس75562022427056001

كلية العلوم/جامعة كركوك629.0089.86اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيئاكار هيمن محمد هادي عبد الرحيم75572022427056003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك567.0081.00اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيأزار عثمان خالند علي75582022427056004

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك552.0078.86اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيألتون محمد خالد عثمان75592022427056006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك505.0072.14اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيئه فين سردار عبيد يوسف75602022427056007
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك576.0082.29اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيأيه ستار عبد هللا عارف75612022427056009

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك521.0074.43اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائياسماء زانا جليل عبد الرحمن75622022427056011

كلية العلوم/جامعة كركوك601.0085.86اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائياسماء غازي خورشيد رمضان75632022427056012

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك542.0077.43اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيامل جتو نوري حسين75642022427056015

كلية الزراعة/جامعة كركوك442.0063.14اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيايمان ارام نوري احمد75652022427056018

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك550.0078.57اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيبناز عبد اللطيف عمر قادر75662022427056020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك581.0083.00اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيبه يام وريا شفيق عمر75672022427056021

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيتارا جاوسور عبد الكريم حسن75682022427056025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك498.0071.14اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيداليا ابراهيم طه رضا75692022427056026

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك535.0076.43اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيداليا فرمان عثمان جميل75702022427056027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك583.0083.29اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيدريا عز الدين احمد محمد امين75712022427056028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك475.0067.86اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيدلنيا نوزاد نجم الدين جمعه75722022427056029

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك509.0072.71اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيدنيا رشيد محمد قيتة75732022427056031

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيدنيا فخر الدين عزيز جمعه75742022427056032

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك536.0076.57اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيدنيا مظفر رشيد حمد امين75752022427056033

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك554.0079.14اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيرؤيا مؤيد سعد هللا نوري75762022427056035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0067.57اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيره نا يونس داود صابر75772022427056036

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0085.71اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيروزين كريم رشيد غفور75782022427056037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك561.0080.14اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيزين قاسم رحمان بهاء الدين75792022427056039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك527.0075.29اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيساره أسو جميل كاك علي75802022427056043

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك507.0072.43اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيشاناز شهاب عمر قادر75812022427056052

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0086.29اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيشوخان سامان انور سعيد75822022427056053

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك543.0077.57اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيالنه اسماعيل صادق رشيد75832022427056057

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيمهربان جتو عبد هللا كاكه مد75842022427056063

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك553.0079.00اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائينركز أزاد حسين حسن75852022427056064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك585.0083.57اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيهاوزين حسين عمر حميد75862022427056066

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك482.0068.86اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيهيرو همداد عبد هللا حمد75872022427056070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك563.0080.43اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيهيلين عبيد صالح محمد75882022427056071

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيهيلين همداد عبد هللا حمد75892022427056072

كلية التمريض/جامعة تكريت659.0094.14ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائياميمه عبد الكريم صالح بوهي75902022427057002

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك530.0075.71ثانوية قدم خير المختلطة كرديةاحيائياية اياد نجاة علي75912022427061001

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك630.0090.00ثانوية قدم خير المختلطة كرديةاحيائيشايي بهاء الدين نصر الدين الماس75922022427061004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائيأزهار سعد خلف علي75932022427067001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك568.0081.14ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائياماني صليبي عويد رحيم75942022427067002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائيبيداء حمد حسن حمود75952022427067003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائيحال قحطان حسين محمد75962022427067004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك546.0078.00ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائيناهدة ادريس جاسم محمد75972022427067007

كلية العلوم/جامعة ديالى563.0080.43ثانوية تل الذهب المختلطةاحيائيبراء علي خلف علي75982022427068001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية تل الذهب المختلطةاحيائييقين حمد عواد حماده75992022427068007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةاحيائياساور طيب حسين خلف76002022427069001
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةاحيائيجيهان فهمي حمد خضر76012022427069002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةاحيائيزينب عبد جاسم محمد76022022427069004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية بريج السفلى المختلطةاحيائيابرار رافع كاظم توفيق76032022427070001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية تل حسين المختلطةاحيائيابتسام احمد عبد هللا فيصل76042022427072001

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك513.0073.29ثانوية تل حسين المختلطةاحيائيابتسام محسن علي محمد76052022427072002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0062.57ثانوية تل حسين المختلطةاحيائينجالء محمود علي محمد76062022427072007

كلية العلوم/جامعة كركوك601.0085.86الخارجياتاحيائياسراء سربست خالد عباس76072022428050013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0066.86الخارجياتاحيائياالء جاسم محمد جاسم76082022428050017

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00الخارجياتاحيائياالن محمد احمد علي76092022428050023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00الخارجياتاحيائيچنار عرفان فاتح حسين76102022428050058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية459.0065.57الخارجياتاحيائيرؤيا نجدت فرهاد علي76112022428050071

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك502.0071.71الخارجياتاحيائيزهراء محمد عبيد حميد76122022428050088

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29الخارجياتاحيائيسارة ثاير قادر عبوش76132022428050100

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00الخارجياتاحيائيساره حسن يوسف مجيد76142022428050102

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0098.57الخارجياتاحيائيطوعه حيدر رضا حسن76152022428050128

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية483.0069.00الخارجياتاحيائيالرا محمد عبيد حميد76162022428050150

كلية الزراعة/جامعة كركوك440.0062.86الخارجياتاحيائيهدير شاكر محمود عبدالرحمان76172022428050193

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك511.0073.00دراسة كردية- الخارجيات احيائيكوالله بهاء الدين محمد امين76182022428550035

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك573.0081.86اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيابراهيم عماد علي نجم76192022511001003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقياحمد ارام برهان برغش76202022511001006

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء594.0084.86اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقياحمد كنعان بهاء الدين رفيق76212022511001010

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك677.0096.71اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيامير جبار عبد الرحمن خضر76222022511001014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك486.0069.43اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيايوب علي احمد حمد امين76232022511001017

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية595.0085.00اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيحسن عامر عبد الحسين شكور76242022511001019

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك551.0078.71اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيدارا خالد محمد نوري76252022511001022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك451.0064.43اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيديار ابراهيم محمد جميل مجيد76262022511001024

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك604.0086.29اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيديالن فاتح ناصح عبد هللا76272022511001025

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية496.0070.86اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيزانيار حسين حسن محمد76282022511001027

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيسجاد اركان عبد جلعوط76292022511001029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك490.0070.00اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيسراج علي جواد عبد الجليل76302022511001030

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل459.0065.57اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيسعد فتحي احمد جدوع76312022511001032

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيطه عادل جمعة خالد76322022511001036

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء592.0084.57اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيطه محمد صالح احمد76332022511001037

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية500.0071.43اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيطه هيثم مصطفى حسين76342022511001038

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية456.0065.14اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعبد الرحمن حسن محمد كريم76352022511001040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك517.0073.86اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعبد الرحمن صالح صديق عمر76362022511001042

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك663.0094.71اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعبد الرحمن كاميران عمر غفور76372022511001043

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية631.0090.14اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد مصطفى عبد هللا76382022511001045

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد العظيم محمد76392022511001050

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت480.0068.57اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا حسن فاتح سعيد76402022511001052
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعلي احمد محمد حسين76412022511001056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك439.0062.71اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعلي عباس علي عزيز76422022511001058

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى507.0072.43اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعمار يحيى جليل خليل76432022511001062

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك685.0097.86اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعمر برهان محي الدين نصر الدين76442022511001063

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك636.0090.86اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد ادريس عبد الرحمن صادق76452022511001066

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية512.0073.14اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد ارتان عبد الهادي زين العابدين76462022511001067

كلية العلوم/جامعة كركوك565.0080.71اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد يلماز محمد موالن76472022511001069

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد جاسم شكور محمد76482022511001070

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك618.0088.29اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد مؤيد عبد الخالق علي76492022511001081

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية493.0070.43اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد معمر الماني جاسم76502022511001083

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد هوازن محمد زهوان76512022511001084

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية462.0066.00اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمصطفى امجد عبد الستار عبد76522022511001089

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك649.1692.74اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمصطفى عزيز رحيم مذكور76532022511001091

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمصطفى محمد جاسم احمد76542022511001093

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية666.0095.14اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمصطفى مفيد ابراهيم محمد76552022511001095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك499.0071.29اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمصطفى هيثم شاكر شكر76562022511001096

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية480.0068.57اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيهامنو يوسف فاتح محمد مراد76572022511001099

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية500.0071.43اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيهوشيار هيمت عباس هياس76582022511001100

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية504.0072.00اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقييحيى رائد خليل علي76592022511001101

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت566.0080.86اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقييحيى علي جواد عبد الجليل76602022511001102

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك529.0075.57اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقييوسف احسان كامل محمد76612022511001104

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك481.0068.71اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقييوسف اكرم باشا جوامير76622022511001105

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك576.0082.29اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقييوسف اميد علي حكمت عبد العزيز76632022511001106

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية666.0095.14اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقييوسف شاهين رضا سعيد76642022511001109

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك599.0085.57اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقييوسف نهاد نوري علي76652022511001113

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار676.0096.57اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقييونس هزاع كوركه ربيع76662022511001114

كلية العلوم/جامعة كركوك516.0073.71اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقياحمد صباح خورشيد شريف76672022511002001

كلية العلوم/جامعة كركوك550.0078.57اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقياحمد طه حسين مصطفى76682022511002002

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية513.0073.29اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقيانس صدام محمد بدر76692022511002006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك478.0068.29اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقيايوب كريم لطيف جالل76702022511002008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك497.0071.00اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقيصباح فالح حسن خلف76712022511002010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت553.0079.00اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقيصهيب موفق عدنان صابر76722022511002011

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك532.0076.00اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقيعبد هللا صباح صالح الدين صادق76732022511002014

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية481.0068.71اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقيعلي حسين مجيد فتاح76742022511002017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك521.0074.43اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقيعلي شان عبد العظيم عبد الستار عزت76752022511002018

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية496.0070.86اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقيمثنى عدنان عيسى عمران76762022511002019

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقيمحمد عماد عثمان عمر76772022511002024

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك522.0074.57اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقيمحمد لؤي غازي عوني76782022511002026

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقيمسلم علمدار فاضل مردان76792022511002028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك434.0062.00اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقيمصطفى عبد الحكيم محسن علي76802022511002030
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التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية484.0069.14اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقيمصطفى فاضل قاسم حسون76812022511002031

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية598.0085.43اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقيمصطفى ناظم احمد خضر76822022511002032

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك521.0074.43اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقيهيمن نبيل نعمت امين76832022511002036

كلية العلوم/جامعة كركوك529.0075.57اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيإبراهيم فتحي عبوش حسين76842022511003002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك572.0081.71اعدادية الجهاد للبنينتطبيقياحمد حسين فاضل ولي76852022511003004

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية502.0071.71اعدادية الجهاد للبنينتطبيقياحمد حميد احمد علي76862022511003005

كلية العلوم/جامعة كركوك509.0072.71اعدادية الجهاد للبنينتطبيقياحمد رافع سلمان محمد76872022511003007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك455.0065.00اعدادية الجهاد للبنينتطبيقياحمد صالح اسماعيل وسمي76882022511003008

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية الجهاد للبنينتطبيقياحمد قحطان جاسم محمد76892022511003011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية الجهاد للبنينتطبيقياقصى مهدي جالل عجاج76902022511003016

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية519.0074.14اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيالمعتصم حسن عباس هوير76912022511003017

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568.0081.14اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيبارق زياد محمود صالح76922022511003021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك482.0068.86اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيباسل بنيامين راشد زاخر76932022511003022

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك553.0079.00اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيحسن محمد حسن صالح76942022511003025

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك524.0074.86اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيحيدر عباس سلمان شكور76952022511003027

كلية العلوم/جامعة تكريت479.0068.43اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيرضوان حسين علي حسين76962022511003028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية439.0062.71اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيصهيب شاكر صالح محيميد76972022511003031

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك623.0089.00اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيطه ذنون طه جاسم76982022511003032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعباس رائد علي مردان عباس76992022511003033

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية479.0068.43اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعبد هللا ستار رشيد مصطفى77002022511003039

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية476.0068.00اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيغضنفر حميد احمد علي77012022511003044

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية476.0068.00اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمازن محمود جميل عواد77022022511003046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك450.0064.29اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيماهر رشيد حماد علي77032022511003047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية452.0064.57اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد جعفر ولي حسين77042022511003048

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت629.0089.86اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمسلم محمد عباس رؤوف77052022511003052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك456.0065.14اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمصطفى سعد ابراهيم صالح77062022511003053

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك540.0077.14اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمصطفى ناجي صادق جعفر77072022511003057

كلية العلوم/جامعة تكريت498.0071.14اعدادية الجهاد للبنينتطبيقينمر مصطفى بصير ابراهيم77082022511003062

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية456.0065.14اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيوسام هيثم جمعة احمد77092022511003065

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت592.0084.57اعدادية الجهاد للبنينتطبيقييوسف ياسر عبد القادر ماهر77102022511003067

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك511.0073.00اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيابراهيم اركان عبد الرحمن احمد77112022511004001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك470.0067.14اعدادية الحكمة للبنينتطبيقياحمد ابراهيم احمد محمود77122022511004002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك493.0070.43اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيادريس حسن علي ولي77132022511004006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك529.0075.57اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيامين يالجين محمد اسماعيل77142022511004007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية438.0062.57اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيبالل عبد المجيد عبود كاظم77152022511004008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيحسين صفدر موسى امام علي77162022511004009

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى461.0065.86اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيزكريا محمد عزيز محمود77172022511004011

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية485.0069.29اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيصفاء جنيد واصح فخري77182022511004013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية422.0060.29اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد الوهاب عبد هللا77192022511004015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك447.0063.86اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمحمد جالل ابراهيم فتح هللا77202022511004019
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك546.0078.00اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمحمد علي حسن عبد هللا77212022511004026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمريوان إبراهيم جمعة محمد77222022511004028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمشتاق محمد علي محمود77232022511004029

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك522.0074.57اعدادية الحكمة للبنينتطبيقييحيى محمد عاكف كمال عبد القادر77242022511004032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك554.0079.14اعدادية الحكمة للبنينتطبيقييوسف احمد كريم فتاح77252022511004033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيأسامة نجيب محمد حسن77262022511005002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك579.0082.71اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيأواب كريم حسين جواد77272022511005003

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك549.0078.43اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيابراهيم سمير عبد هللا رفعت77282022511005005

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك652.0093.14اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقياحمد عبد اللطيف حميد رشيد77292022511005009

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية506.0072.29اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقياحمد قيس نومان عبد77302022511005010

كلية العلوم/جامعة كركوك505.0072.14اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقياحمد ليث كاظم محمد77312022511005011

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية545.0077.86اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيحسين وحيد فريد محمد صالح77322022511005015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك544.0077.71اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيحمزة كنعان عزيز محمود77332022511005016

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية424.0060.57اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيحيدر حمدي يادكار سلمان77342022511005017

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيسجاد جاسم فاضل هزاع77352022511005019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية421.0060.14اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعباس فاضل حسين عزيز77362022511005024

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك668.0095.43اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعبد الرحمن حيدر خليل ابراهيم77372022511005026

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك625.0089.29اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعبد الرحمن سمار حسن عزيز77382022511005027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك656.0093.71اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعبد الرحمن عماد عدنان علوان77392022511005028

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية632.0090.29اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد رحيم صالح77402022511005030

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك561.0080.14اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعبد هللا معمر صبيح حسن77412022511005034

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية500.0071.43اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعلي احمد رشيد علي77422022511005035

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى433.0061.86اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعلي احمد موسى فاضل77432022511005036

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك593.0084.71اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعلي عبد الوهاب حسن كاكي77442022511005040

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية501.0071.57اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعمر عبد الباسط محمد درويش77452022511005041

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية609.0087.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعمر فراس منير علي77462022511005042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية509.0072.71اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعيسى مؤيد يونس جميل77472022511005043

كلية اآلداب/جامعة واسط448.0064.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمالك شاهر جمال شكر77482022511005046

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك571.0081.57اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد غريب رفعت77492022511005050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك489.0069.86اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمحمد جواد حسين عباس77502022511005051

كلية الزراعة/جامعة كركوك425.0060.71اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمحمد خالد محمد حسين77512022511005052

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية625.0089.29اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمحمد عمر عثمان احمد77522022511005055

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية460.0065.71اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمحمد ميثم نجف عرب77532022511005058

كلية اآلداب/جامعة كركوك452.0064.57اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمحمد نمير فاتح مردان77542022511005059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك452.0064.57اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمحمد واسم سعاد عزت77552022511005060

كلية الزراعة/جامعة كركوك426.0060.86اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمراد غسان احمد عز الدين77562022511005062

كلية العلوم/جامعة كركوك527.0075.29اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمسلم ايهان فؤاد خير هللا77572022511005065

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية482.0068.86اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمصطفى محمد ايدن شاكر77582022511005068

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية624.0089.14اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمنصف خليل نصيف جاسم77592022511005071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك449.0064.14اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمهند احمد سامي إبراهيم77602022511005073
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قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559.0079.86اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقييحيى عدنان ولي كريم77612022511005075

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك537.0076.71اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقييوسف فرقان محمد فخري كريم77622022511005077

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك522.0074.57اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقياحمد حاتم مهدي صالح77632022511005080

كلية الزراعة/جامعة كركوك425.0060.71اعدادية الصدر للبنينتطبيقيابراهيم حسين هادي احمد77642022511006003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية الصدر للبنينتطبيقياحمد موفق عبيد هللا عبد77652022511006005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية458.0065.43اعدادية الصدر للبنينتطبيقياسماعيل عماد اسماعيل حسين77662022511006006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك456.0065.14اعدادية الصدر للبنينتطبيقيحسن باسم حسن جاسم77672022511006009

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك667.0095.29اعدادية الصدر للبنينتطبيقيحسن علي رضا حسن77682022511006010

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية496.0070.86اعدادية الصدر للبنينتطبيقيعبد الحميد خالد محمد هللا ويردي77692022511006019

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك492.0070.29اعدادية الصدر للبنينتطبيقيعلي عامر محسن حمودي77702022511006023

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك533.0076.14اعدادية الصدر للبنينتطبيقيعلي عباس مصطفى محمد علي77712022511006024

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى459.0065.57اعدادية الصدر للبنينتطبيقيعلي عقيل علي موسى77722022511006025

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك567.0081.00اعدادية الصدر للبنينتطبيقيعماد عبد هللا حمزه زالو77732022511006026

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت470.0067.14اعدادية الصدر للبنينتطبيقيعمر احمد راضي عبد العزيز77742022511006027

كلية الزراعة/جامعة كركوك424.0060.57اعدادية الصدر للبنينتطبيقيعمر هالل عدنان احمد77752022511006030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية الصدر للبنينتطبيقيكرار عبد الحسين شريف سليمان77762022511006035

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك601.0085.86اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمحمد حلمي فؤاد صديق77772022511006038

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل608.0086.86اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمحمد عرفان مجيد محمد77782022511006042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك452.0064.57اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمحمد نوزاد مصطفى محي الدين77792022511006044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك433.0061.86اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمصطفى حسن علي حسن77802022511006047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك477.0068.14اعدادية الصدر للبنينتطبيقييوسف قيس فؤاد عبد هللا77812022511006056

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية618.0088.29اعدادية الفرات للبنينتطبيقيابراهيم خالد خليل ابراهيم77822022511007001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية448.0064.00اعدادية الفرات للبنينتطبيقيابراهيم محمد جواد كاظم77832022511007002

كلية العلوم/جامعة كركوك517.0073.86اعدادية الفرات للبنينتطبيقياحمد شكر سلمان ابراهيم77842022511007004

كلية العلوم/جامعة كركوك498.0071.14اعدادية الفرات للبنينتطبيقياحمد شكر عفري تقي77852022511007005

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك663.0094.71اعدادية الفرات للبنينتطبيقياحمد قدوري سلمان ابراهيم77862022511007006

كلية العلوم/جامعة كركوك501.0071.57اعدادية الفرات للبنينتطبيقيادم رسول ثويني هدوم77872022511007008

كلية العلوم/جامعة كركوك647.0092.43اعدادية الفرات للبنينتطبيقياسعد شكر عبد هللا حسن77882022511007009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية421.0060.14اعدادية الفرات للبنينتطبيقيبراء فالح احمد حمد77892022511007012

كلية العلوم/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعبد الباسط محمود صالح محمد77902022511007020

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك592.0084.57اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعلي احمد عبد الرزاق كريم77912022511007021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت559.0079.86اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعلي عباس صالح عبد هللا77922022511007023

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعمار احمد سليمان احمد77932022511007024

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل633.0090.43اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمحمد غسان حسين احمد77942022511007032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمصطفى نجاح علي عبيد77952022511007035

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت497.0071.00اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمصطفى نوري مصطفى محمد77962022511007036

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية497.0071.00اعدادية الفرات للبنينتطبيقييوسف فالح حسن شوكت77972022511007038

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك544.0077.71اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقياحمد شهاب احمد عليان77982022511009002

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك650.0092.86اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقياحمد محمد فرحان عاصي77992022511009006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيالياس محمد فرحان عاصي78002022511009010
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى450.0064.29اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيامير علي طعمه سمين78012022511009011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك490.0070.00اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيثامر عامر عكله حمد78022022511009012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك566.0080.86اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيحسيب احمد معيوف احمد78032022511009013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية421.0060.14اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيحسين عدنان حسين طه78042022511009014

كلية التربية /جامعة الحمدانية451.0064.43اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيزيد خضير حسن احمد78052022511009017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت425.0060.71اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيسلوان نزهان حسين علي78062022511009018

كلية العلوم/جامعة ديالى467.0066.71اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيعبد هللا عصام علي قادر78072022511009023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة602.0086.00اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيعبد هللا نافع خماس محمد78082022511009024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك523.0074.71اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيعمر محمود سجل خلف78092022511009025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك497.0071.00اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيمعروف حسن مدحت محمود78102022511009032

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك520.0074.29اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقييوسف محمد صبيح احمد78112022511009037

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية486.0069.43اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيحسين جاسم محمد هاشم78122022511011004

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار565.0080.71اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيحسين شاكر مطلق محمد78132022511011005

كلية العلوم/جامعة كركوك583.0083.29اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيسيف ذباح ياسين علوان78142022511011008

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعباس كاظم حميد محمد78152022511011010

كلية العلوم/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعبد هللا حمد سرحان ابراهيم78162022511011012

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية506.0072.29اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعمران عبد الكريم مدحت امين78172022511011020

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك693.0099.00اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيكيالن ابراهيم حسين محمد78182022511011021

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية609.0087.00اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيياسين جمال نصر هللا محمد علي78192022511011031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك476.0068.00ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيئه له ند اسماعيل صالح عثمان78202022511013001

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيئوزين صنعان حمه رش توفيق78212022511013002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت520.0074.29ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيابراهيم خليل فياض علي78222022511013003

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك559.0079.86ثانوية الوثبة للبنينتطبيقياحمد خالد علو محمد78232022511013006

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية الوثبة للبنينتطبيقياالن هوشيار مبارك حميد78242022511013012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك600.0085.71ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيانس نزار ناظم كوركيس78252022511013013

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك521.0074.43ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيبيشه نك طارق خضر محمد78262022511013015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك619.0088.43ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيشكار هوشيار خليل محمد78272022511013020

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك663.0094.71ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيصباح رضوان شهاب احمد78282022511013021

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت500.0071.43ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيطه بركان حسن عبد هللا78292022511013022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل431.0061.57ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيعبد الرزاق صداع ماجد حمد78302022511013027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك569.0081.29ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيعبد هللا احمد نجيب عبد القادر78312022511013030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك510.0072.86ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيعلي سالم كاكه بره امين78322022511013036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك457.0065.29ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيعلي محمد زكي عبد هللا78332022511013037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية450.0064.29ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيعلي موفق كامل شاكر78342022511013038

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية478.0068.29ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيغيث غسان بكر جمعه78352022511013040

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك506.0072.29ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيكاردو كاوه حسن محمود78362022511013043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك451.0064.43ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمتين جمال جهاد مالي78372022511013044

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد604.0086.29ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمحمد باقر احمد جاسم محمد78382022511013045

كلية العلوم/جامعة الموصل458.0065.43ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمحمد حسين علي رشيد78392022511013048

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك563.0080.43ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمحمد حميد كرم حسين78402022511013049
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمحمد سالم صباح شكور78412022511013050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك441.0063.00ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمحمد فوزي عبد الكريم ذنون78422022511013055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك441.0063.00ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمحمد نعيم ضاعن سعيد78432022511013057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك498.0071.14ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمحمد يونس فريد نور الدين78442022511013058

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية473.0067.57ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمحمود صالح صباح عبادي78452022511013059

كلية العلوم/جامعة كركوك505.0072.14ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمصطفى اورهان شركان عز الدين78462022511013062

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد623.0089.00ثانوية الوثبة للبنينتطبيقييحيى عباس حمه عبد هللا78472022511013072

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية الوثبة للبنينتطبيقييوسف عباس دحام عماش78482022511013075

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك562.0080.29ثانوية الوثبة للبنينتطبيقييونس حسام الدين عباس سعيد78492022511013076

كلية العلوم/جامعة كركوك517.0073.86ثانوية الوثبة للبنينتطبيقياحمد عدنان خورشيد رحيم78502022511013078

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك538.0076.86ثانوية التون كوبري للبنينتطبيقياسحاق جودت رفعت بهجت78512022511014002

كلية العلوم/جامعة كركوك510.0072.86ثانوية التون كوبري للبنينتطبيقيراستي زانا عباس عمر78522022511014003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك492.0070.29ثانوية التون كوبري للبنينتطبيقيمحمد لطيف محمد خورشيد عبد الرحمن78532022511014007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك528.0075.43ثانوية التون كوبري للبنينتطبيقييحيى كوران انور سلطان78542022511014008

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية478.0068.29ثانوية التون كوبري للبنينتطبيقييوسف شاهين ناجي طه78552022511014009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك593.0084.71اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيابراهيم لؤي صالح هالل78562022511015001

كلية العلوم/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية الجواهري للبنينتطبيقياحمد هادي صالح احمد78572022511015003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية الجواهري للبنينتطبيقياحمد يوسف عبد هللا جواد78582022511015004

كلية العلوم/جامعة كركوك545.0077.86اعدادية الجواهري للبنينتطبيقياسماعيل عواد عبد هللا ابراهيم78592022511015006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك595.0085.00اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيحسين حاتم عبد هللا جواد78602022511015010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك536.0076.57اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيرامي نايف سليمان محمد78612022511015013

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك562.0080.29اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيرعد ياسر خضر عبد78622022511015015

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك532.0076.00اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيسيف حميد حمادي هالل78632022511015017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك502.0071.71اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيعدنان طعان خلف عبد هللا78642022511015023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيعلي عاصي علي حمد78652022511015025

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك556.0079.43اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيمحمد حسين عبد محمد78662022511015034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك474.0067.71اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيمحمد خالد خميس سليمان78672022511015035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيمحمد عبد القادر مجيد جميل78682022511015036

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية499.0071.29اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيموسى طالب طعمة محمد78692022511015039

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك533.0076.14اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيموسى قاسم محمد صالح78702022511015040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت475.0067.86ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينتطبيقياحمد حسن احمد محمد78712022511016002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك490.0070.00ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينتطبيقياياد خالد رشيد مظلوم78722022511016003

كلية اآلداب/جامعة كركوك454.0064.86ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينتطبيقيزيد اياد كريم مامه خان78732022511016006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك590.0084.29ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينتطبيقيسرمد سعد محمود علي78742022511016007

كلية العلوم/جامعة كركوك500.0071.43ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينتطبيقيمحمود عصام سليمان صالح78752022511016013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينتطبيقيمعاذ يعقوب يوسف خلف78762022511016016

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك522.0074.57ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينتطبيقيناصر صالح خضر سعد78772022511016017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية548.0078.29ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينتطبيقييوسف احمد صبحي عارف78782022511016018

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية470.0067.14اعدادية داقوق للبنينتطبيقيابراهيم نعمان مجيد حسن78792022511017001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك625.0089.29اعدادية داقوق للبنينتطبيقيحسن فالح مظهر كاظم78802022511017006
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك528.0075.43اعدادية داقوق للبنينتطبيقيحيدر علي محمد مهدي78812022511017008

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك521.0074.43اعدادية داقوق للبنينتطبيقيعلي علمدار احمد جمعة78822022511017013

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية داقوق للبنينتطبيقيمحمد خالد ابراهيم احمد78832022511017017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك576.0082.29اعدادية داقوق للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد حسين78842022511017021

كلية العلوم/جامعة كركوك525.0075.00اعدادية داقوق للبنينتطبيقيمصطفى حيدر علي كمال محمد78852022511017025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية تازة للبنينتطبيقيابراهيم عبد الوهاب مصطفى علي78862022511018001

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية تازة للبنينتطبيقياحمد ابراهيم محمد عاشور78872022511018002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى477.0068.14اعدادية تازة للبنينتطبيقياسماعيل يوسف شريف حسين78882022511018003

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت434.0062.00اعدادية تازة للبنينتطبيقيحسن عبد الباسط رجب رضا78892022511018004

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية482.0068.86اعدادية تازة للبنينتطبيقيحمزة قيس عباس علي78902022511018006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك540.0077.14اعدادية تازة للبنينتطبيقيرضا نور الدين ولي خضر78912022511018008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك452.0064.57اعدادية تازة للبنينتطبيقيزكريا عز الدين عزت نصرت78922022511018009

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك543.0077.57اعدادية تازة للبنينتطبيقيعباس اميد عدنان نامق78932022511018010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر452.0064.57اعدادية تازة للبنينتطبيقيعباس جاسم محمد حسن78942022511018011

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية تازة للبنينتطبيقيعلي ابراهيم محمد عاشور78952022511018012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك458.0065.43اعدادية تازة للبنينتطبيقيعلي عباس سعد هللا علي78962022511018015

كلية العلوم/جامعة ديالى454.0064.86اعدادية تازة للبنينتطبيقيمحمد عباس عزيز كاظم78972022511018017

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك535.0076.43اعدادية تازة للبنينتطبيقيمحمد علي حسن مشير شكر78982022511018018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك570.0081.43اعدادية تازة للبنينتطبيقيمحمد مؤيد فاضل خليل78992022511018019

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك518.0074.00اعدادية تازة للبنينتطبيقييونس عوني عاشور ابراهيم79002022511018029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيجواد محمود نجم عبد هللا79012022511019004

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيحسيب ثائر حسيب غريب79022022511019005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت471.0067.29اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيسعود عبد هللا حميد طه79032022511019008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك498.0071.14اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيعمر زكي مجيد عبد هللا79042022511019010

كلية التربية /جامعة الحمدانية437.0062.43اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيعمران قيس ذياب احمد79052022511019012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيغانم محمود رزاق زكرط79062022511019013

كلية العلوم/جامعة كركوك517.0073.86اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيفهد عبد هللا حميد طه79072022511019014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك485.0069.29اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيمجيد فرحان عواد خلف79082022511019016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية438.0062.57اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيمنير لطيف جاسم محمد79092022511019018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية الرواد للبنينتطبيقيامير حسين اسماعيل حسين79102022511021002

كلية العلوم/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية الرواد للبنينتطبيقيتحسين عماد قادر عزيز79112022511021004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك522.0074.57اعدادية الرواد للبنينتطبيقيجعفر زكي عبد هللا محمد79122022511021005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك482.0068.86اعدادية الرواد للبنينتطبيقيجودت حسن عاصي علي79132022511021006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية449.0064.14اعدادية الرواد للبنينتطبيقيحسين عماد حسين مصطفى79142022511021010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية الرواد للبنينتطبيقيحمزه ارجان محمد خورشيد79152022511021012

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل640.0091.43اعدادية الرواد للبنينتطبيقيشميار اياد اكرام عيسى79162022511021017

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية الرواد للبنينتطبيقيشهاب عماد ناظم عبد هللا79172022511021018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك450.0064.29اعدادية الرواد للبنينتطبيقيشيفان يونس ابراهيم محمود79182022511021019

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية420.0060.00اعدادية الرواد للبنينتطبيقيعبد الرحمن وليد عثمان رشيد79192022511021029

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك584.0083.43اعدادية الرواد للبنينتطبيقيعمر خالد مسعود عبد هللا79202022511021043

214 من 198صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

كركوك 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك575.0082.14اعدادية الرواد للبنينتطبيقيمحمد سعد احمد لطيف79212022511021049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك456.0065.14اعدادية الرواد للبنينتطبيقيمحمد عبد الوهاب اسماعيل محمد79222022511021052

كلية العلوم/جامعة تكريت484.0069.14اعدادية الرواد للبنينتطبيقيمحمد موفق شريف حسن79232022511021054

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية502.0071.71اعدادية الرواد للبنينتطبيقيمحمد يوسف غازي عزيز79242022511021056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية429.0061.29اعدادية الرواد للبنينتطبيقيمصطفى يشار عبد الجبار نور الدين79252022511021058

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك497.0071.00اعدادية الرواد للبنينتطبيقيمعالي مجبل صالح عواد79262022511021059

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت430.0061.43اعدادية الرواد للبنينتطبيقيمهيمن عالء صفاء محمد79272022511021060

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك595.0085.00ثانوية مار افرام للبنينتطبيقيباتئيل رمزي بطرس يلدا79282022511033001

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك683.0097.57ثانوية مار افرام للبنينتطبيقيلويس اسحق لوس يوخنا79292022511033005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك481.0068.71ثانوية مار افرام للبنينتطبيقيهيثم يوسف عيسى سورو79302022511033006

كلية العلوم/جامعة كركوك504.0072.00اعدادية الشورجة النموذجية للبنينتطبيقيرزكار فخر الدين احمد خليف79312022511037004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى470.0067.14اعدادية الشورجة النموذجية للبنينتطبيقيعبد السالم عقيل اسماعيل مولود79322022511037007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية الشورجة النموذجية للبنينتطبيقيعلي قيس علي عبد الرحمن79332022511037009

كلية العلوم/جامعة كركوك504.0072.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيئاالن شاكر شكور صفر79342022511039001

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية495.0070.71اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقياحمد صالح محمد رشيد79352022511039003

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت601.0085.86اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقياحمد موفق محمد احمد79362022511039006

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية496.0070.86اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقياسامة عصام خلف محمد79372022511039008

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك652.0093.14اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيامر هللا ايدن احمد محمد امين79382022511039013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيايوب علي فؤاد عزت79392022511039016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيحسين عدنان حسين رجب79402022511039018

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيحمزة نزهان وادي خلف79412022511039019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك472.0067.43اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيخالد حامد خالد عمر79422022511039021

كلية العلوم/جامعة كركوك516.0073.71اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعبد الستار شالل فيصل خلف79432022511039029

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك572.0081.71اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعبد السالم صباح شكور عباس79442022511039030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك435.0062.14اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعبد الكريم ابراهيم جاسم محمد79452022511039031

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية382.0054.57اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعبد الكريم طالب مجيد حسين79462022511039032

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت606.0086.57اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعبد هللا كامران محمد عبد هللا79472022511039035

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية474.0067.71اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعبد المؤمن محمد كنعان عمر79482022511039036

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك650.0092.86اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعلي ويس سعد جبر79492022511039042

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية468.0066.86اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعماد عامر حسين محمد79502022511039043

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت595.0085.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيفراس احمد صالح ابراهيم79512022511039045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك560.0080.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيكاروان نوزاد عبد هللا عزيز79522022511039046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك486.0069.43اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد خضر79532022511039047

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى474.0067.71اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيمحمد طارق غازي سوادي79542022511039049

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك588.0084.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيمحمد غانم حسين محمد79552022511039052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك480.0068.57اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيمحمد محسن عبد الجليل محمد علي79562022511039053

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد697.0099.57اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيمحمود عيسى عادل محي الدين79572022511039056

كلية العلوم/جامعة ديالى557.0079.57اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيمصطفى سلمان داود حميد79582022511039058

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية554.0079.14اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيوسام صامال علي احسان نوري79592022511039067

كلية العلوم/جامعة كركوك522.0074.57ثانوية العرفان للبنينتطبيقياحمد باسم محمد ضياء احمد79602022511047001
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية377.0053.86ثانوية العرفان للبنينتطبيقيحيدر ناظم مشير غفور79612022511047007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية454.0064.86ثانوية العرفان للبنينتطبيقيعمار يونس جهاد سلطان79622022511047015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0060.00ثانوية العرفان للبنينتطبيقيمؤمن اوسام اسعد نصرت79632022511047016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية العرفان للبنينتطبيقيمحمد جمال احمد صابر79642022511047017

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية685.0097.86ثانوية العرفان للبنينتطبيقيمحمد حسن خليف علي79652022511047018

كلية العلوم/جامعة الموصل487.0069.57ثانوية العرفان للبنينتطبيقييوسف عبد هللا محمد علي79662022511047025

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت626.0089.43ثانوية العرفان للبنينتطبيقييونس شهاب حمد عران79672022511047026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك436.0062.29ثانوية بارالق للبنينتطبيقيياوز كيالن محمد صالح79682022511050036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك481.0068.71ثانوية عدن للبنينتطبيقيابراهيم سامي عطاء هللا بكر79692022511055003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك548.0078.29ثانوية عدن للبنينتطبيقياحمد روكان داود حسن79702022511055004

كلية العلوم/جامعة كركوك588.0084.00ثانوية عدن للبنينتطبيقياحمد عباس حكيم حكمت79712022511055007

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك649.0092.71ثانوية عدن للبنينتطبيقيارام اوات محمود فرج79722022511055012

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى585.0083.57ثانوية عدن للبنينتطبيقيحسن حسين احمد محمد79732022511055019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00ثانوية عدن للبنينتطبيقيسجاد رسول عبد العباس غافل79742022511055022

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية عدن للبنينتطبيقيعبد الرحمن جمعه حسين سليمان79752022511055025

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية642.0091.71ثانوية عدن للبنينتطبيقيعبد العزيز فارس حسين سليمان79762022511055028

كلية العلوم/جامعة كركوك548.0078.29ثانوية عدن للبنينتطبيقيعبد هللا قصي سعدي ضاري79772022511055033

كلية العلوم/جامعة كركوك621.0088.71ثانوية عدن للبنينتطبيقيعلي احمد هندي محيميد79782022511055036

كلية العلوم/جامعة كركوك532.0076.00ثانوية عدن للبنينتطبيقيعلي مهدي رضا سعيد79792022511055037

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية462.0066.00ثانوية عدن للبنينتطبيقيعلي ميثم صالح الدين فليح79802022511055038

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك673.0096.14ثانوية عدن للبنينتطبيقيعمر خالد عمر محمد سعيد79812022511055040

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية633.0090.43ثانوية عدن للبنينتطبيقيغيث سالم محمد عبد هللا79822022511055042

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك549.0078.43ثانوية عدن للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل غانم كامل79832022511055045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك434.0062.00ثانوية عدن للبنينتطبيقيمحمد المهدي قصي مدحت احمد79842022511055046

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية509.0072.71ثانوية عدن للبنينتطبيقيمحمد ضاحي سطوان جاسم79852022511055048

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك517.0073.86ثانوية عدن للبنينتطبيقيمحمد علي جمال حسن79862022511055049

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية686.0098.00ثانوية عدن للبنينتطبيقيمحمد عماد صمد محمد79872022511055050

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك586.0083.71ثانوية عدن للبنينتطبيقيمحمد فؤاد سالم خليل79882022511055051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك445.0063.57ثانوية عدن للبنينتطبيقيمحمد مصطفى احمد خضر79892022511055052

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية496.0070.86ثانوية عدن للبنينتطبيقيمحمد موفق ساالر نجيم79902022511055054

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية490.0070.00ثانوية عدن للبنينتطبيقيمحمد نجم الدين عبد هللا رشيد79912022511055055

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك545.0077.86ثانوية عدن للبنينتطبيقيمحمود غسان حسين علي79922022511055056

كلية العلوم/جامعة كركوك566.0080.86ثانوية عدن للبنينتطبيقيمصطفى بشار سالم خلف79932022511055057

كلية العلوم/جامعة كركوك524.0074.86ثانوية عدن للبنينتطبيقيمصطفى حسين عاصي صالح79942022511055058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك503.0071.86ثانوية عدن للبنينتطبيقيوسام احمد محمد طياوي79952022511055059

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك562.0080.29ثانوية عدن للبنينتطبيقييوسف عرفان محمد رؤوف حسن79962022511055060

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية513.0073.29ثانوية عدن للبنينتطبيقييوسف عصام شاكر حمكه79972022511055061

كلية العلوم/جامعة كركوك547.0078.14ثانوية عدن للبنينتطبيقييوسف قصي سعدي ضاري79982022511055063

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى686.0098.00ثانوية عدن للبنينتطبيقييوسف محمد احمد نجم الدين79992022511055064

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك605.0086.43اعدادية يايجي للبنينتطبيقيحسام محمود حمد صالح80002022511058003
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت519.0074.14اعدادية يايجي للبنينتطبيقيمحسن رمضان مجول حبيب80012022511058009

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت644.0092.00اعدادية يايجي للبنينتطبيقيمحمد قاسم نوفل عاكوب80022022511058010

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم592.0084.57اعدادية يايجي للبنينتطبيقيمحمد كريم طعمه صالح80032022511058011

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك659.0094.14اعدادية يايجي للبنينتطبيقيمصطفى ابراهيم عبد هللا صالح80042022511058012

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية617.0088.14اعدادية يايجي للبنينتطبيقييحيى زهير فتاح عمر80052022511058014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك445.0063.57ثانوية تركالن للبنينتطبيقيعبد هللا ياسر كامل إسماعيل80062022511062002

كلية العلوم/جامعة الموصل477.0068.14ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين للنازحينتطبيقيعمران محمد حسن محمد80072022511069009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك530.0075.71ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين للنازحينتطبيقيمحمد طالب حسين يوسف80082022511069011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين للنازحينتطبيقيمحمد علي عمر صديق80092022511069012

كلية الزراعة/جامعة كركوك423.0060.43ثانوية المصلى النموذجية للبنين دراسة تركمانيةتطبيقيحسين محمد مشير حسين80102022511081005

كلية العلوم/جامعة الموصل462.0066.00ثانوية سلطان اوزبك للبنين دراسة تركمانيةتطبيقيأحمد زهير خالد هادي80112022511082001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية381.0054.43اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد ظاهر قادر احمد80122022511084002

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك466.0066.57اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيجاسم محمد عبد الرحمن محي الدين80132022511084007

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية423.0060.43اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيدلشاد علي غالب رضا80142022511084008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية376.0053.71اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيزكريا احمد خليل جالل80152022511084009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك487.0069.57اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيزيره ك حبيب محمد جبار80162022511084010

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد ازاد طالب رشيد80172022511084016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك474.0067.71اعدادية لورستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد يعقوب احمد محمد80182022511084019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية370.0052.86ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةتطبيقيئه زوه ر نجم محمد عزيز80192022511085001

كلية العلوم/جامعة كركوك565.0080.71ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةتطبيقييوسف علي محمد رشيد80202022511085005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك528.0075.43اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةتطبيقيسه رهه نك سوران عثمان محمد80212022511086011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية504.0072.00اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةتطبيقينور كفاح نوري حسن80222022511086017

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك664.0094.86اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةتطبيقييوسف محمد حسين يادكار80232022511086021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك468.0066.86اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيآوات محمد سليم محمد امين80242022511087004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك437.0062.43اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيابراهيم خضر قادر عمر80252022511087005

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد ستار جبار قادر80262022511087012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك481.0068.71اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيايوب شيرزاد غريب امين80272022511087021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيبلند ادريس منصور غفور80282022511087023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيدزوار دلشاد صالح محمد80292022511087028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك433.0061.86اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيروكان احسان حسين محمد80302022511087032

كلية العلوم/جامعة تكريت493.0070.43اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيزيار وشيار صدر الدين صابر80312022511087039

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية423.0060.43اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيعلي برهان عرفان حسين80322022511087047

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد ابراهيم احمد خضر80332022511087054

كلية العلوم/جامعة كركوك589.0084.14اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد احمد حمه شيخ حسن80342022511087055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية425.0060.71اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد تحسين عمر محمد80352022511087056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك448.0064.00اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد مترزا تحسين فتح هللا80362022511087067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية381.0054.43اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد مسعود كريم سعيد80372022511087068

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت560.0080.00اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيمصطفى وليد خالند رسول80382022511087078

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية513.0073.29اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقينه هرو نه ريمان نصر الدين كوخه عزيز80392022511087079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك438.0062.57اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقينياز سامان حميد احمد80402022511087080
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قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك530.0075.71اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيهيمن ابراهيم خليل رشيد80412022511087083

كلية العلوم/جامعة كركوك562.0080.29اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقييوسف بهاء الدين نجم عبد القادر80422022511087086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك453.0064.71اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقييونس عماد صابر فاتح80432022511087088

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية492.0070.29اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقييونس محمد خضر مام80442022511087089

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية602.0086.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقياالن امداد خضر صالح80452022511088005

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية497.0071.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقيبه روش بشتيوان خالد انور80462022511088007

كلية العلوم/جامعة كركوك542.0077.43اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقيدانيل علي عبد هللا حمه غريب80472022511088010

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقيشيروان سامان محمد خورشيد80482022511088019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية420.0060.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد صباح نوري حمه الو80492022511088030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية428.0061.14اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد فتح هللا محمد امين80502022511088033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك460.0065.71اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقيميران دانا طارق عز الدين80512022511088037

كلية العلوم/جامعة كركوك579.0082.71اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةتطبيقيهردي ايوب مجيد ميكائيل80522022511088038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك447.0063.86اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيئاران محمد صمد حمه خان80532022511089001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك611.0087.29اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيئاري خالد احمد غايبه80542022511089002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك507.0072.43اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيئاريز محمد طاهر صالح80552022511089003

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك660.0094.29اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيئه له ند هالل ابوزيد اومر80562022511089005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك475.0067.86اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيابراهيم رفيق نامق رسول80572022511089006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك537.0076.71اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد رؤوف سعد هللا محى الدين80582022511089010

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك564.0080.57اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد وتمان احمد فرهاد80592022511089013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك576.0082.29اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد يونس احمد عمر80602022511089014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك572.0081.71اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيارين كاوه عمر عز الدين80612022511089017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك438.0062.57اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقياسحاق صبحي كريم محمد80622022511089018

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية479.0068.43اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيايمن ظاهر مصطفى احمد80632022511089020

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك612.0087.43اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيبافيل خالد خورشيد احمد80642022511089021

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيبافيل فرهاد فاضل احمد80652022511089023

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية691.0098.71اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيبه رهه م خالد خورشيد احمد80662022511089024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيبه رهه م عزيز عبد هللا فتح هللا80672022511089025

كلية العلوم/جامعة كركوك584.0083.43اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيديالن ازاد محمد نوري80682022511089034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك436.0062.29اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيرامان يوسف ابراهيم محمد80692022511089036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك470.0067.14اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيزانا محمد رسول مولود80702022511089040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية494.0070.57اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيزيله مو دلشاد عبد العزيز محمد امين80712022511089045

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية615.0087.86اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيعبد هللا اوات عبد هللا محمد امين80722022511089052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيكاردو عباس اصغر جهاد80732022511089059

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك524.0074.86اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد رؤوف سعد هللا محى الدين80742022511089063

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك653.0093.29اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقييوسف نورالدين كريم عمر80752022511089074

كلية العلوم/جامعة كركوك562.0080.29اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد محمد صابر جبرائيل80762022511089076

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية430.0061.43اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيابراهيم رفيق شكر مجيد80772022511094002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك535.0076.43اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد هيوا احمد عبدل80782022511094006

كلية العلوم/جامعة كركوك545.0077.86اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيبيستون نجم الدين بكر حسن80792022511094014

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك659.0094.14اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيدانه ر علي رفيق حسن80802022511094019
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك453.0064.71اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيروند عزيز بهرام رشيد80812022511094020

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك562.0080.29اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيريباز امين محمد صالح80822022511094021

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية469.0067.00اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحسن فالح حسن علي80832022511094029

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية498.0071.14اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد خليل ابراهيم جالل80842022511094031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك449.0064.14ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد كامران فريق حسين80852022511096004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك445.0063.57ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيازاد يوسف عبدين عمر80862022511096005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية383.0054.71ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيدانيار كاويز محمد حسين80872022511096009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك472.0067.43ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيسنور لقمان نجم الدين نعمان80882022511096011

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية457.0065.29ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيعبد هللا امين سيف الدين محمد80892022511096015

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية497.0071.00ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقييوسف شورش احمد عمر80902022511096026

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية423.0060.43اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيئاسو شيرزاد علي قادر80912022511097001

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيئه له ند اركان لطيف علي80922022511097003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك595.0085.00اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد شه بول محمد رشيد80932022511097010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد صالح الدين محمد صالح80942022511097011

كلية العلوم/جامعة كركوك506.0072.29اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد لقمان حسن عبد هللا80952022511097013

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية485.0069.29اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيبرهم دلشاد مهدي حمه80962022511097016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيدابان شيركو عبد هللا حميد80972022511097021

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيدانيال سرباز عمر عبدل80982022511097023

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية487.0069.57اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيديار ارام اسعد توفيق80992022511097024

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0083.71اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيرزَكار نجاة محمد فاتح عارف81002022511097025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيزانيار سرباز عمر عبدل81012022511097028

كلية العلوم/جامعة كركوك573.0081.86اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيزكريا كاويز احمد كريم81022022511097030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيشاالو جالل بكر عز الدين81032022511097032

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك587.0083.86اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيطاهر فاخر طاهر سعيد81042022511097033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك440.0062.86اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيعبد الحق اسماعيل رحيم حسن81052022511097034

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيعمر وهبي محمد توفيق81062022511097040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك526.0075.14اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيقنديل صباح احمد رضا81072022511097041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك457.0065.29اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيالوان صباح حمه سليم رمضان81082022511097042

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية511.0073.00اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد عدنان خورشيد خالد81092022511097049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك433.0061.86اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد عدنان محمد حسن81102022511097050

كلية العلوم/جامعة كركوك530.0075.71اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد قادر صالح محمد81112022511097052

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية484.0069.14اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد كمال اسماعيل محمود81122022511097053

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0084.71اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيمصطفى انور حمد قادر81132022511097057

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية383.0054.71اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيمصطفى اياد احمد محمد سعيد81142022511097058

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية577.0082.43اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيمصطفى فاروق محمد سعيد81152022511097059

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية617.0088.14اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيهاوري خالد محمد حسن81162022511097066

كلية العلوم/جامعة كركوك498.0071.14اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقيهوكر جالل بكر عز الدين81172022511097069

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك578.0082.57اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةتطبيقييوسف هيوا ابراهيم صالح81182022511097075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك438.0062.57ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيجاودير سيروان محمد حسين81192022511099006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك630.0090.00ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيدانيال شكر علي سعيد81202022511099007
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك481.0068.71ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيده شتي نجم محمد محي الدين81212022511099008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك451.0064.43ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيعمر بشتيوان احمد محمد لطيف81222022511099014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك540.0077.14ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد اراز كامل احمد81232022511099016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية428.0061.14ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد ساالر مظهر يابه81242022511099018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية421.0060.14ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد طالب طاهر رشيد81252022511099019

كلية العلوم/جامعة كركوك566.0080.86ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد وهاب ياسين رمضان81262022511099022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك509.0072.71اعدادية والت للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد ازاد محمد خالند81272022511100003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية442.0063.14اعدادية والت للبنين دراسة كرديةتطبيقيريبوار خطاب احمد سليمان81282022511100007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك503.0071.86اعدادية والت للبنين دراسة كرديةتطبيقيزانيار طيب عزيز بايز81292022511100008

كلية العلوم/جامعة ديالى468.0066.86ثانوية عبد هللا عبد الرحمن للبنين للنازحينتطبيقيعباس سمير محمد عباس81302022511102009

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية588.0084.00ثانوية عبد هللا عبد الرحمن للبنين للنازحينتطبيقيعثمان سالم عثمان حمد81312022511102011

كلية العلوم/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية عبد هللا عبد الرحمن للبنين للنازحينتطبيقيعلي يونس حسين علي81322022511102013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك445.0063.57ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنينتطبيقياحمد ماهر عبد القادر خضر81332022513002001

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنينتطبيقياسامة حسين جاسم عبد هللا81342022513002002

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية485.0069.29ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنينتطبيقيبالل نهاد تقي موسى81352022513002006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك532.0076.00ثانوية قنديل االهلية للبنينتطبيقيديار سامي غفور محمد81362022513003002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك574.0082.00ثانوية قنديل االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين عكلة شبيج81372022513003004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك549.0078.43ثانوية قنديل االهلية للبنينتطبيقيكيالن بالل يوسف صالح81382022513003005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية428.0061.14ثانوية قنديل االهلية للبنينتطبيقيليث لؤي جواد علي81392022513003006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك493.0070.43ثانوية القلم االهلية للبنينتطبيقيعلي رشيد عبد الحميد فرج81402022513006003

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.0097.00ثانوية القلم االهلية للبنينتطبيقيمحمد جمعة محمد فتاح81412022513006005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك433.0061.86ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينتطبيقيحسام عارف نايف حسن81422022513007003

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية557.0079.57ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينتطبيقيعمر ريبوار علي عمر81432022513007009

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك619.0088.43ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيايمن مهدي شريف علي81442022513015001

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن طه عمر ابراهيم81452022513015002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك550.0078.57ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد سلمان حسن81462022513015003

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك659.0094.14ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس فؤاد علي81472022513015004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك535.0076.43ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيمصطفى فاروق حسين محي الدين81482022513015005

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية519.0074.14ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقينزار وليد عباس حميد81492022513015006

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقييوسف جمال غازي محمد81502022513015008

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية521.0074.43ثانوية اسيا االهلية للبنينتطبيقيابراهيم نوزاد محمد عبد81512022513016001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية489.0069.86ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنينتطبيقيعبد الوهاب حسن عسكر عبد هللا81522022513017002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنينتطبيقيهارون عيسى رشيد محميد81532022513017004

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى500.0071.43ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنينتطبيقيحمزه اياد محي صالح81542022513020001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك465.0066.43ثانوية كركوك االهلية للبنينتطبيقيعلي ابراهيم حمود علي81552022513022002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك503.0071.86ثانوية كركوك االهلية للبنينتطبيقيعلي رضا حسن فاضل81562022513022003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك447.0063.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيابراهيم محمد عمر عبد هللا81572022513027001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك546.0078.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقياحمد ياسين رشيد محميد81582022513027003

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية510.0072.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيضيف عماد حسين مهدي81592022513027006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيعبد الرزاق ابراهيم خليل ابراهيم81602022513027008

214 من 204صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

كركوك 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية التآخي االهلية المسائية للبنينتطبيقيامير صباح كريم علي81612022515001001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية431.0061.57اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيعماد كامل محمد فرج81622022515006020

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك538.0076.86اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيمازن عزيز حسن رستم81632022515006024

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت442.0063.14اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيمحمد خالد ابراهيم سعيد81642022515006028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيأنس محمد حسن محمد81652022515007002

كلية اآلداب/جامعة كركوك460.0065.71اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيابتهاج ماجد احمد علي81662022515007003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية العبادات المختلطةتطبيقياسامه رحمان جمعة مصطفى81672022517001001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك544.0077.71ثانوية العبادات المختلطةتطبيقيعدنان احمد محمد ناجي81682022517001003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك453.0064.71ثانوية العبادات المختلطةتطبيقيمحمد مشتاق طه ابراهيم81692022517001006

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية604.0086.29ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيابراهيم عجاج خلف منصور81702022517004002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك442.0063.14ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيبشار جميل صبار مطر81712022517004007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك484.0069.14ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيحميد تركي حميد بدر81722022517004008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك476.0068.00ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيصعب هادي حمودي فاضل81732022517004010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك599.0085.57ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيضاري صاحب صالح كتو81742022517004011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيظاهر عبد هللا ابراهيم حسين81752022517004012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك479.0068.43ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيعبد العزيز عدنان نور الدين عبد هللا81762022517004015

كلية العلوم/جامعة كركوك524.0074.86ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيعدنان علي ابراهيم شهاب81772022517004017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية396.0056.57ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيغانم عادل غانم عطوان81782022517004020

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك538.0076.86ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيمحمد اسماعيل عباس عبد هللا81792022517004024

كلية العلوم/جامعة كركوك550.0078.57ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيمحمد مناع ثابت منفي81802022517004026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك535.0076.43ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقييوسف محمد غازي طه81812022517004031

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية520.0074.29ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقياحمد جميل خليل ابراهيم81822022517007001

كلية العلوم/جامعة كركوك527.0075.29ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيعمار مروان خلف محمد81832022517007009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك439.0062.71ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيعمر صالح عبد عواد81842022517007010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك519.0074.14ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيمحمد صالح عبد هللا محمود81852022517007011

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت628.0089.71ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقينايف مجيد خليل احمد81862022517007014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت584.0083.43ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةتطبيقيسيروان محيا احمد محمود81872022517011002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل518.0074.00ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةتطبيقيفالح عبد الكريم سعد صالح81882022517011003

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية530.0075.71ثانوية المنزلة المختلطةتطبيقيعبد الباري حسن خلف علي81892022517012002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية المنزلة المختلطةتطبيقيمحمود قتيبة محمود حسين81902022517012006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك485.0069.29اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقياسامه سامي حسين هدبه81912022517014003

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت606.0086.57اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقياسامة طه حسين عالوي81922022517014004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقياسامه ياسين احمد ابراهيم81932022517014005

كلية العلوم/جامعة كركوك505.0072.14اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيحسين صدام حسين رمضان81942022517014008

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء549.0078.43اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيحيدر احمد مزعل عبد هللا81952022517014011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيسفيان حسن ابراهيم حسن81962022517014012

كلية العلوم/جامعة كركوك535.0076.43اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيصاحب ابراهيم محمد جالل81972022517014013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية425.0060.71اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيضرار غائب ثالج حمودي81982022517014014

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك677.0096.71اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيعبد الرحمن سامي حسن صبر81992022517014016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيعبد هللا زيدان طه ابراهيم82002022517014018
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك494.0070.57اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيعلي اسماعيل صالح خلف82012022517014019

كلية العلوم/جامعة كركوك509.0072.71اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيعمر احمد طه محسن82022022517014020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك492.0070.29اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيمحمد حميد محمد هدبه82032022517014021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيمصطفى هاني حسين علي82042022517014022

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية505.0072.14اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيمنذر ابراهيم صالح خلف82052022517014023

كلية العلوم/جامعة كركوك551.0078.71اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيهمام محمد صالح خلف82062022517014024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك534.0076.29اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقييوسف فنر منصور حسن82072022517014028

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك537.0076.71ثانوية الشهامة المختلطةتطبيقيثابت فرحان عبد هللا احمد82082022517024001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك474.0067.71ثانوية الشهامة المختلطةتطبيقيحميد بريس خضير عايد82092022517024002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية456.0065.14ثانوية الشهامة المختلطةتطبيقيسيف عايد روكان شاهين82102022517024004

كلية العلوم/جامعة كركوك533.0076.14ثانوية الشهامة المختلطةتطبيقيصقر طالل صقر عواد82112022517024006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك547.0078.14ثانوية النسور المسائية المختلطةتطبيقيزايد زامي عائد اغضوي82122022517045001

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية شوان المختلطة كرديةتطبيقيبه يوه ست ياسين ميرعزيز محمد امين82132022517053001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيمحمد رجب خلف صالح82142022517057003

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك497.0071.00ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيمحمد زياد جمال امين82152022517057004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية بريج السفلى المختلطةتطبيقيابراهيم عباس عيسى حنطو82162022517070001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت509.0072.71ثانوية بريج السفلى المختلطةتطبيقيابو بكر حماده ذياب حنتو82172022517070003

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت609.0087.00ثانوية بريج السفلى المختلطةتطبيقيسيف سليم ذياب حنتو82182022517070006

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية بريج السفلى المختلطةتطبيقيمازن قحطان توفيق حنتو82192022517070007

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت486.0069.43الخارجيونتطبيقيحمد ابراهيم حمد رميض82202022518001033

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية450.0064.29اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيجوانه خالد مجبل صالح82212022522003002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك569.0081.29اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيدعاء ادريس محمد عزت82222022522003003

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك463.0066.14اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيرغده عارف نايف احمد82232022522003004

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك655.0093.57اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيساره يوسف نوري يابه82242022522003006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك587.0083.86اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيشهد سعد احمد عبد هللا82252022522003007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك437.0062.43اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيشيماء افيون مولود درويش82262022522003008

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيطيبه مظفر بكر حسن82272022522003009

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل455.0065.00اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيعائشه ناظم عنون هيل82282022522003010

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك673.0096.14اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيغدير ليث نور الدين صالح82292022522003011

كلية العلوم/جامعة كركوك515.0073.57اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيمريم يعرب احمد محمد82302022522003014

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك457.0065.29اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيمنار معاذ حسين علي82312022522003015

كلية العلوم/جامعة كركوك547.0078.14ثانوية باغدا كول للبناتتطبيقيايالف صالح عيدان دلف82322022522012004

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية472.0067.43ثانوية باغدا كول للبناتتطبيقيبشرى صالح كريم عزيز82332022522012005

كلية العلوم/جامعة كركوك555.0079.29ثانوية باغدا كول للبناتتطبيقيديانا طارق وليد سهيل82342022522012007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك510.0072.86ثانوية باغدا كول للبناتتطبيقيزينب احسان جبار حسن82352022522012008

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0083.71ثانوية باغدا كول للبناتتطبيقيسارة يلماز حسام الدين غفور82362022522012010

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك650.0092.86ثانوية باغدا كول للبناتتطبيقيمريم وليد مخلف جاسم82372022522012011

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية الحريري للبناتتطبيقياالء يلدرم مصطفى محمود82382022522015003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك480.0068.57ثانوية الحريري للبناتتطبيقيامنه ماجد محمد رحيم82392022522015004

كلية العلوم/جامعة كركوك505.0072.14ثانوية الحريري للبناتتطبيقيايه احمد نيخ رجعان82402022522015005
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية620.0088.57ثانوية الحريري للبناتتطبيقيروان محمد عمر فوزي حسن82412022522015007

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك471.0067.29ثانوية الحريري للبناتتطبيقيزينب عمر عبد الرزاق محمد82422022522015009

كلية العلوم/جامعة كركوك548.0078.29ثانوية الحريري للبناتتطبيقيسميه عمر عبد الرزاق محمد82432022522015012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك439.0062.71ثانوية الحريري للبناتتطبيقيطيبه غانم ذياب عليوي82442022522015014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك510.0072.86ثانوية الحريري للبناتتطبيقيعهد محمد حسين حمد82452022522015015

كلية العلوم/جامعة كركوك505.0072.14ثانوية الحريري للبناتتطبيقيفاطمه حسن حسين سلطان82462022522015016

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك630.0090.00ثانوية الحريري للبناتتطبيقيفاطمه فاضل مصطفى اسماعيل82472022522015017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك603.0086.14ثانوية الحريري للبناتتطبيقيميادة معن محمد ابراهيم82482022522015020

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك517.0073.86ثانوية الحريري للبناتتطبيقينوراي عالوي عبد الوهاب محمد82492022522015023

كلية العلوم/جامعة كركوك501.0071.57ثانوية الحريري للبناتتطبيقينورهان اتيال صالح الدين احمد82502022522015024

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد684.0097.71ثانوية الحريري للبناتتطبيقينيفين علي فاروق يونس82512022522015025

كلية العلوم/جامعة كركوك578.0082.57ثانوية الحريري للبناتتطبيقيهدير غانم ذياب عليوي82522022522015027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك494.0070.57اعدادية منوليا للبناتتطبيقيايالف اسماعيل صالح طالب82532022522021001

كلية العلوم/جامعة كركوك601.0085.86اعدادية منوليا للبناتتطبيقيبروسك رعد اسعد امين82542022522021003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك470.0067.14اعدادية منوليا للبناتتطبيقيبسمله رياض علي ياسين82552022522021004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك497.0071.00اعدادية منوليا للبناتتطبيقيدنيا احمد تحسين حسين82562022522021006

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك668.0095.43اعدادية منوليا للبناتتطبيقيدياري محمد عمر حسن82572022522021007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك475.0067.86اعدادية منوليا للبناتتطبيقيصفا احسان علوان حسن82582022522021011

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك439.0062.71اعدادية منوليا للبناتتطبيقيفاطمه صالح شوكت عبد هللا82592022522021012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك543.0077.57اعدادية منوليا للبناتتطبيقيفاطمه محمد حسن صابر صالح82602022522021013

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية482.0068.86اعدادية منوليا للبناتتطبيقيفاطمه نبيل شكور مهدي82612022522021014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت474.0067.71اعدادية منوليا للبناتتطبيقينور محمد قاسم يوسف82622022522021016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك472.0067.43اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيرواند عمر جبار قادر82632022522022006

كلية العلوم/جامعة كركوك516.0073.71اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيليلى ضياء فخري شيت82642022522022015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك522.0074.57اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيمريم عصام نامق توفيق82652022522022016

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية503.0071.86اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيمالك عبد الحميد علي عبد الجبار82662022522022017

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك424.0060.57اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيمينا هجران جليل عثمان82672022522022018

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية514.0073.43ثانوية الصفوة للبناتتطبيقياية ماجد طيفور صالح82682022522025003

كلية العلوم/جامعة كركوك531.0075.86ثانوية الصفوة للبناتتطبيقيزينب نهاد جهاد جمعة82692022522025004

كلية العلوم/جامعة كركوك541.0077.29ثانوية الصفوة للبناتتطبيقيزينة مظفر صفر صديق82702022522025005

كلية العلوم/جامعة كركوك573.0081.86ثانوية الصفوة للبناتتطبيقيفاطمة حسين صالح الدين اسماعيل82712022522025008

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية609.0087.00ثانوية الصفوة للبناتتطبيقينور نبيل عبد القادر عبد هللا82722022522025010

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك446.0063.71ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيدعاء جاسم محمد عبد هللا82732022522029002

كلية العلوم/جامعة كركوك560.0080.00ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيزهراء جالل عباس خليل82742022522029003

كلية العلوم/جامعة كركوك625.0089.29ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيزينب حيدر جعفر عريان82752022522029004

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك467.0066.71ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيزينه صميدع محمد مصلح82762022522029005

كلية العلوم/جامعة كركوك551.0078.71ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيفاتن سمير حسن كريم82772022522029006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك533.0076.14ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيفاطمة نجات احمد حميد82782022522029007

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيفاطمه نجم الدين عزت طه82792022522029009

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك524.0074.86ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيمروه نهرو خضر محمد امين82802022522029010
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك453.0064.71ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيهبة هللا روكان عواد خليل82812022522029012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك443.0063.29ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيانيسة جالل علي قمبر82822022522030002

كلية العلوم/جامعة كركوك548.0078.29ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيزينه فوزي غازي احمد82832022522030005

كلية العلوم/جامعة كركوك503.0071.86ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيسيران سعد نجم الدين فتاح82842022522030006

كلية العلوم/جامعة كركوك536.0076.57ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيليزان شاخه وان حبيب صدر الدين82852022522030007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك626.0089.43ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيمريم اسو نجم الدين محمد82862022522030008

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك686.0098.00ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيمينا نوزاد احمد عبد هللا82872022522030009

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك658.0094.00ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقينور نوزاد جالل رفيق82882022522030010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل439.0062.71ثانوية حطين للبناتتطبيقيحنين ياسين محمد مراد82892022522031003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك622.0088.86ثانوية حطين للبناتتطبيقيساره نور الدين نادر قادر82902022522031006

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت491.0070.14ثانوية حطين للبناتتطبيقيشاناز عارف شريف حيدر82912022522031009

كلية العلوم/جامعة كركوك513.0073.29ثانوية حطين للبناتتطبيقيملك محمد شكور اسماعيل82922022522031012

كلية العلوم/جامعة كركوك537.0076.71ثانوية حطين للبناتتطبيقيهيلين عصام رحمان علي82932022522031016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك538.0076.86ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيأمنة عبد الماجد عبد الواحد خليل82942022522032002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك589.0084.14ثانوية اليقظة للبناتتطبيقياوزنور سعيد عمر سعيد82952022522032005

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك656.0093.71ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيتارا نوزاد جالل محمود82962022522032010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية455.0065.00ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيديرين اري خورشيد عثمان82972022522032013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك452.0064.57ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيرقيه عبد هللا حسن نجم82982022522032014

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك453.0064.71ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيسدف سهيل كريم ذو الفقار82992022522032016

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية470.0067.14ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيشيماء سلمان حسن عبد هللا83002022522032017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيغادة رياض جمعة علي83012022522032020

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك574.0082.00ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيالفين سوران قادر محمود83022022522032021

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك696.0099.43ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيمريم فراس غانم محمود83032022522032025

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك506.0072.29ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيمريم محمد وفيق رفيق83042022522032026

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت566.0080.86ثانوية اليقظة للبناتتطبيقينبأ كريم حسن خلف83052022522032027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك575.0082.14ثانوية اليقظة للبناتتطبيقينورا قيس صباح الدين فخر الدين83062022522032031

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك620.0088.57ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيولدان سمير سلمان حمزة83072022522032035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك510.0072.86اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيازهار شهاب احمد عبد83082022522036001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك540.0077.14اعدادية نور العراق للبناتتطبيقياالء محسن احمد كريم83092022522036003

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية496.0070.86اعدادية نور العراق للبناتتطبيقياالء نوزاد علي احمد83102022522036004

كلية العلوم/جامعة كركوك550.0078.57اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيايه فالح محمد رشيد83112022522036006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيتبارك باسم محمد صالح83122022522036007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك485.0069.29اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيزينه برهان الدين رفيق محي الدين83132022522036009

كلية العلوم/جامعة كركوك500.0071.43اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيسماح عطية صالح ثالج83142022522036010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك491.0070.14اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيسوزان سيروان محمد رفعت83152022522036011

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية487.0069.57اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيسولين شعالن حسين كامل83162022522036012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك585.0083.57اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيالنا عمار ستار جبار83172022522036015

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيمالك احمد جبار صابر83182022522036016

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك449.0064.14اعدادية نور العراق للبناتتطبيقينور عماد عادل محمد علي83192022522036020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك437.0062.43اعدادية نور العراق للبناتتطبيقينورهان ابراهيم عبد هللا نريمان83202022522036021
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قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية539.0077.00اعدادية نور العراق للبناتتطبيقييقين اسماعيل خليل مصطفى83212022522036023

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك579.0082.71اعدادية البيداء للبناتتطبيقيابتهال شجاع قدوري حسن83222022522037001

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك421.0060.14اعدادية البيداء للبناتتطبيقياالء جهاد حسن محمود83232022522037003

كلية العلوم/جامعة كركوك551.0078.71اعدادية البيداء للبناتتطبيقياماني علي منير رعد83242022522037004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك544.0077.71اعدادية البيداء للبناتتطبيقيايه لؤي اسماعيل صمد83252022522037006

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك666.0095.14اعدادية البيداء للبناتتطبيقيبخشين هادي احمد عبد هللا83262022522037007

كلية العلوم/جامعة كركوك519.0074.14اعدادية البيداء للبناتتطبيقيبشائر نايف جمعه عواد83272022522037008

كلية اآلداب/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية البيداء للبناتتطبيقيتبارك جنكيز علي تقي83282022522037009

كلية العلوم/جامعة كركوك507.0072.43اعدادية البيداء للبناتتطبيقيتبارك سعد محمد عباس83292022522037010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك612.0087.43اعدادية البيداء للبناتتطبيقيختام صباح نوفان حسن83302022522037013

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية563.0080.43اعدادية البيداء للبناتتطبيقيداليا هادي صالح خواف83312022522037014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك476.0068.00اعدادية البيداء للبناتتطبيقيديدار كريم نجاة كريم83322022522037015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك593.0084.71اعدادية البيداء للبناتتطبيقيرسل ناظم ياس اسماعيل83332022522037017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك492.0070.29اعدادية البيداء للبناتتطبيقيرويده علي ياسين ابراهيم83342022522037018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية البيداء للبناتتطبيقيريام ابراهيم قاسم ابراهيم83352022522037019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك477.0068.14اعدادية البيداء للبناتتطبيقيزبيده علي ياسين ابراهيم83362022522037020

كلية العلوم/جامعة كركوك524.0074.86اعدادية البيداء للبناتتطبيقيزكيه فالح حسن عزيز83372022522037021

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك453.0064.71اعدادية البيداء للبناتتطبيقيزيرو اكو محمد صالح فرج83382022522037024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك494.0070.57اعدادية البيداء للبناتتطبيقيزينب صالح سمين قادر83392022522037025

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية494.0070.57اعدادية البيداء للبناتتطبيقيسجى محمد يوسف داود83402022522037027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية البيداء للبناتتطبيقيسحر مهدي صالح ثالج83412022522037028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية البيداء للبناتتطبيقيشاهيناز قصي سعدي يعكوب83422022522037029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك495.0070.71اعدادية البيداء للبناتتطبيقيصابرين محمد سعيد خضر83432022522037031

كلية العلوم/جامعة كركوك546.0078.00اعدادية البيداء للبناتتطبيقيكوردستان سلطان جالل محمد83442022522037032

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك428.0061.14اعدادية البيداء للبناتتطبيقيلبنى فرات محمد صالح اسماعيل83452022522037033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك477.0068.14اعدادية البيداء للبناتتطبيقيمريم فرمان سعيد ابو بكر83462022522037035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك519.0074.14اعدادية البيداء للبناتتطبيقيمريم محمد فرهاد جهاد83472022522037036

كلية العلوم/جامعة كركوك500.0071.43اعدادية البيداء للبناتتطبيقيمها صباح نوفان حسن83482022522037038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك480.0068.57اعدادية البيداء للبناتتطبيقيياسمين عدنان حسين درويش83492022522037040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيإنجي عبد الرحمن فضلدين عباس83502022522038001

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك470.0067.14اعدادية فلسطين للبناتتطبيقياسيا كاوه محمد شريف83512022522038002

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك471.0067.29اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيايبك عباس مصطفى خضر83522022522038004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية373.0053.29اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيايبك موفق نوري حسين83532022522038005

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية466.0066.57اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيآيه حسين حسن صالح83542022522038006

كلية العلوم/جامعة كركوك517.0073.86اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيدنيا ابراهيم كمال علي83552022522038008

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك445.0063.57اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيراما عواد ابراهيم حسين83562022522038010

كلية العلوم/جامعة تكريت495.0070.71اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيرندة علي محمد عداي83572022522038011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك487.0069.57اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيزينب حميد محمد غريب83582022522038012

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك482.0068.86اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيسماء سوران عبد هللا محمد83592022522038013

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيفاطمه فؤاد غانم محمد سعيد83602022522038014
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كلية العلوم/جامعة كركوك503.0071.86اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيمروه ظافر عمر عبد هللا83612022522038015

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك668.0095.43اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيمالك زين العابدين حسين قاسم83622022522038016

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك665.0095.00اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيمالك نجاة عمر محمد83632022522038017

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية عشتار للبناتتطبيقياومتا شليمون متي اوراها83642022522040001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك519.0074.14ثانوية عشتار للبناتتطبيقيروزماري خليل ابراهيم جرجيس83652022522040003

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية590.0084.29ثانوية عشتار للبناتتطبيقيليديا عمار عنان جبار83662022522040005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك540.0077.14ثانوية التون صو للبناتتطبيقياسماء ناظر عبد الرحمن عباس83672022522041001

كلية العلوم/جامعة كركوك508.0072.57ثانوية التون صو للبناتتطبيقيامنه ادريس طاهر كريم83682022522041002

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك482.0068.86ثانوية التون صو للبناتتطبيقيزهره عدنان حمد امين رسول83692022522041003

كلية اآلداب/جامعة كركوك462.0066.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقياشواق كامل علي محمود83702022522042004

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية480.0068.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيحنين عدنان محمود منطيقه83712022522042005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك596.0085.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيفاطمه ذنون يونس احمد83722022522042008

كلية اآلداب/جامعة كركوك450.0064.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقينجالء محمد جالل عبد هللا83732022522042013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك542.0077.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيهديل ابراهيم محمود شالل83742022522042018

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك455.0065.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيوالء احمد صالح حسين83752022522042019

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت463.0066.14ثانوية شفق للبناتتطبيقيبشرى مضاحي علي حسون83762022522043003

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية645.0092.14ثانوية شفق للبناتتطبيقيصفيه احمد توفيق امين83772022522043007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت475.0067.86ثانوية شفق للبناتتطبيقيطفوف علي سلمان اسماعيل83782022522043008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك467.0066.71ثانوية شفق للبناتتطبيقينهله جاسم محمد رحيم83792022522043010

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك518.0074.00ثانوية شفق للبناتتطبيقيهدى بالل شكر سالب83802022522043012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك551.0078.71اعدادية قونجة كول للبناتتطبيقيايالف صالح نوري قاسم83812022522046003

كلية العلوم/جامعة كركوك528.0075.43اعدادية قونجة كول للبناتتطبيقيحميده اسعد احمد محمد83822022522046004

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك454.0064.86اعدادية قونجة كول للبناتتطبيقيزينب حسن هادي قنبر83832022522046007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك587.0083.86اعدادية قونجة كول للبناتتطبيقيصفاء نصر الدين اكبر اسماعيل83842022522046015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية قونجة كول للبناتتطبيقيفاطمه عدنان شكر رضا83852022522046017

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك442.0063.14ثانوية سروة للبناتتطبيقيايه بهجت عبد الكاظم علي83862022522050002

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية سروة للبناتتطبيقيزينب طه حسين سليم83872022522050003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية سروة للبناتتطبيقيشفق هيثم احمد جاسم83882022522050006

كلية العلوم/جامعة كركوك544.0077.71ثانوية سروة للبناتتطبيقيماردين جبرائيل محمد محي الدين83892022522050007

كلية العلوم/جامعة ديالى449.0064.14ثانوية سروة للبناتتطبيقينور مجول علي صالح83902022522050010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك479.0068.43ثانوية سروة للبناتتطبيقينورا محمد احمد حسن83912022522050011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى452.0064.57ثانوية سروة للبناتتطبيقيودق عماد احمد جاسم83922022522050013

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية455.0065.00ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيآيه جنكيز احمد محمد83932022522051001

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك432.0061.71ثانوية ام البنين للبناتتطبيقياسراء زهير ناجي مجيد83942022522051002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك455.0065.00ثانوية ام البنين للبناتتطبيقياصاله اسامه غازي داود83952022522051003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك633.0090.43ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيايالف احمد خورشيد حميدي83962022522051005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك583.0083.29ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيايالف فليح عجوب حسين83972022522051006

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك421.0060.14ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيايه عصام عز الدين نوري83982022522051008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيتقى مصطفى عبد هللا محمد83992022522051010

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك469.0067.00ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيجنان عدنان اكبر علي84002022522051011
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك553.0079.00ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيزينب خليل عبد الصمد محمد84012022522051012

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية522.0074.57ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيزينب عبد الهادي كرم علي84022022522051013

كلية العلوم/جامعة كركوك568.0081.14ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيفردوس علي مجيب محمد حسن84032022522051018

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك647.0092.43ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيماريا محمد جاسم حماده84042022522051019

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية614.0087.71ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيمريم ثروت احمد عبد الجبار84052022522051020

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت609.0087.00ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيهاجر احمد اورال حسام الدين84062022522051023

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك568.0081.14ثانوية همسة للبناتتطبيقيتبارك محمود صالح احمد84072022522054002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك573.0081.86ثانوية همسة للبناتتطبيقيتيجان لؤي حازم حمدون84082022522054003

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك542.0077.43ثانوية همسة للبناتتطبيقيرؤى عباس فائق محمد84092022522054005

كلية العلوم/جامعة تكريت491.0070.14ثانوية همسة للبناتتطبيقيرفح لطيف بخيت سرحان84102022522054006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك581.0083.00ثانوية همسة للبناتتطبيقيساره احمد محمد صالح فرج84112022522054009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك474.0067.71ثانوية همسة للبناتتطبيقيعجايب نوري محمد سفاح84122022522054012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك613.0087.57ثانوية همسة للبناتتطبيقيفاطمه هالل ابراهيم حسون84132022522054014

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك429.0061.29ثانوية همسة للبناتتطبيقيهند غانم حسين علوان84142022522054019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية ايبك يولو للبنات تركمانيتطبيقيزينه سعد الدين عسكر علي84152022522071011

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية461.0065.86ثانوية اليعربية للبناتتطبيقياسراء محمد هاشم جاسم84162022522073003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك594.0084.86ثانوية اليعربية للبناتتطبيقيرؤى فاضل محمد عبد هللا84172022522073007

كلية العلوم/جامعة كركوك528.0075.43ثانوية اليعربية للبناتتطبيقينوال بكر عبد عطية84182022522073013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0065.57ثانوية البيان للبناتتطبيقيدنيا عباس محمد حسن84192022522074004

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك429.0061.29ثانوية البيان للبناتتطبيقيزينب خليل ابراهيم محمد84202022522074006

كلية العلوم/جامعة ديالى460.0065.71ثانوية البيان للبناتتطبيقيليلى عماد طاهر روبتين84212022522074011

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك445.0063.57ثانوية البيان للبناتتطبيقيمروه عبد الخالق فتح هللا محمد فاتح84222022522074012

كلية العلوم/جامعة كركوك513.0073.29ثانوية الصباح للبناتتطبيقيايمان محمود حسين علي84232022522078002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك570.0081.43ثانوية الصباح للبناتتطبيقيبيمان محمود حسين علي84242022522078003

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية566.0080.86ثانوية الصباح للبناتتطبيقيجوانه احمد محمد عمر84252022522078005

كلية العلوم/جامعة كركوك555.0079.29ثانوية الصباح للبناتتطبيقيشيماء يوسف غفور محمد84262022522078009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك551.0078.71ثانوية الصباح للبناتتطبيقيمروه صالح حسين علي84272022522078011

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية490.0070.00ثانوية الصباح للبناتتطبيقيمنى عثمان عدنان حسن84282022522078012

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية452.0064.57ثانوية الصباح للبناتتطبيقينبأ رياض نصيف عبد هللا84292022522078013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك510.0072.86ثانوية الصباح للبناتتطبيقيهيلين فريا بكر فارس84302022522078015

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك462.0066.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةتطبيقيبانه عدنان عبد هللا رجب84312022522084006

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك655.0093.57اعدادية جوار جرا للبنات كرديةتطبيقيبه ريز برهان رؤوف نجم84322022522084007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك492.0070.29اعدادية جوار جرا للبنات كرديةتطبيقيجنار محمود احمد محمد84332022522084008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت581.0083.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةتطبيقيزينب شهاب احمد سعيد84342022522084010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك645.0092.14اعدادية جوار جرا للبنات كرديةتطبيقيشه نكه كريم صمد سالم84352022522084013

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية493.0070.43اعدادية جوار جرا للبنات كرديةتطبيقيفارين فرهاد محمود احمد84362022522084014

كلية العلوم/جامعة كركوك530.0075.71اعدادية جوار جرا للبنات كرديةتطبيقيكالى بختيار عثمان حمه رضا84372022522084015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك470.0067.14اعدادية جوار جرا للبنات كرديةتطبيقينورا علي سليم عزيز84382022522084020

كلية العلوم/جامعة كركوك528.0075.43اعدادية جوار جرا للبنات كرديةتطبيقينيان زرار جبار سعيد84392022522084021

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك661.0094.43ثانوية هوزان للبنات كرديةتطبيقياسيا سلمان عبد هللا رشيد84402022522086004
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قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك674.0096.29ثانوية هوزان للبنات كرديةتطبيقيايه سيامن نريمان كريم84412022522086007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك537.0076.71ثانوية هوزان للبنات كرديةتطبيقيبه يام ناظم محمد محى الدين84422022522086009

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك442.0063.14ثانوية هوزان للبنات كرديةتطبيقيحنان رحمان محمد شريف84432022522086010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية هوزان للبنات كرديةتطبيقيزينب ساالر رؤوف عبد الرحمان84442022522086012

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل640.0091.43ثانوية هوزان للبنات كرديةتطبيقيسارا شوان اسماعيل حسن84452022522086013

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية481.0068.71ثانوية هوزان للبنات كرديةتطبيقيسوما دلير احمد جمعه84462022522086018

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك425.0060.71ثانوية هوزان للبنات كرديةتطبيقيسومه على عمر فتاح84472022522086019

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك471.0067.29ثانوية هوزان للبنات كرديةتطبيقيفاطمه رمضان صالح رشيد84482022522086021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية هوزان للبنات كرديةتطبيقيالفين عماد حسن سعيد84492022522086022

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك432.0061.71ثانوية هوزان للبنات كرديةتطبيقينيكا مريوان محمد شريف محمود84502022522086024

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0087.29اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيايمان اركان نوري محمد84512022522087003

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك428.0061.14اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيايمان هادي محى الدين احمد84522022522087004

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية530.0075.71اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيايه صالح رشيد شريف84532022522087005

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك425.0060.71اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيتارا عماد عبد هللا رمضان84542022522087008

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك440.0062.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيحليمه نهاد عبد العزيز نوري84552022522087009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك469.0067.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيديمن كامران عادل خورشيد84562022522087016

كلية العلوم/جامعة كركوك566.0080.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيروشنا دلير صابر احمد84572022522087017

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0087.29اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيزين يحيى حسين معصوم84582022522087018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك602.0086.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيساره خاتون مولود امين صادق84592022522087019

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك435.0062.14اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيساره صباح حسين محمد رشيد84602022522087021

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك454.0064.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيساره عبد هللا سعيد عبد هللا84612022522087022

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك459.0065.57اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيشاناز احمد فاتح عبد القادر84622022522087024

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيشه نكه نوشيروان رمضان حسين84632022522087025

كلية العلوم/جامعة كركوك537.0076.71اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيشيالنه سيروان رضا محمود84642022522087026

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية543.0077.57اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيفيان سيروان محمود محي الدين84652022522087028

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية467.0066.71اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيكالره عبد الكريم عمر صالح84662022522087029

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيكوثر لقمان عبد هللا كريم84672022522087030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية449.0064.14اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيمروه عرب صالح امين84682022522087032

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيمريم ابراهيم شريف مصطفى84692022522087033

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية519.0074.14اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيمريم عرب صالح امين84702022522087034

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك668.0095.43اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيناز نظام نجم الدين رشيد84712022522087035

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك426.0060.86اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةتطبيقيهاوزين طارق عزيز علي84722022522087037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك545.0077.86اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةتطبيقيساره كامل جوامير مجيد84732022522088003

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك431.0061.57اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةتطبيقيكه شبين بشتيوان احمد قادر84742022522088004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك493.0070.43اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةتطبيقيندى عدنان عاصي عثمان84752022522088005

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةتطبيقينيكا احمد محمد فتاح84762022522088006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك472.0067.43اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةتطبيقيهيشو ولي محمد صابر84772022522088007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك557.0079.57ثانوية جرمو للبنات كرديةتطبيقيسارا اسماعيل عمر رشيد84782022522090001

كلية العلوم/جامعة كركوك525.0075.00اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيآيه حسن حسين ولي84792022522093001

كلية العلوم/جامعة كركوك527.0075.29اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيايمان نبيل سعود محمود84802022522093002
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كلية العلوم/جامعة كركوك546.0078.00اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيدانيه ايوب جمال محمد رشيد84812022522093003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك486.0069.43اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيريان ئازاد نصر الدين محمد84822022522093006

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك476.0068.00اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيمروه الوه محمد حسين84832022522093014

كلية العلوم/جامعة كركوك552.0078.86اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيافين ئاسو غريب محمد84842022522099005

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك452.0064.57اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيجرو محمد حسين احمد84852022522099006

كلية العلوم/جامعة كركوك621.0088.71اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيداليا علي رشيد عبد هللا84862022522099010

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك683.0097.57اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيروزين امين مجيد شالل84872022522099012

كلية العلوم/جامعة كركوك502.0071.71اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيسكاله وليد خالد محمود84882022522099018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك497.0071.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيسوما عبد هللا لطيف رحمان84892022522099019

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيشه ميران اميد محمد طه84902022522099020

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك581.0083.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيمريم عمران علي حسين84912022522099026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك489.0069.86اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةتطبيقيبه يمان ايوب ابوبكر احمد84922022522103002

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك449.0064.14اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةتطبيقيجرا سامان علي رجب84932022522103003

كلية العلوم/جامعة كركوك510.0072.86اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةتطبيقيده شنى خضر خالد مجيد84942022522103005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك550.0078.57اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةتطبيقيساكار كامل احمد محمد امين84952022522103007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك484.0069.14اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةتطبيقيشنيار ساالر سالم مولود84962022522103008

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك470.0067.14اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةتطبيقيشيماء سيروان حسن محمد نجم84972022522103010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك494.0070.57اعدادية جياي مه تين للبنات دراسة كرديةتطبيقيمراز زوهير محمود محمد84982022522103012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك483.0069.00اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيئيمان سيامند محمد درويش84992022522106001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك595.0085.00اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيالنه تحسين ناصح شكور85002022522106010

كلية العلوم/جامعة كركوك523.0074.71اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيالنه نوزاد نصر الدين عبد هللا85012022522106011

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك465.0066.43اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيمنى مصطفى علي لطف هللا85022022522106012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك495.0070.71اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيهونيا كاوه مردان عمر85032022522106014

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية599.0085.57اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيهيفين ناظم قدوري عبد الرحمان85042022522106015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية بارش للبنات تركمانيتطبيقياسراء نهاد محمد عزت85052022522112005

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك468.0066.86ثانوية بارش للبنات تركمانيتطبيقيايناس محمد عبد الرحيم عبد الغفور85062022522112011

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك590.0084.29ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيدانية عرفان خليل شريف85072022524005003

كلية العلوم/جامعة الموصل466.0066.57ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيرفل فالح جمعة محمد85082022524005004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك435.0062.14ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيزينب طارق عزام حسين85092022524005005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك588.0084.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيسارة شيركو حسين محمد85102022524005007

كلية العلوم/جامعة الموصل526.0075.14ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتتطبيقياروى سامي كمال عبد السبحان85112022524008002

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية513.0073.29ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتتطبيقيزينب مصدق رضا حسن85122022524008003

كلية العلوم/جامعة تكريت496.0070.86ثانوية مدينة العلوم االولى االهلية للبناتتطبيقيأيه انور علي حسين85132022524011001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك535.0076.43ثانوية مدينة العلوم االولى االهلية للبناتتطبيقيروزينا ازاد اسعد امين85142022524011002

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك446.0063.71ثانوية العبادات المختلطةتطبيقيرؤى محمود طه حبيب85152022527001001

كلية العلوم/جامعة كركوك518.0074.00ثانوية العبادات المختلطةتطبيقيعطية يونس جهاد جواد85162022527001002

كلية العلوم/جامعة كركوك539.0077.00ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيفردوس ليث ضاري تايه85172022527004003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك489.0069.86ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةتطبيقيايه اسامه محمد كلش85182022527011001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةتطبيقينجاه شويش حسين عبد85192022527011002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية المنزلة المختلطةتطبيقيرسل قتيبة محمود حسين85202022527012002
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كلية العلوم/جامعة كركوك514.0073.43ثانوية المنزلة المختلطةتطبيقيمها محمد عبد هللا عزيز85212022527012007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك523.0074.71ثانوية المنزلة المختلطةتطبيقيهدير يونس نجم عيدان85222022527012010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية المنزلة المختلطةتطبيقييقين عماد عبد هللا حواس85232022527012011

كلية العلوم/جامعة تكريت516.0073.71اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقينور عماد عبد هللا حواس85242022527014004

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك421.0060.14اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيهيام نعمه جاد هللا حسين85252022527014005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية المقاصد المسائية المختلطةتطبيقينمارق داود صالح خلف85262022527047003

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك428.0061.14اعدادية شوان المختلطة كرديةتطبيقيئيفان رشيد محمد يارا احمد85272022527053001

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0084.71اعدادية شوان المختلطة كرديةتطبيقيده شني دلير كاظم محمد85282022527053002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية بريج السفلى المختلطةتطبيقيابتهال جميل حسين علي85292022527070001

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت522.0074.57ثانوية بريج السفلى المختلطةتطبيقيمروه رياض عبيد عيسى85302022527070007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0074.71ثانوية بريج السفلى المختلطةتطبيقيمشاعل ليث خميس عيسى85312022527070008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية بريج السفلى المختلطةتطبيقيوهران جاسم محمد خليل85322022527070011

كلية العلوم/جامعة ديالى451.0064.43الخارجياتتطبيقيزينب ابراهيم علي حسن85332022528050016

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك446.0063.71دراسة كردية- الخارجيات تطبيقيريناس فريدون بيات كريم85342022528550007
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