
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

نينوى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل559.0079.86اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيابراهيم عبد السالم محمد ياسين ابراهيم11722211001001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيابراهيم نشوان طاهر محمد21722211001002

كلية القانون/جامعة نينوى522.0074.57اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيابوبكر خالد حسين علي31722211001003

كلية الحقوق/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبياحمد امير طه شهاب41722211001005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبياحمد شاكر تركي حسين51722211001007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبياحمد صفاء وحيد اسماعيل61722211001008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبياحمد عماد طارق شكر71722211001009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبياحمد محمد احمد طه81722211001011

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت508.0072.57اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبياحمد محمد علي جاسم91722211001012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبياديب محمد علي جاسم101722211001014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل582.0083.14اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبياسامة نشوان عبدالجبار ياسين111722211001016

كلية الحقوق/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيانس طه ذنون صالح121722211001017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيباسم علي حسين محمد131722211001018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيحامد رعد حامد احمد141722211001021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيحذيفة زياد سعدهللا عبدالجبار151722211001022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيحسن محمد سعدهللا حسين161722211001023

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية425.0060.71اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيحسين علي حسين علي171722211001024

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت513.0073.29اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيريان عبداللطيف عيسى سالم181722211001026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0063.14اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيريان وليد احمد يونس191722211001027

كلية الحقوق/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيسيف صالح يونس احمد201722211001029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعبد الرحمن مجيد احمد كلوت211722211001032

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت523.0074.71اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعبد هللا محمود احمد خضر221722211001033

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت502.0071.71اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعبد هللا مقداد نايف لطفي231722211001035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعبد الناصر زياد سعد هللا عبد الجبار241722211001036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعبد الناصر عبد الحافظ ذنون عبد هللا251722211001037

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعبد الواحد احمد محمد خضر261722211001038

كلية القانون/جامعة نينوى527.0075.29اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعبدهللا ابراهيم خليل عزيز271722211001040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعالء محمد احمد طه281722211001044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعمر ثائر علي عبد291722211001046

كلية الحقوق/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعمر حسن فتحي مجول301722211001047

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعمر خالد نجاح جميل311722211001048

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت484.0069.14اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعمر خطاب خضر صالح321722211001049

كلية القانون/جامعة نينوى530.0075.71اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيغسان فارس محمود مرعي331722211001052

كلية القانون/جامعة نينوى513.0073.29اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيماجد عادل محمد اسماعيل341722211001056

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمحمد هاشم عبدهللا علي351722211001061

كلية الحقوق/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمحمد ياسين عبد العزيز عبدهللا361722211001062

قسم التربية الخاصة-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمحمود احمد علي حسين371722211001063

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمحمود كنعان فاضل محمد رسول381722211001064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمصطفى عادل خليل ابراهيم391722211001065

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل574.0082.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمصطفى محمد ثامر عزيز401722211001066

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمصطفى محمود احمد خضر411722211001067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيهزاع حمودي حازم قاسم421722211001070
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيوائل احمد عمر حسن431722211001071

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية559.0079.86اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبييوسف حسن مرعي حسن441722211001072

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية545.0077.86اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبييوسف عبد المنعم محمود حسن451722211001073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبييوسف محمد احمد ياسين461722211001074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبييونس صالح عجل سالم471722211001075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465.0066.43االعدادية المركزية للبنينادبياحمد اكرم ابراهيم مهاوش481722211002001

كلية الحقوق/جامعة الموصل583.0083.29االعدادية المركزية للبنينادبيرائد ابراهيم فنوش محمد491722211002004

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل442.0063.14االعدادية المركزية للبنينادبيصفوك خالد راشد طحان501722211002005

كلية الحقوق/جامعة الموصل568.0081.14االعدادية المركزية للبنينادبيعيسى خالد ابراهيم احمد511722211002008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل545.0077.86االعدادية المركزية للبنينادبيوليد خالد شعبان حسين521722211002010

كلية القانون/جامعة نينوى512.0073.14اعدادية اليرموك للبنينادبيابراهيم محمد عسل خليف531722211003001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية اليرموك للبنينادبياثير حمود صالل حسين541722211003002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت425.0060.71اعدادية اليرموك للبنينادبياحمد عساف محمد عبدهللا551722211003003

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر434.0062.00اعدادية اليرموك للبنينادبياحمد محمود حمد محمود561722211003004

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية اليرموك للبنينادبياحمد وليد حسن علي571722211003006

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت475.0067.86اعدادية اليرموك للبنينادبيامير خالد ابراهيم حسن581722211003008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت469.0067.00اعدادية اليرموك للبنينادبيباسم ابراهيم ضياء مطلك591722211003010

كلية اآلداب/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية اليرموك للبنينادبيجاسم محمد عسل خليف601722211003012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية اليرموك للبنينادبيحسين وليد محمدنوري يونس611722211003015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية اليرموك للبنينادبيحمزه جبار محمد جاسم621722211003016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية اليرموك للبنينادبيراكان عبد هللا محمد علي631722211003017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل521.0074.43اعدادية اليرموك للبنينادبيضياء احمد عبد حسين641722211003021

كلية اآلداب/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية اليرموك للبنينادبيعباس فتحي حبش عواد651722211003025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية اليرموك للبنينادبيعبد الجواد ذنون حسين خالد661722211003026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية اليرموك للبنينادبيعبد الرحمن نايف سالم خلف671722211003029

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت484.0069.14اعدادية اليرموك للبنينادبيعبد المالك حسين عواد سعران681722211003031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية اليرموك للبنينادبيعدنان خلف جاسم صالح691722211003032

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71اعدادية اليرموك للبنينادبيعلي حسين سالم صليبي701722211003034

كلية القانون/جامعة نينوى511.0073.00اعدادية اليرموك للبنينادبيعلي محمد عبد اسوادي711722211003035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية اليرموك للبنينادبيعلي محمود سلطان حميد721722211003036

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر488.0069.71اعدادية اليرموك للبنينادبيعلي محمود سليمان حمادي731722211003037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل602.0086.00اعدادية اليرموك للبنينادبيفتحي علي محيالن صالح741722211003044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية اليرموك للبنينادبيفرحان علي حسين خضير751722211003045

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0062.43اعدادية اليرموك للبنينادبيفهد فاضل احمد حميد761722211003046

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية اليرموك للبنينادبيقيس عارف حامد احمد771722211003047

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت500.0071.43اعدادية اليرموك للبنينادبيمازن جاسم محجوب حبيب781722211003049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد سعدي غانم يحيى791722211003052

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد فرحان احمد حسن801722211003055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد معن عبد الغني عمر811722211003057

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمود عدنان محمود حسون821722211003059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل457.0065.29اعدادية اليرموك للبنينادبيمروان محسن سعيد ثالج831722211003060

كلية الحقوق/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية اليرموك للبنينادبيمنصور صالح علي محمد841722211003063
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كلية الحقوق/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية اليرموك للبنينادبيموفق محمد احمد محمد851722211003064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية اليرموك للبنينادبيهمام سبهان خلف محمد861722211003066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية اليرموك للبنينادبيوليد نشوان عائد كاوي871722211003067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية اليرموك للبنينادبييوسف ثائر عايد فتحي881722211003070

كلية الحقوق/جامعة الموصل598.0085.43اعدادية اليرموك للبنينادبييوسف خالد وليد عبد891722211003071

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل590.0084.29ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبيابراهيم غازي فيصل عبد هللا901722211004001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0066.71ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبياحمد عبد المنعم محمد علي911722211004003

كلية اآلداب/جامعة الموصل528.0075.43ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبيصباح داود احمد عواد921722211004004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل492.0070.29ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبيعبد الرزاق حازم محمد علي931722211004005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل510.0072.86ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبيعبد هللا عزيز كريم سلطان941722211004006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبيعبد هللا فتحي مجيد سنجار951722211004007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل530.0075.71ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبيعثمان عدنان علي احمد961722211004008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0066.57ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبيمحمد ابراهيم عودة عبد هللا971722211004010

كلية القانون/جامعة نينوى539.0077.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبياحمد محمد حسن محمد981722211005004

كلية الحقوق/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبياحمد هاني مشهد يونس991722211005005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيحمزة هادي صبار عبدهللا1001722211005012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيزيد رائد حازم حامد1011722211005015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيزيد عبد هللا حميد حسون1021722211005016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيسعد رضوان محمد شاهين1031722211005019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيسفيان طالل هاشم عبد1041722211005020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيسيف رضوان غانم محمود1051722211005021

كلية اآلداب/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيشهم محفوظ فضيل يونس1061722211005023

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيعبد الرزاق نواف احمد علي1071722211005029

كلية الحقوق/جامعة الموصل578.0082.57اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيعبد العزيز سالم حسن محمد1081722211005030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيعبد هللا عبد الفتاح مظفر نجم1091722211005032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيعمر وعد صالح جرجيس1101722211005037

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيكرم فرات وعد هادي1111722211005040

كلية القانون/جامعة نينوى519.0074.14اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيليث تيسير يونس فتحي1121722211005041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيمؤمن احمد عطا هللا محمد سعيد1131722211005043

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيمازن محمد فتحي حسين1141722211005044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيمحمد احمد عبد الحميد احمد1151722211005045

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0060.29اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيمحمد احمد عبد خلف1161722211005046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيمحمد احمد محمد حسين1171722211005047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0060.43اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيمحمد حسن مطر مرفوع1181722211005048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيمحمد زهير شريف سعيد1191722211005049

كلية اآلداب/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيمحمد صباح محمد خضر1201722211005051

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيمحمود شاهين جدعان حمد1211722211005053

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت489.0069.86اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيمحمود شهاب احمد محمود1221722211005054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيمشعل عطا هللا حسن عليوي1231722211005057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيمصطفى احمد علي مصطفى1241722211005058

كلية الحقوق/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيمصطفى غانم عبد الحميد اعبيد1251722211005059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبييوسف خليل ياسين محمد1261722211005062
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل547.0078.14اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبييونس عمار خليل حسن1271722211005063

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت494.0070.57اعدادية الحكمة للبنينادبياحمد ابراهيم محمد احمد1281722211009001

كلية اآلداب/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية الحكمة للبنينادبياحمد ابراهيم محمد عيسى1291722211009002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية الحكمة للبنينادبياحمد سعود محمد محمود1301722211009004

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية الحكمة للبنينادبياحمد عبد الغفور عبد الوهاب جمعة1311722211009006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية الحكمة للبنينادبياحمد عز الدين محمود احمد1321722211009007

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية الحكمة للبنينادبياحمد فارس جاسم حسن1331722211009008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية الحكمة للبنينادبياحمد ليث سالم احمد1341722211009009

كلية القانون/جامعة نينوى522.0074.57اعدادية الحكمة للبنينادبياركان شعالن مال هللا محمود1351722211009011

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية الحكمة للبنينادبياسامة رضوان مهيدي صالح1361722211009012

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت525.0075.00اعدادية الحكمة للبنينادبياسماعيل محمد طه محمود1371722211009014

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت520.0074.29اعدادية الحكمة للبنينادبيايمن احمد علي مشرف1381722211009016

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت477.0068.14اعدادية الحكمة للبنينادبيحسين علي حسين علي1391722211009022

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت489.0069.86اعدادية الحكمة للبنينادبيديار خالد اعناد احميد1401722211009023

كلية القانون/جامعة نينوى522.0074.57اعدادية الحكمة للبنينادبيزياد عامر سالم علي1411722211009024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية الحكمة للبنينادبيسالم ليث سالم احمد1421722211009025

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية الحكمة للبنينادبيطه صالح عبد هللا مطر1431722211009028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية593.0084.71اعدادية الحكمة للبنينادبيعبد الجبار عبد الغفور عبد الوهاب جمعه1441722211009030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية الحكمة للبنينادبيعبد الرحمن رعد صالح فاضل1451722211009031

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية الحكمة للبنينادبيعبد الرزاق وهبي عبد احمد1461722211009033

كلية القانون/جامعة نينوى525.0075.00اعدادية الحكمة للبنينادبيعبد العزيز محمود محل حمادي1471722211009034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية الحكمة للبنينادبيعبد القادر عبد هللا عبد القادر علي1481722211009035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل588.0084.00اعدادية الحكمة للبنينادبيعبد هللا عزيز رمضان عبد اهللا1491722211009036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية الحكمة للبنينادبيعبد هللا محمد خليل معاشي1501722211009039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية الحكمة للبنينادبيعبد هللا محمود غانم اسحاق1511722211009040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل662.0094.57اعدادية الحكمة للبنينادبيعبيدة مجدي زهير فتاح1521722211009042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية الحكمة للبنينادبيعدي صدام صالح رمضان1531722211009044

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية الحكمة للبنينادبيعلي خالد عبد هللا خلف1541722211009045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية الحكمة للبنينادبيعلي هيثم محمد خضر1551722211009046

كلية الحقوق/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية الحكمة للبنينادبيعمر عبد الواحد ابراهيم صالح1561722211009049

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل582.0083.14اعدادية الحكمة للبنينادبيعمر محمد علي محمود1571722211009051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0066.57اعدادية الحكمة للبنينادبيكرم زياد طارق ياسين1581722211009055

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت531.0075.86اعدادية الحكمة للبنينادبيكرم يونس سالم حسين1591722211009056

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت500.0071.43اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمد طه عبد القادر علي1601722211009060

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمد عبد الجليل عبد الوهاب جمعه1611722211009061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمد فالح حسن علي1621722211009064

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية553.0079.00اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمد محمود ياسين محمد1631722211009066

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت509.0072.71اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمد موفق عبد الكريم صالح1641722211009067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمود احمد جمعة عبد1651722211009068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمود باسم طارق عبد المجيد1661722211009069

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمود محمد نواف صالح1671722211009070

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية الحكمة للبنينادبيمصطفى صالح عبد القادر خضير1681722211009073
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0065.57اعدادية الحكمة للبنينادبيمصطفى ضياء عبد علي1691722211009074

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت428.0061.14اعدادية الحكمة للبنينادبيمنصور محمد ميسر قاسم1701722211009075

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت535.0076.43اعدادية الحكمة للبنينادبيوسام علي عبد هللا علي1711722211009076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية الحكمة للبنينادبييوسف سالم محمد سلطان1721722211009078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية الحكمة للبنينادبييوسف سعد محمد رمضان1731722211009079

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية الحكمة للبنينادبييونس صالح محمود احمد1741722211009080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية الحكمة للبنينادبييونس عبد يونس عبد هللا1751722211009081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية ابي تمام للبنينادبياحمد رمضان عوني عوده1761722211010003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية ابي تمام للبنينادبياحمد شامل حسام الدين محمدعلي1771722211010004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية ابي تمام للبنينادبياحمد عبد الحليم خليل عزيز1781722211010005

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية ابي تمام للبنينادبيالمنذر محسن محمد طه1791722211010006

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية ابي تمام للبنينادبيبندر ابراهيم محمد العطا هللا1801722211010008

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية ابي تمام للبنينادبيحسين نزار حسين حمزة1811722211010010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية ابي تمام للبنينادبيحكم احمد فخري احمد1821722211010011

كلية الحقوق/جامعة الموصل620.0088.57اعدادية ابي تمام للبنينادبيحمزة ياسر عبد الغني عبد الرحمن1831722211010012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل566.0080.86اعدادية ابي تمام للبنينادبيزكريا عمر عبد القادر محمدعلي1841722211010014

كلية اآلداب/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية ابي تمام للبنينادبيزياد امين حسن عبد القادر1851722211010015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية ابي تمام للبنينادبيسالم وسام سالم فتحي1861722211010016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية ابي تمام للبنينادبيعادل ياسر محمدعادل ابراهيم1871722211010020

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71اعدادية ابي تمام للبنينادبيعبد هللا يونس ابراهيم سليمان1881722211010023

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0063.00اعدادية ابي تمام للبنينادبيعبيدة طه حازم عبد1891722211010024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل574.0082.00اعدادية ابي تمام للبنينادبيعمر مطلك ابراهيم احمد1901722211010030

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك482.0068.86اعدادية ابي تمام للبنينادبيفالح حسن مصطفى حمو1911722211010033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية ابي تمام للبنينادبيكرم بسمان اكرم احمد1921722211010034

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية ابي تمام للبنينادبيكرم محسن ابراهيم عزيز1931722211010036

كلية الحقوق/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية ابي تمام للبنينادبيليث محمد عبد الرحمن علي1941722211010038

كلية الحقوق/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية ابي تمام للبنينادبيمحمد احمد علي رمضان1951722211010039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل571.0081.57اعدادية ابي تمام للبنينادبيمحمد مطلك ابراهيم احمد1961722211010047

كلية الحقوق/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية ابي تمام للبنينادبيمحمود ابراهيم محمود محمد1971722211010048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية ابي تمام للبنينادبيمصطفى صهيب لؤي جاسم1981722211010053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية ابي تمام للبنينادبينزار حسين صالح حسين1991722211010056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية ابي تمام للبنينادبيهشام حازم عبد حمادي2001722211010057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية ابي تمام للبنينادبييوسف سبهان محمد داؤد2011722211010060

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية ابي تمام للبنينادبييونس احمد سلمان خلف2021722211010061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل498.0071.14اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبياحمد عمر مؤيد عزيز2031722211011001

كلية الحقوق/جامعة الموصل568.0081.14اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبياوس فؤاد خليل حسن2041722211011002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيبهاء عز الدين نذير رمضان2051722211011004

كلية الحقوق/جامعة الموصل539.0077.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيتوفيق غسان محمد سعيد توفيق2061722211011005

كلية الحقوق/جامعة الموصل637.0091.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيحسين علي محمد عبد2071722211011007

كلية الحقوق/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعبد الرحمن نبهان حسون عبد هللا2081722211011010

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعبد هللا كاظم عبد هللا شعيب2091722211011013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعبيدة نشوان عبد هللا محمد2101722211011016

349 من 5صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

نينوى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعمر نوار احمد محمد2111722211011019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيمؤمن زيد طارق عبد الفتاح2121722211011021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيمحب عبد هللا محمد صديق2131722211011022

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية430.0061.43اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيمحمد عمر خالد محمد2141722211011024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0060.43اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيمحمد غزوان نديم شيت2151722211011026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبينور الدين مهدي محمد صالح مهيدي2161722211011029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيوسام محمد ماهر جاسم2171722211011030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيابراهيم عبد الحق اسماعيل محمد2181722211012001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل587.0083.86اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيابوبكر عبد االله نوزت يحيى2191722211012002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبياحمد جمال فخري خيري2201722211012003

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبياحمد فواز محمد ابراهيم2211722211012004

كلية الحقوق/جامعة الموصل619.0088.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبياحمد ماهر خليل ابراهيم2221722211012005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبياحمد هاني اسماعيل خليل2231722211012006

كلية القانون/جامعة نينوى520.0074.29اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيحسين عامر حسين علي2241722211012012

كلية الحقوق/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيحمزه اسعد محمود محمد2251722211012013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيحيدر رضوان اكرم احمد2261722211012014

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية375.0053.57اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيخالد وليد خالد طه2271722211012015

كلية القانون/جامعة نينوى523.0074.71اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيخلدون سنان فيصل عزيز2281722211012017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيزيد خطاب وعد هللا جار هللا2291722211012019

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت505.0072.14اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيزين عناد فتحي مصطفى2301722211012020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيسيف خليل احمد قرطاس2311722211012021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيسيف سعد أحمود خضر2321722211012022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيطه داود سعيد داود2331722211012024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعبد الرحمن زياد احمد قاسم2341722211012025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعبد الرحمن عطيه عبد محمد2351722211012026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعبد العزيز علي محمود عبد هللا2361722211012030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعبد هللا سعد أحمود خضر2371722211012032

كلية الحقوق/جامعة الموصل577.0082.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعبد هللا فائز محمد طه2381722211012033

كلية اآلداب/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعلي ضياء خلف رمضان2391722211012036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعلي محمود غانم مرعي2401722211012038

كلية الحقوق/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعلي وعد علي محمود2411722211012039

كلية الحقوق/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعمر صالح شاكر محمد2421722211012040

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل442.0063.14اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعمر طه عكله محمد2431722211012041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل596.0085.14اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعمر مهند حمد هللا مال هللا2441722211012042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيليث وعد هللا راسم عبد هللا2451722211012043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد سالم حمد صادق2461722211012048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد سمير مرعي حسن2471722211012049

كلية الحقوق/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمصطفى زياد محمد يحيى2481722211012053

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل571.0081.57اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمصطفى ماهر محمد صفو2491722211012054

كلية القانون/جامعة نينوى511.0073.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمصطفى نهاد بهجت احمد2501722211012055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل549.0078.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمضحي محمد اسماعيل حردان2511722211012056

كلية اآلداب/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيوائل خالد ناظم عبد هللا2521722211012059
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كلية القانون/جامعة نينوى509.0072.71اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيياسين محمد حماده ذنون2531722211012060

كلية الحقوق/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبييحيى خالد مجيد ياسين2541722211012061

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبييحيى عالء يحيى بالل2551722211012062

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت651.0093.00ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبياحمد بدر محمد ابراهيم2561722211014001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبياحمد سلطان نايف ابراهيم2571722211014002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت575.0082.14ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبياحمد محمد احمد علي2581722211014003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيحارث احمد علي مدلل2591722211014005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت535.0076.43ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيحسين ابراهيم حسين خلف2601722211014007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت569.0081.29ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيحمد خالد وكاع محمد2611722211014008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت529.0075.57ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيحمزة احمد علي محيميد2621722211014009

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل476.0068.00ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيصالح طارق صالح ابراهيم2631722211014012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيصهيب ابراهيم عجيل حبيب2641722211014013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت540.0077.14ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيعبد الرزاق خلف خضر عبد هللا2651722211014014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيعبد هللا محمد ابراهيم ناصر2661722211014016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل585.0083.57ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيعبد هللا محمد احمد علي2671722211014017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيعماد هاشم شهاب احمد2681722211014019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيعمر يوسف اسود حسين2691722211014020

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيمحمد عبد هللا خضر محمد2701722211014025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيمحمد يحيى محمد احمد2711722211014026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل664.0094.86ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبيمحمود نزهان خلف عبد هللا2721722211014027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبييوسف ياسين خضر عبد هللا2731722211014028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية الزهور للبنينادبيابراهيم محمد ياسين محمد2741722211015002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية الزهور للبنينادبيبالل دلشاد شوقي جميل2751722211015007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية الزهور للبنينادبيثائر صدام مسلم موسى2761722211015008

كلية القانون/جامعة نينوى539.0077.00اعدادية الزهور للبنينادبيحازم محمد حازم خضير2771722211015009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية الزهور للبنينادبيشاكر عبد هللا فتحي محمود2781722211015011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية الزهور للبنينادبيعابد محمد مؤيد جار هللا2791722211015013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية الزهور للبنينادبيعبد القادر خميس كردي حسن2801722211015015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية الزهور للبنينادبيعلي محمد مؤيد جار هللا2811722211015019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية الزهور للبنينادبيعلي ياسر صالح نوري2821722211015020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0060.43اعدادية الزهور للبنينادبيعمار احمد نجم الدين عبد هللا2831722211015021

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت485.0069.29اعدادية الزهور للبنينادبيعمر يونس محمد صالح2841722211015023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية الزهور للبنينادبيمحمد فارس دحام محمد2851722211015029

كلية القانون/جامعة نينوى531.0075.86اعدادية الزهور للبنينادبيمحمد فتحي خليل احمد2861722211015030

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك503.0071.86اعدادية الزهور للبنينادبيمحمد لؤي موفق عبد هللا2871722211015031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية الزهور للبنينادبيمحمد هائل محمدطاهر محمد2881722211015032

كلية القانون/جامعة نينوى529.0075.57اعدادية الزهور للبنينادبيمحمود نافع محمود سليمان2891722211015033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية الزهور للبنينادبيمصطفى غسان ماجد حامد2901722211015036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية الزهور للبنينادبيمصطفى فواز حازم حمودي2911722211015037

كلية القانون/جامعة نينوى523.0074.71اعدادية الزهور للبنينادبيمصطفى محمود يونس سعد هللا2921722211015038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية الزهور للبنينادبيمهدي بسام جمال نجم2931722211015039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية الزهور للبنينادبينوري فرهاد سعيد نوري2941722211015040
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل651.0093.00اعدادية الزهور للبنينادبيوليد فهد احمد قدو2951722211015041

كلية اآلداب/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية الزهور للبنينادبيياسر عمار عبد هللا محمد علي2961722211015043

كلية الحقوق/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية الزهور للبنينادبيياسر نشوان محمد عبد هللا2971722211015044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0066.57اعدادية الزهور للبنينادبييوسف محمد وعد هللا احمد2981722211015047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيحكم مروان شريف جاسم2991722211016002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيزكريا اسامة محمد رشيد3001722211016004

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيزيد خلف ابراهيم خضر3011722211016005

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيعبد هللا قتيبه ابراهيم عالوي3021722211016008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيعبد هللا محمد سالم نجم3031722211016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيقاسم احمد قاسم محمد علي3041722211016014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيمحمد وليد عبد المجيد صالح3051722211016016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيمحمود سعد عبد الهادي عبد الباقي3061722211016017

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71اعدادية ابي حنيفة للبنينادبييحيى نذير توفيق احمد3071722211016018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيابراهيم احمد غانم محمد3081722211017001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبياحمد اديب حسن اسماعيل3091722211017002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0068.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبياحمد علي عبد هللا حسين3101722211017005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبياركان احمد محمود ساهي3111722211017010

كلية القانون/جامعة نينوى535.0076.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيحذيفة اياد عبد جاسم3121722211017013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيحذيفة محمد عبد الرحمن محمود3131722211017014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيحسن عمر هاني خليل3141722211017015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيحكم احسان علي حسين3151722211017016

كلية الحقوق/جامعة الموصل599.0085.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيحمزة سعود سالم مصطفى3161722211017017

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيداود فائز محمد داود3171722211017018

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيذنون يونس حسن علي3181722211017019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية548.0078.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيرافع حسين محمد ساعد3191722211017020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل531.0075.86اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيزكريا رائد زيدان رمضان3201722211017022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيسلطان محمد وجيه سلطان يونس3211722211017027

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية435.0062.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعبد الجبار علي محمود احمد3221722211017028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعبد الغفور احمد غانم عبد الغفور3231722211017031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعبد هللا ضياء محمد يونس حمزة3241722211017034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعبد هللا مقداد هادي احمد3251722211017035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعثمان عامر مزيد احمد3261722211017038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعمر احمد عبد المنعم عزيز3271722211017040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعمر زهير حبش حمادي3281722211017041

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعمر عامر فخري عبد هللا3291722211017042

كلية الحقوق/جامعة الموصل597.0085.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعمر وعد قاسم ايوب3301722211017043

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيمحمود زيد سلطان يونس3311722211017049

كلية الحقوق/جامعة الموصل547.0078.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيمرتضى محمد عزيز محمد3321722211017053

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيوليد خالد ناظم يحيى3331722211017057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبييحيى راكان يونس حمودي3341722211017058

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل466.0066.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبييوسف زياد طارق عبد الرحمن3351722211017059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبييوسف ناظم غانم عبد الكريم3361722211017060
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبييوسف نصير عبود احمد3371722211017061

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية سارية للبنينادبيابراهيم خليل ابراهيم اعبيد3381722211018001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية سارية للبنينادبيابراهيم خليل ابراهيم خضر3391722211018002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل559.0079.86اعدادية سارية للبنينادبيابراهيم زكي محمد شيخ3401722211018003

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت492.0070.29اعدادية سارية للبنينادبياثير حازم رجى الشطى3411722211018006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية سارية للبنينادبياحمد ادريس مسلم احمد3421722211018008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر426.0060.86اعدادية سارية للبنينادبياحمد حبش حسين علي3431722211018009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية سارية للبنينادبياحمد عادل هادي محمد3441722211018013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية سارية للبنينادبياحمد عبد هللا سالم سليمان3451722211018014

قسم التربية الخاصة-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية سارية للبنينادبياحمد عقيل مهدي مشعل3461722211018015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية سارية للبنينادبياحمد عمر خضر عواد3471722211018016

كلية القانون/جامعة نينوى529.0075.57اعدادية سارية للبنينادبياحمد فارس ادريس حسون3481722211018017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية سارية للبنينادبياسامة تركي حسين جاسم3491722211018019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية سارية للبنينادبياسحاق حسيب عبد هللا رسول3501722211018020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية سارية للبنينادبياكرم مالك عواد ابراهيم3511722211018021

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية سارية للبنينادبيامين احمد امين محمد علي3521722211018022

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت500.0071.43اعدادية سارية للبنينادبيانور علي حسين خليل3531722211018023

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية سارية للبنينادبيايهم وعد الياس خضير3541722211018024

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت523.0074.71اعدادية سارية للبنينادبيحسن ابراهيم حسن محمد3551722211018028

كلية القانون/جامعة نينوى537.0076.71اعدادية سارية للبنينادبيحسن علي عرب محمد3561722211018031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية سارية للبنينادبيخالد وليد يونس محمود3571722211018032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية سارية للبنينادبيخليل محسن سلطان فرج3581722211018033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية سارية للبنينادبيرعد وعد دخيل جمعة3591722211018034

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك429.0061.29اعدادية سارية للبنينادبيزياد صبحي عبد الرحمان محمد3601722211018035

كلية التربية /جامعة الحمدانية424.0060.57اعدادية سارية للبنينادبيسعد نصار محمد جاسم3611722211018038

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت513.0073.29اعدادية سارية للبنينادبيسلمان محمود سلطان عابد3621722211018041

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية سارية للبنينادبيسيف قاسم محمد خضير3631722211018042

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية سارية للبنينادبيعبد الرحمن احمد جاسم حند3641722211018044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية سارية للبنينادبيعبد الرحمن اسماعيل محمد جاسم3651722211018046

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت492.0070.29اعدادية سارية للبنينادبيعبد الرحمن علي حسين ابراهيم3661722211018047

كلية القانون/جامعة نينوى517.0073.86اعدادية سارية للبنينادبيعبد الرحمن عمار مردان حمدي3671722211018048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية سارية للبنينادبيعبد هللا طلعت نجم عبد هللا3681722211018052

كلية الحقوق/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية سارية للبنينادبيعثمان عواد عبد هللا خضر3691722211018055

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية سارية للبنينادبيعلي خالد محمود محمد3701722211018056

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية سارية للبنينادبيعلي عواد عبد هللا خضر3711722211018058

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية سارية للبنينادبيعلي فاضل حمو يونس3721722211018059

كلية الحقوق/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية سارية للبنينادبيعلي يونس مصطفى محمد3731722211018061

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية سارية للبنينادبيعماد صالح خضر محمد3741722211018062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية سارية للبنينادبيعمر سالم محمد صالح3751722211018066

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية سارية للبنينادبيعمر عزيز فتحي صالح3761722211018067

كلية الحقوق/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية سارية للبنينادبيعمر فاروق موفق شيت3771722211018069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية سارية للبنينادبيعمر كامل ابراهيم محمد3781722211018070
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قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت501.0071.57اعدادية سارية للبنينادبيقيصر نايف ابراهيم علي3791722211018071

كلية القانون/جامعة نينوى510.0072.86اعدادية سارية للبنينادبيكرم نور الدين صالح عيسى3801722211018073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية سارية للبنينادبيمحمد خالد خطاب حسين3811722211018075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية سارية للبنينادبيمحمد خير الدين يونس علي3821722211018076

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية سارية للبنينادبيمحمد صالح حمود حميد3831722211018077

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية سارية للبنينادبيمحمد عبد محمد جاسم3841722211018078

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29اعدادية سارية للبنينادبيمحمد فراس فيصل سليمان3851722211018080

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت496.0070.86اعدادية سارية للبنينادبيمحمد نجم عبد هللا حسن3861722211018083

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت510.0072.86اعدادية سارية للبنينادبيمصطفى شهاب عطية شطي3871722211018086

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية سارية للبنينادبيمصطفى طه احمد بلو3881722211018087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية سارية للبنينادبيمصطفى عزت حسين علي3891722211018088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية سارية للبنينادبيمصعب نوفل عبد مدهللا3901722211018089

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية سارية للبنينادبينذير محمود مرعي حسن3911722211018092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية سارية للبنينادبينمر مرعي حسن محمد3921722211018093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية سارية للبنينادبيوسام خالد احمد عبد هللا3931722211018096

كلية القانون/جامعة نينوى532.0076.00اعدادية سارية للبنينادبيوسام محمد زيدان خلف3941722211018097

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية سارية للبنينادبيياسر بشير فتحي فريح3951722211018100

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت519.0074.14اعدادية سارية للبنينادبييونس مؤيد اسماعيل وسمي3961722211018102

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية سارية للبنينادبييونس يوسف جمعة صالح3971722211018104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0063.57اعدادية االمين للبنينادبيابراهيم زياد عزيز قادر3981722211019001

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية االمين للبنينادبيابراهيم عدنان احمد شهاب3991722211019002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية االمين للبنينادبياحمد داود سالم محمود4001722211019004

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية االمين للبنينادبياحمد ذنون يونس سليمان4011722211019005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية االمين للبنينادبياحمد طالل عبد هللا محمود4021722211019006

كلية القانون/جامعة نينوى537.0076.71اعدادية االمين للبنينادبياحمد فراس خير الدين امين4031722211019008

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية االمين للبنينادبياحمد نشوان محمد علي4041722211019009

كلية اآلداب/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية االمين للبنينادبيبرزان سلمان داود محيمد4051722211019011

كلية القانون/جامعة نينوى539.0077.00اعدادية االمين للبنينادبيبكر سعد حاتم احمد4061722211019012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية االمين للبنينادبيبالل رافع محمد حسين4071722211019013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية االمين للبنينادبيحارث عبد الجبار طه جاسم4081722211019014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية االمين للبنينادبيحسين طالل حسين احمد4091722211019015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية االمين للبنينادبيحسين محمد نايف علي4101722211019016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل571.0081.57اعدادية االمين للبنينادبيزيد عبد السالم الياس خضر4111722211019018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية558.0079.71اعدادية االمين للبنينادبيسجاد ضياء داود سلمان4121722211019019

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية539.0077.00اعدادية االمين للبنينادبيسليمان ياسين داود محيمد4131722211019020

كلية الحقوق/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية االمين للبنينادبيعبد القادر محمد عبد القادر حمدي4141722211019021

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية االمين للبنينادبيعبد هللا عمار ابراهيم نايف4151722211019022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية االمين للبنينادبيعبد هللا نشوان شهاب احمد4161722211019023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية االمين للبنينادبيعبد المؤمن عبد الناصر شريف محمد4171722211019024

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية االمين للبنينادبيعبيدة رافع محمد حسين4181722211019025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية361.0051.57اعدادية االمين للبنينادبيعثمان محمد سعد هللا جاسم4191722211019027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية االمين للبنينادبيعلي رستم احمد سيدو4201722211019029
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كلية الحقوق/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية االمين للبنينادبيعلي عبد مرعي حسن4211722211019030

كلية القانون/جامعة نينوى535.0076.43اعدادية االمين للبنينادبيفراس علي جلعد خليل4221722211019031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0071.14اعدادية االمين للبنينادبيمحمد انور عبد الرحمن احمد4231722211019032

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية االمين للبنينادبيمحمد خالد عبد الهادي عبد القادر4241722211019034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية االمين للبنينادبيمحمود احمد ابراهيم يعقوب4251722211019038

كلية القانون/جامعة نينوى512.0073.14اعدادية االمين للبنينادبيمحمود بسام محمود يحيى4261722211019039

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية االمين للبنينادبيمصطفى حازم حسن ابراهيم4271722211019042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل612.0087.43اعدادية االمين للبنينادبيمصطفى مظفر هذال عبد4281722211019043

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية االمين للبنينادبيمصعب سعد الياس حسن4291722211019044

كلية الحقوق/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية االمين للبنينادبيهشام ناظم مرعي حسن4301722211019045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية االمين للبنينادبيياسر عمار ياسين طه4311722211019047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيابراهيم عصام ابراهيم عبد هللا4321722211020001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيابراهيم محمد عمر جاسم4331722211020002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيابو بكر عزام حازم يونس4341722211020003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبياحمد ابراهيم احمد سليمان4351722211020004

كلية الحقوق/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبياحمد حكمت محمد محمود4361722211020005

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبياحمد عمار حسين علي4371722211020008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبياحمد غسان ابراهيم شريف4381722211020009

كلية القانون/جامعة نينوى530.0075.71اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيانس عمار حسين علي4391722211020010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيحسنين مسلم خضر عبد هللا4401722211020013

كلية الحقوق/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيحسين عباس عبد هللا حسين4411722211020014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل590.0084.29اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيزكريا حسين علي امين4421722211020015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيزيد محمد غانم محمود4431722211020017

كلية التربية /جامعة الحمدانية497.0071.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيسعدي رعد سعدي احمد4441722211020019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيسلطان احمد محمد جاسم4451722211020020

كلية القانون/جامعة نينوى513.0073.29اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيشعيب ليث ياسين قاسم4461722211020022

كلية القانون/جامعة نينوى510.0072.86اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيشهم شارق عصام بشير4471722211020023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيطالب احمد طالب علي4481722211020024

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيعبد الرحمن ياسر ذنون احمد4491722211020025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل613.0087.57اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيعبد هللا اشرف غانم محمود4501722211020026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيعدنان عبد الرزاق احمد صالح4511722211020029

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل466.0066.57اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيعدنان مروان عدنان حسن4521722211020030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمحمد احمد شهاب احمد4531722211020039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمحمد سعد سالم سعيد4541722211020041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمحمد عبد الحق ادريس مجيد4551722211020043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية431.0061.57اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمحمد هشام ابراهيم حميد4561722211020045

كلية الحقوق/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمحمد ياسر مال هللا عبد هللا4571722211020047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمحمود عمار محمود عبد الباقي4581722211020048

كلية الحقوق/جامعة الموصل578.0082.57اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمصطفى باسل زهير سعيد4591722211020050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمصطفى جمال محمد نهاد عبد القادر4601722211020052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمصطفى خالد محمد عبد هللا4611722211020053

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمصطفى صفوان محمد قاسم4621722211020054
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمصطفى عبد المجيد غانم مجيد4631722211020056

كلية القانون/جامعة نينوى516.0073.71اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمصطفى عدنان نزار احمد4641722211020057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبينور المصطفى عبد القادر معيوف وكاع4651722211020059

كلية القانون/جامعة نينوى526.0075.14اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيهاشم عقيل هاشم جميل4661722211020060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل498.0071.14اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبييوسف جاسم محمد حسن4671722211020061

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبييونس خالد اسماعيل ياسين4681722211020064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية الكندي للبنينادبياحسان نواف ابراهيم علي4691722211021004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل579.0082.71اعدادية الكندي للبنينادبياحمد عصام احمد محمد4701722211021007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية الكندي للبنينادبيادهام باسم محمد علي4711722211021009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية503.0071.86اعدادية الكندي للبنينادبيانور حازم حمه علي رحيم4721722211021012

كلية القانون/جامعة نينوى510.0072.86اعدادية الكندي للبنينادبيبكر ياسر بدرالزمان قادر4731722211021013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية الكندي للبنينادبيحسين ياسر شهاب احمد4741722211021016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية الكندي للبنينادبيزياد طارق غانم ذنون4751722211021018

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71اعدادية الكندي للبنينادبيزيد حيدر مصطفى عباس4761722211021019

كلية اآلداب/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية الكندي للبنينادبيسعد هللا هيثم سعد هللا عزيز4771722211021021

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية الكندي للبنينادبيسليمان حذيفة صالح يونس4781722211021022

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية381.0054.43اعدادية الكندي للبنينادبيطارق ابراهيم محمود احمد4791722211021025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية الكندي للبنينادبيعبد الرحمن محمد امين احمد سلطان4801722211021027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية الكندي للبنينادبيعبد العزيز موفق فرحان يوسف4811722211021030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442.0063.14اعدادية الكندي للبنينادبيعبد هللا ياسر جابر محمد4821722211021032

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86اعدادية الكندي للبنينادبيعلي احمد محمد عبد هللا4831722211021033

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية الكندي للبنينادبيعلي محمود عبد الرحمن صادق4841722211021035

كلية القانون/جامعة نينوى508.0072.57اعدادية الكندي للبنينادبيعمر غانم محمود معيوف4851722211021037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية الكندي للبنينادبيعمر قحطان عبد العزيز صالح4861722211021038

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية الكندي للبنينادبيفالح حسن طاهر صبري4871722211021039

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية الكندي للبنينادبيفهد عمر علي احمد4881722211021040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية الكندي للبنينادبيمازن فارس عبدالحميد احمد4891722211021042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد جمال خلف حسين4901722211021043

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية551.0078.71اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد حسن محمود حسن4911722211021044

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد سهيل عبدهللا محمد4921722211021046

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية الكندي للبنينادبيمحمود لقمان هاشم عباس4931722211021049

كلية الحقوق/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية الكندي للبنينادبيمروان ناظم اسماعيل حاجي4941722211021050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل614.0087.71اعدادية الكندي للبنينادبيمصطفى سمير محمود يحيى4951722211021052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية الكندي للبنينادبينوفل عبد العزيز ذياب شهاب4961722211021054

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت471.0067.29اعدادية الكندي للبنينادبييوسف احمد علي حسن4971722211021057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية الكندي للبنينادبييوسف محمد طه محمد4981722211021059

كلية القانون/جامعة نينوى530.0075.71اعدادية المستقبل للبنينادبياحمد زيدان خلف احمد4991722211024001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية المستقبل للبنينادبياحمد نشوان يونس حسون5001722211024002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية المستقبل للبنينادبياحمد وليد حامد احمد5011722211024003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.0067.00اعدادية المستقبل للبنينادبيحسين عبد هللا حسين علي5021722211024005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية المستقبل للبنينادبيزيد محمدصالح حيدر حمزة5031722211024009

كلية القانون/جامعة نينوى533.0076.14اعدادية المستقبل للبنينادبيسرمد عادل حميد احمد5041722211024010
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية المستقبل للبنينادبيعبد الرحمن جمال صبيح عثمان5051722211024012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية المستقبل للبنينادبيعزام وعدهللا صالح ابراهيم5061722211024013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية المستقبل للبنينادبيعلي جسام داود سليمان5071722211024014

كلية الحقوق/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية المستقبل للبنينادبيعمر اميد مهدي صالح5081722211024015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية المستقبل للبنينادبيفالح صالح قاسم محمد5091722211024018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد احمد بدر الزمان قادر5101722211024020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد احمد فتح هللا محمدعلي5111722211024021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد خليل محمد خليل5121722211024022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد هيثم مولود زبير5131722211024025

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد وعد هللا جرجيس يوسف5141722211024026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمدفيضي ثائر حكمه خليل5151722211024027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية المستقبل للبنينادبيمصطفى عادل فاضل احمد5161722211024028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية المستقبل للبنينادبييوسف قيس فوزي حسين5171722211024031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية الراية للبنينادبياحمد عبد نزال حمود5181722211025002

كلية الحقوق/جامعة الموصل592.0084.57اعدادية الراية للبنينادبيجاسم محمد فريد محمود5191722211025005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية الراية للبنينادبيحازم لؤي حازم محمد5201722211025006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0063.57اعدادية الراية للبنينادبيحسن ياسين حسن يونس5211722211025009

كلية التربية /جامعة الحمدانية426.0060.86اعدادية الراية للبنينادبيحكم خضير عساف شيت5221722211025010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية الراية للبنينادبيحمزة احمد طه محمود5231722211025011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية الراية للبنينادبيخالد محمد عياش عواد5241722211025012

كلية الحقوق/جامعة الموصل578.0082.57اعدادية الراية للبنينادبيخالد نوفل يونس حمدون5251722211025013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية الراية للبنينادبيزيد مهند عبد المالك نوري5261722211025016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية الراية للبنينادبيسلمان سالم عكلة حسن5271722211025018

كلية الحقوق/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية الراية للبنينادبيصالح ذنون صالح عبد هللا5281722211025020

كلية التربية /جامعة الحمدانية442.0063.14اعدادية الراية للبنينادبيعبد االله حسام الدين عبد الرحمن علي5291722211025022

كلية الحقوق/جامعة الموصل577.0082.43اعدادية الراية للبنينادبيعبد الرحمن احمد ابراهيم محمود5301722211025023

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية الراية للبنينادبيعبد هللا عبد الرزاق احمد محمد5311722211025027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل602.0086.00اعدادية الراية للبنينادبيعبد هللا عبد حميد احمد5321722211025028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية الراية للبنينادبيعثمان رضوان عثمان حسين5331722211025030

كلية القانون/جامعة نينوى535.0076.43اعدادية الراية للبنينادبيعلي باسل عناد مجيد5341722211025031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية الراية للبنينادبيعلي بسام محسن محمود5351722211025032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية الراية للبنينادبيعلي رياض عريبي عباس5361722211025033

كلية القانون/جامعة نينوى533.0076.14اعدادية الراية للبنينادبيعلي عدنان عبد الهادي محمد5371722211025034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية الراية للبنينادبيعلي محمد حسن حميد5381722211025035

كلية القانون/جامعة نينوى538.0076.86اعدادية الراية للبنينادبيعلي ميران ايوب محمد امين5391722211025036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية الراية للبنينادبيعمار احمد شيت محمود5401722211025038

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية483.0069.00اعدادية الراية للبنينادبيعمر حسين حمد حسين5411722211025041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية الراية للبنينادبيفالح فتحي محمود فتحي5421722211025045

كلية القانون/جامعة نينوى514.0073.43اعدادية الراية للبنينادبيمحمد اياد عزيز عبد الواحد5431722211025050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية الراية للبنينادبيمحمد بشار محمد حسن5441722211025051

قسم التربية الخاصة-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية الراية للبنينادبيمحمد رائد ابراهيم يونس5451722211025052

كلية القانون/جامعة نينوى512.0073.14اعدادية الراية للبنينادبيمحمد سعد ذنون علي5461722211025053
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية الراية للبنينادبيمحمد شهاب احمد محمد5471722211025055

كلية الحقوق/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية الراية للبنينادبيمحمد عامر قاسم جهاد5481722211025056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية الراية للبنينادبيمحمد غسان حسن عاكوب5491722211025057

كلية اآلداب/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية الراية للبنينادبيمحمد هشام خزعل محمد شيت5501722211025060

كلية الحقوق/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية الراية للبنينادبيمدين زهير خليل ابراهيم5511722211025063

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية الراية للبنينادبيمصطفى زهير محمد يونس5521722211025066

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية549.0078.43اعدادية الراية للبنينادبيمصطفى عمر عبد هللا جاسم5531722211025068

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت489.0069.86اعدادية الراية للبنينادبيمنذر ابراهيم علي مرود5541722211025071

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية الراية للبنينادبينبهان مثنى غانم سعيد5551722211025072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية الراية للبنينادبيوليد خالد عبد الجبار احمد5561722211025074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية الراية للبنينادبيياسين محمد احمد خضر5571722211025075

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية االمجاد للبنينادبيابراهيم باسم احمد جاسم5581722211026001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية552.0078.86اعدادية االمجاد للبنينادبيابو عبيدة عبد المنعم فتحي مصطفى5591722211026003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل459.0065.57اعدادية االمجاد للبنينادبياحمد خطاب محمد خطاب5601722211026004

كلية القانون/جامعة نينوى513.0073.29اعدادية االمجاد للبنينادبياحمد شاكر محمود علي5611722211026005

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية382.0054.57اعدادية االمجاد للبنينادبياحمد عبد السالم احمد فتحي5621722211026006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية االمجاد للبنينادبياحمد علي عبد هللا حسن5631722211026008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية االمجاد للبنينادبياحمد فاضل عبد هللا حميد5641722211026009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل613.0087.57اعدادية االمجاد للبنينادبياحمد ممتاز يوسف احمد5651722211026012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية االمجاد للبنينادبياحمد نظير محمد خضر5661722211026014

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية االمجاد للبنينادبياسامة احمد حمد شحاذة5671722211026018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية االمجاد للبنينادبياسامة زياد خلف علي5681722211026019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية555.0079.29اعدادية االمجاد للبنينادبياسامة فائز فتحي نهر5691722211026020

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت527.0075.29اعدادية االمجاد للبنينادبياسامة ناظم احمد رمضان5701722211026021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل579.0082.71اعدادية االمجاد للبنينادبيانس فارس سهيل نجم5711722211026025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية االمجاد للبنينادبيانور خميس فهد كناص5721722211026026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية االمجاد للبنينادبياوس احمد ابراهيم احمد5731722211026027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل636.0090.86اعدادية االمجاد للبنينادبيبشار ياسر احمد محمد5741722211026030

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية االمجاد للبنينادبيحاجم ابراهيم محمد رمو5751722211026032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية االمجاد للبنينادبيحسين قاسم جبرائيل عيدان5761722211026033

كلية اآلداب/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية االمجاد للبنينادبيحمزة عمار عواد سليم5771722211026034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية االمجاد للبنينادبيحمود نوفل ترف صالح5781722211026035

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية االمجاد للبنينادبيسيف مزهر طه خضير5791722211026038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية االمجاد للبنينادبيصالح فراس سالم عبد هللا5801722211026040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية االمجاد للبنينادبيصفوك احمد مسفوة لطو5811722211026041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية االمجاد للبنينادبيظافر فرحان محمد وهب5821722211026043

كلية التربية /جامعة الحمدانية533.0076.14اعدادية االمجاد للبنينادبيعامر حمد شحاذة عطا هللا5831722211026044

كلية التربية /جامعة الحمدانية448.0064.00اعدادية االمجاد للبنينادبيعامر طه احمد عيدان5841722211026045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية االمجاد للبنينادبيعبد الرحمن زياد عبد هللا خطاب5851722211026046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل675.0096.43اعدادية االمجاد للبنينادبيعبد الرحمن صائل جبر محمود5861722211026047

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية380.0054.29اعدادية االمجاد للبنينادبيعبد الرحمن عزام خليل حسن5871722211026048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية االمجاد للبنينادبيعبد هللا حسن خضير يونس5881722211026051
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كلية الحقوق/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية االمجاد للبنينادبيعبد هللا حمد عبد هللا احمد5891722211026052

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية االمجاد للبنينادبيعبد هللا وعد هللا فتحي احمد5901722211026053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية االمجاد للبنينادبيعبد الناصر محمد عبد الجبار احمد5911722211026054

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية االمجاد للبنينادبيعبدالرحمن محمد غانم محمد5921722211026055

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية االمجاد للبنينادبيعبدالرحمن محمد غضبان عطية5931722211026056

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية االمجاد للبنينادبيعلي حمد احمد حسين5941722211026062

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية546.0078.00اعدادية االمجاد للبنينادبيعلي شرقي علي كركور5951722211026063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية االمجاد للبنينادبيعلي طارق دهش محمد5961722211026064

كلية التربية /جامعة الحمدانية519.0074.14اعدادية االمجاد للبنينادبيعمار طه احمد عيدان5971722211026065

كلية القانون/جامعة نينوى521.0074.43اعدادية االمجاد للبنينادبيعمار ياسر يوسف عبد5981722211026066

كلية اآلداب/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية االمجاد للبنينادبيعمر فتحي احمد جدوع5991722211026068

كلية التربية /جامعة الحمدانية423.0060.43اعدادية االمجاد للبنينادبيغانم رضوان غانم احمد6001722211026069

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت506.0072.29اعدادية االمجاد للبنينادبيفاضل صباح فاضل اللويلح6011722211026071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية االمجاد للبنينادبيفاضل محمد علي عباس6021722211026072

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية555.0079.29اعدادية االمجاد للبنينادبيمحمد جاسم احمد محمد6031722211026077

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل577.0082.43اعدادية االمجاد للبنينادبيمحمد حسن دحام ابراهيم6041722211026078

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية االمجاد للبنينادبيمحمد فاضل بكر رجب6051722211026080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية االمجاد للبنينادبيمحمد محمود عبد هللا محمد6061722211026081

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية االمجاد للبنينادبيمحمد مشعل خزعل خليل6071722211026082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية االمجاد للبنينادبيمدين علي صباح هادي6081722211026085

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية380.0054.29اعدادية االمجاد للبنينادبيمصطفى احمد مشعل جاسم6091722211026088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية االمجاد للبنينادبيمصطفى خالد ابراهيم حمودي6101722211026090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية االمجاد للبنينادبيمصطفى عبد خضر عزيز6111722211026093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية434.0062.00اعدادية االمجاد للبنينادبيمصطفى علي خليل علي6121722211026094

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت505.0072.14اعدادية االمجاد للبنينادبيمصطفى فارس عبد المالك اسماعيل6131722211026095

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل630.0090.00اعدادية االمجاد للبنينادبيمصطفى فارس نايف محمد6141722211026096

كلية الحقوق/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية االمجاد للبنينادبيمصطفى مروان ناطق عباس6151722211026097

كلية الحقوق/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية االمجاد للبنينادبيمصطفى وعد هللا يونس محمود6161722211026098

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية االمجاد للبنينادبيمعاذ صفوان محمود محمد6171722211026100

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل469.0067.00اعدادية االمجاد للبنينادبيمنتصر مهند عبد اللطيف عبد6181722211026101

كلية الحقوق/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية االمجاد للبنينادبيمهند احمد عبد عداي6191722211026102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية االمجاد للبنينادبينصار حسين عكله علي6201722211026104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية االمجاد للبنينادبيوسام زيدان خليف صالح6211722211026105

كلية القانون/جامعة نينوى518.0074.00اعدادية االمجاد للبنينادبيوسام محمود احمد عواد6221722211026106

كلية الحقوق/جامعة الموصل571.0081.57اعدادية االمجاد للبنينادبيياسر عمار ابراهيم علي6231722211026107

كلية الحقوق/جامعة الموصل547.0078.14اعدادية االمجاد للبنينادبييوسف عبد الرحيم عطية داود6241722211026109

كلية الحقوق/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية االمجاد للبنينادبييوسف محمد حمد محمد6251722211026110

كلية اآلداب/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية النيل للبنينادبيابراهيم شامل احمد موسى6261722211027002

كلية اآلداب/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية النيل للبنينادبيابراهيم محمود عبد القادر احمد6271722211027003

كلية القانون/جامعة نينوى536.0076.57اعدادية النيل للبنينادبيابراهيم هالل مخصف حسين6281722211027004

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86اعدادية النيل للبنينادبياحمد زياد عبد الرزاق احمد6291722211027006

كلية القانون/جامعة نينوى514.0073.43اعدادية النيل للبنينادبياحمد عبد هللا فتحي محمد6301722211027007
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية النيل للبنينادبياحمد علي حسن عبد هللا6311722211027008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت471.0067.29اعدادية النيل للبنينادبياحمد محمد بدر حبيب6321722211027010

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية النيل للبنينادبياحمد هشام محمد عبد الهادي6331722211027011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14اعدادية النيل للبنينادبياحمد ياسين شحاذة خضر6341722211027013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية النيل للبنينادبيارديني سكران رديني مسهوج6351722211027014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل585.0083.57اعدادية النيل للبنينادبياسامة محمد ابراهيم طه6361722211027015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية النيل للبنينادبيزكريا فارس عادل يونس6371722211027026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية النيل للبنينادبيزياد احمد صالح حسن6381722211027028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0060.43اعدادية النيل للبنينادبيساجد رافع شاهر سلطان6391722211027029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية النيل للبنينادبيسالم صالح الدين عبد الرزاق احمد6401722211027030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية النيل للبنينادبيسفيان محمد علي طه حميد6411722211027032

كلية اآلداب/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية النيل للبنينادبيسيف الدين احمد رشيد جريص6421722211027034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية النيل للبنينادبيضياء ساطع شاهر سلطان6431722211027035

كلية اآلداب/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية النيل للبنينادبيعبد الرحمن خالد موسى خليف6441722211027037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل428.0061.14اعدادية النيل للبنينادبيعبد الرحمن رياض جليل زكرود6451722211027038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل428.0061.14اعدادية النيل للبنينادبيعبد العزيز سالم عزيز حمودي6461722211027041

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت534.0076.29اعدادية النيل للبنينادبيعبد العزيز سلطان صالح احمد6471722211027042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل655.0093.57اعدادية النيل للبنينادبيعبد هللا هاني حازم حمدي6481722211027044

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت525.0075.00اعدادية النيل للبنينادبيعبد المجيد مهدي صالح محمد6491722211027045

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية396.0056.57اعدادية النيل للبنينادبيعدنان صالح محمد خلف6501722211027046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية النيل للبنينادبيعلي مظفر محمود ياسين6511722211027049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية النيل للبنينادبيعمر عثمان يونس صالح6521722211027050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية النيل للبنينادبيعمر محمد سلطان عبد هللا6531722211027052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية النيل للبنينادبيفؤاد ذاكر شكر محمود6541722211027054

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية النيل للبنينادبيفالح حسن ابراهيم يونس6551722211027055

كلية الحقوق/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية النيل للبنينادبيليث احمد سالم غانم6561722211027056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية النيل للبنينادبيليث دحام محسن حسن6571722211027057

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية388.0055.43اعدادية النيل للبنينادبيمحمد احمد محسن سالم6581722211027059

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية544.0077.71اعدادية النيل للبنينادبيمحمد احمد محمود حمودي6591722211027060

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية النيل للبنينادبيمحمد بشار عبد هللا محمود6601722211027062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية النيل للبنينادبيمحمد رافع شيت حسن6611722211027063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية النيل للبنينادبيمحمد ساطع فاضل مجيد6621722211027064

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية النيل للبنينادبيمحمد ضياء دهش حامد6631722211027066

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر458.0065.43اعدادية النيل للبنينادبيمحمد عبد هللا احمد الياس6641722211027069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية النيل للبنينادبيمحمد عمار عبد الهادي اسماعيل6651722211027070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية النيل للبنينادبيمحمد نزار مهدي صالح6661722211027073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية النيل للبنينادبيمحمد وعد محمود محمد6671722211027074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية النيل للبنينادبيمصطفى خالد حسن مرعي6681722211027075

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية النيل للبنينادبيمصطفى فهمي محمود ذنون6691722211027077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية النيل للبنينادبيمصطفى موفق رشيد حسن6701722211027078

كلية الحقوق/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية النيل للبنينادبيمصطفى نوفل هاشم هادي6711722211027079

كلية القانون/جامعة نينوى536.0076.57اعدادية النيل للبنينادبيمصطفى يونس شبيب حسن6721722211027081
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية النيل للبنينادبينور المصطفى اياد محمد شيت حمودي6731722211027083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية النيل للبنينادبيهمام فيصل خلف عطية6741722211027085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية النيل للبنينادبييوسف علي يوسف علي6751722211027088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية النيل للبنينادبييوسف مزهر حسين علي6761722211027090

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية388.0055.43اعدادية النيل للبنينادبييونس عدنان فتحي رجب6771722211027092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية النيل للبنينادبييونس محمد يونس محمد6781722211027093

كلية القانون/جامعة نينوى516.0073.71اعدادية الصديق للبنينادبياحمد سالم خلف حجري6791722211028001

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71اعدادية الصديق للبنينادبياحمد عمار عبد هللا محمد6801722211028002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية الصديق للبنينادبياحمد نايف حسن علي6811722211028003

كلية الحقوق/جامعة الموصل599.0085.57اعدادية الصديق للبنينادبيانس سعد وعد هللا نايف6821722211028004

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية الصديق للبنينادبياوس باسل خلف حمود6831722211028005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية الصديق للبنينادبيثامر باسم محمد احميد6841722211028006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية الصديق للبنينادبيحارث جاسم محمد رجب6851722211028008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية الصديق للبنينادبيحسان محمد حامد عبد هللا6861722211028009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت476.0068.00اعدادية الصديق للبنينادبيرضوان محمد عبد هللا ويس6871722211028010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل592.0084.57اعدادية الصديق للبنينادبيعبد الرحمن فالح غازي سليم6881722211028011

كلية القانون/جامعة نينوى508.0072.57اعدادية الصديق للبنينادبيعبد الواحد فوزي جبري شاهر6891722211028013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية الصديق للبنينادبيعثمان عبد الستار محمود شيت6901722211028014

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية الصديق للبنينادبيعمر مضر حكمت عبد الكريم6911722211028015

كلية اآلداب/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية الصديق للبنينادبيمحب الدين نجم الدين عبد هللا محمد6921722211028017

كلية القانون/جامعة نينوى520.0074.29اعدادية الصديق للبنينادبيمحمد احمد محمد عواد6931722211028018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية الصديق للبنينادبيمحمد قيس سالم عبد هللا6941722211028021

كلية القانون/جامعة نينوى526.0075.14اعدادية الصديق للبنينادبيمصطفى حسن محمود حميد6951722211028023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية الصديق للبنينادبيمهدي مسلم صادق جعفر6961722211028024

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية الجرن للبنينادبياحمد ثامر الفي دليمي6971722211029001

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية الجرن للبنينادبياحمد خلف احمد عبو6981722211029002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل563.0080.43ثانوية الجرن للبنينادبياحمد عارف عبد حليتان6991722211029003

كلية القانون/جامعة نينوى526.0075.14ثانوية الجرن للبنينادبياحمد محمود حنوش سعيد7001722211029007

كلية القانون/جامعة نينوى538.0076.86ثانوية الجرن للبنينادبيايهم مشعان عبد الهادي محمد7011722211029008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0070.71ثانوية الجرن للبنينادبيبدر لطيف سالم دوغان7021722211029009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.0067.57ثانوية الجرن للبنينادبيحسين علي عواد محمد7031722211029012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل574.0082.00ثانوية الجرن للبنينادبيسالم عبد االله سالم عبد7041722211029014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0072.43ثانوية الجرن للبنينادبيسعد محمود محمد عادي7051722211029015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل532.0076.00ثانوية الجرن للبنينادبيسفيان احمد بالل عبدهللا7061722211029016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0074.57ثانوية الجرن للبنينادبيمازن احمد فرج محمد7071722211029021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل535.0076.43ثانوية الجرن للبنينادبيمصعب عبد الجبار عيدان خويط7081722211029022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل537.0076.71ثانوية الجرن للبنينادبيمعن احمد فرج محمد7091722211029023

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية البوسيف للبنينادبيسعد عدي حامد محمود7101722211030003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل581.0083.00ثانوية البوسيف للبنينادبيسلوان نوح محمد حيمو7111722211030004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية البوسيف للبنينادبيعبد الحكيم قتيبه ياسين احمد7121722211030007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل434.0062.00ثانوية البوسيف للبنينادبيعبد الرحمن يوسف محمد حيمو7131722211030008

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية البوسيف للبنينادبيعبد السالم يونس جاسم يونس7141722211030009
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0064.86ثانوية البوسيف للبنينادبيعبدهللا محمود محمد عبد هللا7151722211030011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0069.14ثانوية البوسيف للبنينادبيعمر احسان علي محمود7161722211030012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل569.0081.29ثانوية البوسيف للبنينادبيعمر قصي جاسم حمادي7171722211030013

كلية القانون/جامعة نينوى537.0076.71ثانوية البوسيف للبنينادبيمحمد ابراهيم فتحي يونس7181722211030015

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0068.29ثانوية البوسيف للبنينادبيمحمد شمس الدين عبد الجبار مصطفى7191722211030017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0064.43ثانوية البوسيف للبنينادبيموفق احمد يونس محمد7201722211030021

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية العريج للبنينادبياحمد عبد القادر عبد هللا عبد7211722211031003

كلية القانون/جامعة نينوى536.0076.57ثانوية العريج للبنينادبياحمد محمد خضير حمد7221722211031004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل550.0078.57ثانوية العريج للبنينادبياسامة عمر حميد عزيز7231722211031005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل543.0077.57ثانوية العريج للبنينادبيحسين امين احمد صالح7241722211031007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية العريج للبنينادبيخالد رضوان احمد محمد7251722211031008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519.0074.14ثانوية العريج للبنينادبيزبير ناظم فتحي علي7261722211031009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل496.0070.86ثانوية العريج للبنينادبيعادل محمد محمود احمد7271722211031010

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية العريج للبنينادبيعامر ثامر عطية احمد7281722211031011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0061.43ثانوية العريج للبنينادبيعمر فارس احمد محمود7291722211031019

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية العريج للبنينادبيعمران صفوان صلبي حسين7301722211031020

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية العريج للبنينادبيفارس كمال دحام محمد7311722211031021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل565.0080.71ثانوية العريج للبنينادبيقاسم احمد نذير علي7321722211031022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442.0063.14ثانوية العريج للبنينادبيليث يونس محمود امين7331722211031023

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية العريج للبنينادبيمحمود عبد الستار محمود امين7341722211031025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57ثانوية العريج للبنينادبيمحي الدين محمد يونس عبد7351722211031026

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية حمام العليل للبنينادبياحمد طه حامد صالح7361722211032002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت504.0072.00ثانوية حمام العليل للبنينادبيبرزان ولهان محمود نعمان7371722211032006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0064.43ثانوية حمام العليل للبنينادبيحارث سليمان داود صالح7381722211032007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية حمام العليل للبنينادبيحسام سمير حسن علي7391722211032009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية حمام العليل للبنينادبيحسين حسن عطيه صالح7401722211032011

كلية التربية /جامعة الحمدانية422.0060.29ثانوية حمام العليل للبنينادبيخطاب عمر ششو عفش7411722211032012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0065.71ثانوية حمام العليل للبنينادبيسلطان حميد عبد هللا صالح7421722211032014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية حمام العليل للبنينادبيسيف فيصل احمد نصيف7431722211032015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462.0066.00ثانوية حمام العليل للبنينادبيضرغام ثائر فرحان محمد7441722211032016

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت503.0071.86ثانوية حمام العليل للبنينادبيعبد الرحمن مروان علي جاسم7451722211032020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل628.0089.71ثانوية حمام العليل للبنينادبيعلي خالد علي خليف7461722211032023

كلية القانون/جامعة نينوى526.0075.14ثانوية حمام العليل للبنينادبيمحمد ابراهيم جاسم محمد7471722211032024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل546.0078.00ثانوية حمام العليل للبنينادبيمحمد بشار محمد فاضل7481722211032025

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك459.0065.57ثانوية حمام العليل للبنينادبيمحمد حسن احمد محمود7491722211032026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493.0070.43ثانوية حمام العليل للبنينادبيمحمد فتحي احمد سلطان7501722211032029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0069.57ثانوية حمام العليل للبنينادبيمدين ياسر محمد صالح7511722211032030

كلية الحقوق/جامعة الموصل611.0087.29ثانوية حمام العليل للبنينادبيمزاحم محمود يوسف فريح7521722211032031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل472.0067.43ثانوية حمام العليل للبنينادبيهمام صالح خلف عبد هللا7531722211032033

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية حمام العليل للبنينادبيهمام محمد احمد صالح7541722211032034

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية حمام العليل للبنينادبيوسام سمير حسن علي7551722211032035

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0069.71ثانوية حمام العليل للبنينادبيياسر محمد محمود احمد7561722211032036
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قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية الشورة للبنينادبيانمار عبدهللا فاضل محمود7571722211033004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية542.0077.43ثانوية الشورة للبنينادبيبالل عبد هللا محمود عدوان7581722211033005

كلية الحقوق/جامعة الموصل558.0079.71ثانوية الشورة للبنينادبيحسن وعد حسن علي7591722211033006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0064.57ثانوية الشورة للبنينادبيشعيب محمود عبد هللا خلف7601722211033007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0076.00ثانوية الشورة للبنينادبيصدام وليد جاسم محمد7611722211033008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0067.14ثانوية الشورة للبنينادبيعبد الحافظ احمد محمد عبدهللا7621722211033009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0071.43ثانوية الشورة للبنينادبيعبد الحافظ صالح فاضل محمود7631722211033010

كلية الحقوق/جامعة الموصل575.0082.14ثانوية الشورة للبنينادبيعبد الرحمن عبد هللا احمد طه7641722211033012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل513.0073.29ثانوية الشورة للبنينادبيعبيدة ثائر سلطان محمد7651722211033015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل421.0060.14ثانوية الشورة للبنينادبيعماد جاسم محمد اسماعيل7661722211033016

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت537.0076.71ثانوية الشورة للبنينادبيمحمد احمد حسين فرج7671722211033019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0060.86ثانوية الشورة للبنينادبيمحمد جاسم محمد عبيد7681722211033020

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية اصفية االولى للبنينادبياحمد جاسم محمد اسماعيل7691722211035001

كلية الحقوق/جامعة الموصل543.0077.57ثانوية اصفية االولى للبنينادبياحمد شكيب حسن رجب7701722211035002

كلية القانون/جامعة نينوى535.0076.43ثانوية اصفية االولى للبنينادبياحمد صباح محمد حمد7711722211035003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل482.0068.86ثانوية اصفية االولى للبنينادبيامين حسين احمد عبدهللا7721722211035004

كلية القانون/جامعة نينوى532.0076.00ثانوية اصفية االولى للبنينادبيانس فائز منصور شكر7731722211035005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل472.0067.43ثانوية اصفية االولى للبنينادبيايهاب احمد حسن عبد هللا7741722211035006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية اصفية االولى للبنينادبيعبدهللا سعد عبدهللا جاسم7751722211035013

كلية الحقوق/جامعة الموصل582.0083.14ثانوية اصفية االولى للبنينادبيمجبل علي عبدهللا سلطان7761722211035015

كلية القانون/جامعة نينوى536.0076.57ثانوية اصفية االولى للبنينادبيمحمد داود علي عطيه7771722211035016

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية466.0066.57ثانوية اصفية االولى للبنينادبيمحمد عبدهللا علي عبدهللا7781722211035017

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية اصفية االولى للبنينادبيمصطفى عبدهللا علي عبد هللا7791722211035019

كلية الحقوق/جامعة الموصل612.0087.43ثانوية اصفية االولى للبنينادبيمصعب خليل جاسم خلف7801722211035020

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية اصفية االولى للبنينادبييوسف عبد جمعه ابراهيم7811722211035021

كلية القانون/جامعة نينوى520.0074.29ثانوية تلول ناصر للبنينادبيادريس ابراهيم جاسم محمد7821722211036001

كلية القانون/جامعة نينوى532.0076.00ثانوية تلول ناصر للبنينادبياسامة محمد جاسم محمد7831722211036002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل494.0070.57ثانوية تلول ناصر للبنينادبيايمن سعدي احمد عبدهللا7841722211036004

كلية القانون/جامعة نينوى524.0074.86ثانوية تلول ناصر للبنينادبيخالد محمد صالح علي7851722211036006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل585.0083.57ثانوية تلول ناصر للبنينادبيمحمد سعود محمد عابد7861722211036014

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت502.0071.71ثانوية تلول ناصر للبنينادبينبيل اسماعيل ابراهيم عبيد7871722211036018

كلية القانون/جامعة نينوى510.0072.86ثانوية تلول ناصر للبنينادبيهاني منذر حسن جاسم7881722211036019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل613.0087.57ثانوية تلول ناصر للبنينادبييوسف عادل صالح عبد هللا7891722211036021

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية373.0053.29ثانوية اشويرات للبنينادبياحمد فوزي محمد طميش7901722211037002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل425.0060.71ثانوية اشويرات للبنينادبيعبدالرزاق محمد حسن جاسم7911722211037005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية اشويرات للبنينادبيعماد علي مرعي احمد7921722211037006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل555.0079.29ثانوية اشويرات للبنينادبيمحمد احمد علي كبيب7931722211037007

كلية اآلداب/جامعة تكريت429.0061.29ثانوية اشويرات للبنينادبيمصطفى عبد هللا رمضان عبد هللا7941722211037010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0068.57ثانوية اسكي موصل للبنينادبياحمد عباس نواف عزيز7951722211038002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت519.0074.14ثانوية اسكي موصل للبنينادبياحمد عبد هللا محمود علي7961722211038004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل570.0081.43ثانوية اسكي موصل للبنينادبياحمد ياسين حسون عبد7971722211038005

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل458.0065.43ثانوية اسكي موصل للبنينادبياسامة محمد محمود عبد هللا7981722211038006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية اسكي موصل للبنينادبيثامر علي محمد شعبان7991722211038007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0064.71ثانوية اسكي موصل للبنينادبيجبر الياس فارس محمود8001722211038008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت540.0077.14ثانوية اسكي موصل للبنينادبيحسن طه ياسين احمد8011722211038010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0073.57ثانوية اسكي موصل للبنينادبيحسين محمد علي محمد8021722211038011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0060.86ثانوية اسكي موصل للبنينادبيزين العابدين عبد هللا عبد المحسن احمد8031722211038012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل500.0071.43ثانوية اسكي موصل للبنينادبيسالم احمد محمد خضير8041722211038013

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية اسكي موصل للبنينادبيعبد الرحمن احمد ابراهيم حسين8051722211038017

كلية الحقوق/جامعة الموصل579.0082.71ثانوية اسكي موصل للبنينادبيعبد القادر سالم عبد هللا احمد8061722211038021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل590.0084.29ثانوية اسكي موصل للبنينادبيعبد هللا فتحي حمد عطية8071722211038022

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت501.0071.57ثانوية اسكي موصل للبنينادبيعبد هللا فتحي خضر علي8081722211038023

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت498.0071.14ثانوية اسكي موصل للبنينادبيعدنان احمد عبد هللا جميل8091722211038024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0064.71ثانوية اسكي موصل للبنينادبيعواد عبد هللا صلبي خليل8101722211038025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504.0072.00ثانوية اسكي موصل للبنينادبيفالح ترني شبوط مرعي8111722211038026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل470.0067.14ثانوية اسكي موصل للبنينادبيقاسم خلف محمد خلف8121722211038028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل489.0069.86ثانوية اسكي موصل للبنينادبيمؤمن محمد احمد حسين8131722211038029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل522.0074.57ثانوية اسكي موصل للبنينادبيماهر فتحي علي محمد8141722211038030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية اسكي موصل للبنينادبيمحمد باشوك سلطان حسن8151722211038031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل457.0065.29ثانوية اسكي موصل للبنينادبيمحمد غازي فيصل عزيز8161722211038035

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86ثانوية اسكي موصل للبنينادبيمشعان اسماعيل حسن عواد8171722211038040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية اسكي موصل للبنينادبيمعتز عباس فارس محمود8181722211038041

كلية الحقوق/جامعة الموصل591.0084.43ثانوية اسكي موصل للبنينادبيهذال محمد ابراهيم عطية8191722211038043

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت527.0075.29ثانوية اسكي موصل للبنينادبيوعد محمود محمد عطية8201722211038044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455.0065.00ثانوية اسكي موصل للبنينادبيياسين محمود مجول خضر8211722211038045

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت514.0073.43اعدادية الحود للبنينادبياحمد بشير احمد عبدهللا8221722211040001

كلية الحقوق/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية الحود للبنينادبياحمد عبد الستار محمد حميد8231722211040003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية الحود للبنينادبيحيدر علي عبد هللا صالح8241722211040004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية الحود للبنينادبيعبد السالم مؤيد سالم محمد8251722211040005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت502.0071.71اعدادية الحود للبنينادبيعبد الكريم محمد علي وسمي8261722211040006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية الحود للبنينادبيفاروق علي محمد حميد8271722211040008

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية451.0064.43اعدادية الحود للبنينادبيفيصل غازي مجيد حمد8281722211040009

كلية القانون/جامعة نينوى533.0076.14اعدادية الحود للبنينادبيوهب عبد السالم ابراهيم عبد هللا8291722211040011

كلية القانون/جامعة نينوى510.0072.86ثانوية الحود فوقاني للبنينادبياسامة احمد مخلف عطيه8301722211041001

كلية القانون/جامعة نينوى510.0072.86ثانوية الحود فوقاني للبنينادبياكرم حسن محمد سلمان8311722211041002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية432.0061.71ثانوية الحود فوقاني للبنينادبيبالل خلف محمد حسن8321722211041003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0064.43ثانوية الحود فوقاني للبنينادبيطه شاكر محمود جاسم8331722211041005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية الحود فوقاني للبنينادبيعارف ياسين احمد داود8341722211041006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0064.43ثانوية الحود فوقاني للبنينادبيعمار ياسر فرج صالح8351722211041007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية الحود فوقاني للبنينادبيمحمد ذياب صالح عبد هللا8361722211041009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل600.0085.71ثانوية الحود فوقاني للبنينادبيمحمد عماد احمد علي8371722211041010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0064.14ثانوية الحود فوقاني للبنينادبيمهند يوسف روضان دحام8381722211041011

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية الحود فوقاني للبنينادبيياسر حسين محمد سلمان8391722211041012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية القيارة للبنينادبيابراهيم خيري احمد خلف8401722211042001
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قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية القيارة للبنينادبياحمد حمادي احمد ابراهيم8411722211042002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل602.0086.00اعدادية القيارة للبنينادبيانس حامد رجى الشطي8421722211042004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية القيارة للبنينادبيراكان عبدالسالم علي محمد8431722211042006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية القيارة للبنينادبيعبد الرحمن محمود خضر محمد8441722211042008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية القيارة للبنينادبيعبد العزيز الزم حاضر محمد8451722211042009

كلية القانون/جامعة نينوى508.0072.57اعدادية القيارة للبنينادبيعبد هللا نشوان جمعه عبد هللا8461722211042010

كلية الحقوق/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية القيارة للبنينادبيعلي فوزي طليب مجيد8471722211042014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية القيارة للبنينادبيعمر محمد عطيه حسن8481722211042015

كلية القانون/جامعة نينوى520.0074.29اعدادية القيارة للبنينادبيمحمد غانم مصطفى حمفيش8491722211042016

كلية القانون/جامعة نينوى538.0076.86اعدادية القيارة للبنينادبيهشام ابراهيم محمد حسن8501722211042019

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية القيارة للبنينادبيهشام عبدالرحمن مخلف ساير8511722211042020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية القيارة للبنينادبيياسر جاسم ارمضان عبدهللا8521722211042021

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت475.0067.86اعدادية القيارة للبنينادبييوسف ناظم محمد ابراهيم8531722211042022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت505.0072.14ثانوية اجحلة للبنينادبياحمد حسن عبيد علي8541722211043001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0071.71ثانوية اجحلة للبنينادبياحمد حمد صالح خلف8551722211043002

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14ثانوية اجحلة للبنينادبياحمد عامر محمود سلطان8561722211043004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465.0066.43ثانوية اجحلة للبنينادبياحمد عبد محمد كعود8571722211043005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل565.0080.71ثانوية اجحلة للبنينادبيبنيان طاهر صالح عبدهللا8581722211043008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية اجحلة للبنينادبيحسام حسن احمد خلف8591722211043009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0067.29ثانوية اجحلة للبنينادبيصالح الدين حسن احمد خلف8601722211043011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0073.14ثانوية اجحلة للبنينادبيعبد الخالق عبد هللا سرحان عمر8611722211043012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت470.0067.14ثانوية اجحلة للبنينادبيعبد الخالق عبدهللا سلطان محمد8621722211043013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0070.29ثانوية اجحلة للبنينادبيعلي عادل خلف حمد8631722211043015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية اجحلة للبنينادبيعلي عيسى ابراهيم احمد8641722211043016

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت500.0071.43ثانوية اجحلة للبنينادبيمثنى غانم خلف علي8651722211043017

كلية اآلداب/جامعة الموصل510.0072.86ثانوية اجحلة للبنينادبيمحمد شكر محمود عبدهللا8661722211043019

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية اجحلة للبنينادبيوسام خضير احمد عبدهللا8671722211043020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل460.0065.71ثانوية البعاج للبنينادبياحمد عماد شيت احمد8681722211045002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية561.0080.14ثانوية البعاج للبنينادبياحمد عيسى محمود صالح8691722211045003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل599.0085.57ثانوية البعاج للبنينادبياكرم محمد خلف جراد8701722211045006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل548.0078.29ثانوية البعاج للبنينادبيامير امين عبد الرحمن قاسم8711722211045007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل512.0073.14ثانوية البعاج للبنينادبيأمير رياض مخلف احمد8721722211045008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية البعاج للبنينادبيانور صغير حامي حماد8731722211045009

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك477.0068.14ثانوية البعاج للبنينادبيجاسم محمد حسن مصطفى8741722211045012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل607.0086.71ثانوية البعاج للبنينادبيخالص كنوش غثيث امندي8751722211045014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل542.0077.43ثانوية البعاج للبنينادبيراكان محمد اعميان افنيسان8761722211045016

كلية الحقوق/جامعة الموصل582.0083.14ثانوية البعاج للبنينادبيرايد عبد هللا رجا منوخ8771722211045018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل553.0079.00ثانوية البعاج للبنينادبيساير عبد الهادي زبن حسين8781722211045019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية434.0062.00ثانوية البعاج للبنينادبيسلمان جمعه خلف حسن8791722211045021

كلية القانون/جامعة نينوى512.0073.14ثانوية البعاج للبنينادبيسيف خلوف حميد عبد هللا8801722211045023

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية البعاج للبنينادبيصالح انور كمر روضان8811722211045026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل593.0084.71ثانوية البعاج للبنينادبيعبد الباسط خليل ابراهيم خليل8821722211045029
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل481.0068.71ثانوية البعاج للبنينادبيعبد هللا باسم جهاد حسيان8831722211045032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل573.0081.86ثانوية البعاج للبنينادبيعبد هللا صبري مناور سعيد8841722211045033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0065.29ثانوية البعاج للبنينادبيعبد هللا محمد سليمان حسين8851722211045035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل593.0084.71ثانوية البعاج للبنينادبيعثمان علي غثيث افندي8861722211045036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل627.0089.57ثانوية البعاج للبنينادبيعطاهللا عيسى عباس محمد8871722211045038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل558.0079.71ثانوية البعاج للبنينادبيعقيل عيسى عباس محمد8881722211045039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل654.0093.43ثانوية البعاج للبنينادبيعلي حسين علي صالح8891722211045040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية البعاج للبنينادبيعلي محمد سليمان جلو8901722211045041

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0067.71ثانوية البعاج للبنينادبيعمار محمد يوسف سليمان8911722211045042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل574.0082.00ثانوية البعاج للبنينادبيفارس خلف لطيف محيمد8921722211045045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل585.0083.57ثانوية البعاج للبنينادبيمحمد آمين ابراهيم خليل8931722211045050

كلية القانون/جامعة نينوى518.0074.00ثانوية البعاج للبنينادبيمحمد سليمان حمد حجيم8941722211045051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل490.0070.00ثانوية البعاج للبنينادبيمحمد سيف الدين بايج برجس8951722211045052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل578.0082.57ثانوية البعاج للبنينادبيمحمد طالل الياس جلو8961722211045053

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل557.0079.57ثانوية البعاج للبنينادبيمحمد قادر فهد حجاب8971722211045055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل476.0068.00ثانوية البعاج للبنينادبيمشعل سيف الدين بايج برجس8981722211045058

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل616.0088.00ثانوية البعاج للبنينادبيمطني نايف منزل مهراس8991722211045059

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل529.0075.57ثانوية البعاج للبنينادبيموسى محمد سليمان جلو9001722211045060

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل556.0079.43ثانوية البعاج للبنينادبيميسر عدنان مجيد ذيب9011722211045061

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل626.0089.43ثانوية البعاج للبنينادبيميسر عيد ذياب رزج9021722211045062

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت491.0070.14ثانوية البعاج للبنينادبينواف حميد علي عودة9031722211045064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل472.0067.43ثانوية امام غربي للبنينادبيابراهيم محمد علي قدوري9041722211046002

كلية الحقوق/جامعة الموصل548.0078.29ثانوية امام غربي للبنينادبياحمد جمال احمد احمود9051722211046004

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك498.0071.14ثانوية امام غربي للبنينادبياحمد حميد محمود محمد9061722211046005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت556.0079.43ثانوية امام غربي للبنينادبياحمد عبد العزيز حمد خضر9071722211046006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل577.0082.43ثانوية امام غربي للبنينادبيحسام احمد ادريس صالح9081722211046007

كلية القانون/جامعة نينوى527.0075.29ثانوية امام غربي للبنينادبيراكان انصيف جاسم محمود9091722211046011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0063.29ثانوية امام غربي للبنينادبيسعد هللا عطا هللا علي صالح9101722211046013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية امام غربي للبنينادبيصبحي خضر صبحي عبد هللا9111722211046015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0069.14ثانوية امام غربي للبنينادبيصبحي يونس صالح محمد9121722211046016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل535.0076.43ثانوية امام غربي للبنينادبيعبد الرحمن احمد خلف عبد هللا9131722211046017

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية373.0053.29ثانوية امام غربي للبنينادبيعبد المنعم حسن يونس سرحان9141722211046019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل478.0068.29ثانوية امام غربي للبنينادبيعمر جاسم احمد عبد هللا9151722211046020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0072.14ثانوية امام غربي للبنينادبيفيصل خلف حمد نجم9161722211046022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل534.0076.29ثانوية امام غربي للبنينادبيمعتز شعبان ارميض عكله9171722211046025

كلية الحقوق/جامعة الموصل578.0082.57ثانوية امام غربي للبنينادبينصيف جاسم نجم حمد9181722211046026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل595.0085.00ثانوية امام غربي للبنينادبييونس احمد ادريس صالح9191722211046027

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت491.0070.14ثانوية امام غربي للبنينادبييونس فراس غبيش حسين9201722211046028

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت515.0073.57ثانوية جرناف غربي للبنينادبياحمد خلف جراد مناور9211722211047001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0065.43ثانوية جرناف غربي للبنينادبيحسام عطيه علي حسن9221722211047003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل559.0079.86ثانوية جرناف غربي للبنينادبيصالح ابراهيم احمد عبد9231722211047005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل558.0079.71ثانوية جرناف غربي للبنينادبيضياء حسين محمد ابراهيم9241722211047006
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0071.00ثانوية جرناف غربي للبنينادبيعبد القادر احمد نامس ابراهيم9251722211047007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل586.0083.71ثانوية جرناف غربي للبنينادبيعبدالرحمن شعبان صالح جاسم9261722211047008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية جرناف غربي للبنينادبيعمر حمد عبدهللا جاسم9271722211047011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية جرناف غربي للبنينادبيعواد محمد بيشان فريش9281722211047012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل486.0069.43ثانوية جرناف غربي للبنينادبييونس عطيه محمد حسن9291722211047019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية العوسجة للبنينادبيابراهيم مؤيد غازي مرعي9301722211049001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0073.57ثانوية العوسجة للبنينادبيخضر توفيق عناد رمضان9311722211049003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل539.0077.00ثانوية العوسجة للبنينادبيزيدان محمد مشعل ذياب9321722211049004

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت529.0075.57ثانوية العوسجة للبنينادبيعبدالحميد خضير حميد سالم9331722211049006

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت580.0082.86ثانوية العوسجة للبنينادبييونس حسن خميس احمد9341722211049010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0067.29ثانوية العوسجة للبنينادبييونس صالح محمد كنوش9351722211049012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل594.0084.86اعدادية الرشيدية للبنينادبياحمد ادريس حاضر هيشان9361722211050001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية590.0084.29اعدادية الرشيدية للبنينادبياحمد معاذ فاضل يوسف9371722211050002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية الرشيدية للبنينادبيامير ياسر ابراهيم محمود9381722211050005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية الرشيدية للبنينادبيبشار محمد احمد بلو9391722211050009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية الرشيدية للبنينادبيجعفر شهيد غانم محمود9401722211050010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية الرشيدية للبنينادبيخالد علي حسين محمد9411722211050014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية الرشيدية للبنينادبيخالد محمود مجيد علي9421722211050015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل601.0085.86اعدادية الرشيدية للبنينادبيسرمد محمود حسن احمد9431722211050017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية الرشيدية للبنينادبيصباح حمد غربي محمد9441722211050019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية الرشيدية للبنينادبيعبد الرحمن عز الدين خير الدين جواد9451722211050020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية الرشيدية للبنينادبيعالء سليمان احمد خليف9461722211050021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية الرشيدية للبنينادبيعلي الكرار شكر محمود شاكر9471722211050022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية الرشيدية للبنينادبيعلي عاصم زين العابدين زلفو9481722211050024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية الرشيدية للبنينادبيعلي عباس محمود محمد9491722211050025

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86اعدادية الرشيدية للبنينادبيعماد سامي جاسم محمدسعيد9501722211050026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية الرشيدية للبنينادبيعمر عثمان احمد محمد9511722211050028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية الرشيدية للبنينادبيعيسى رافع ابراهيم محمد9521722211050030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514.0073.43اعدادية الرشيدية للبنينادبيغانم صالح فياض عباوي9531722211050031

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت505.0072.14اعدادية الرشيدية للبنينادبيغزوان صالح ايوب صالح9541722211050032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية الرشيدية للبنينادبيقبس وليد محمد ذنون9551722211050033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية الرشيدية للبنينادبيليث عبد العزيز صالح محمود9561722211050034

كلية الحقوق/جامعة الموصل598.0085.43اعدادية الرشيدية للبنينادبيمحمد سعيد محمد طاهر محمدسعيد9571722211050038

كلية الحقوق/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية الرشيدية للبنينادبيمحمد شهاب احمد محمد9581722211050039

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية الرشيدية للبنينادبيمحمد صالح نجم عبد هللا9591722211050040

كلية القانون/جامعة نينوى518.0074.00اعدادية الرشيدية للبنينادبيمحمد ياسين حبيب يونس9601722211050042

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية الرشيدية للبنينادبيمحمد يوسف اسماعيل حمزة9611722211050043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية الرشيدية للبنينادبيمحمد يونس محمد يونس9621722211050044

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية الرشيدية للبنينادبيمحمود عبد علي دواس9631722211050045

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية الرشيدية للبنينادبيمصطفى علي شمس الدين محمد9641722211050049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية الرشيدية للبنينادبيهشام محمد صالح حسن9651722211050052

كلية التربية /جامعة الحمدانية450.0064.29اعدادية الرشيدية للبنينادبييوسف شريف حسن هادي9661722211050054
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قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت528.0075.43ثانوية المكوك للبنينادبيابراهيم خلف محمد محمود9671722211051001

كلية الحقوق/جامعة الموصل568.0081.14ثانوية المكوك للبنينادبياحمد خلف محمد مدان9681722211051004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل549.0078.43ثانوية المكوك للبنينادبياحمد محمد علي محمد9691722211051005

كلية الحقوق/جامعة الموصل575.0082.14ثانوية المكوك للبنينادبيسامي علي ظاهر محمود9701722211051009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0064.71ثانوية المكوك للبنينادبيعبد الباسط فرحان صالح رجب9711722211051010

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية المكوك للبنينادبيعبد هللا ابراهيم الياس خضر9721722211051012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل420.0060.00ثانوية المكوك للبنينادبيعبد هللا سعد حميدي محمد9731722211051014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل483.0069.00ثانوية المكوك للبنينادبيعبد هللا ميسر علي مديد9741722211051015

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية المكوك للبنينادبيعلي تحسين سهيل نجم9751722211051017

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت506.0072.29ثانوية المكوك للبنينادبيعلي صبار احمود نجم9761722211051018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية المكوك للبنينادبيمحمد حمد محمد درويش9771722211051020

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت505.0072.14ثانوية المكوك للبنينادبيمحمد عبد حامد محمد9781722211051021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0064.00ثانوية المكوك للبنينادبيمحمود علي محمد علي9791722211051022

كلية الحقوق/جامعة الموصل616.0088.00ثانوية المكوك للبنينادبيمصطفى محمد مصطفى محمد9801722211051024

كلية القانون/جامعة نينوى531.0075.86ثانوية تل الشعير للبنينادبياحمد ابراهيم عزيز علي9811722211052001

كلية الحقوق/جامعة الموصل589.0084.14ثانوية تل الشعير للبنينادبياحمد بشير احمد فتحي9821722211052002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية تل الشعير للبنينادبياحمد حميد محمود محمد9831722211052003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية تل الشعير للبنينادبياحمد علي احمد علي9841722211052004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية تل الشعير للبنينادبيعبد القادر صالح احمد محمد9851722211052009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية تل الشعير للبنينادبيعبد هللا ابراهيم حسن محمد9861722211052010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل572.0081.71ثانوية تل الشعير للبنينادبيعبد هللا محمود عباوي ابراهيم9871722211052011

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية396.0056.57ثانوية تل الشعير للبنينادبيعبد هللا وليد عبدهللا علي9881722211052012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل536.0076.57ثانوية تل الشعير للبنينادبيعلي محمد حسن محمد9891722211052013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0069.71ثانوية تل الشعير للبنينادبيعمر جاسم محمد علي9901722211052014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0068.57ثانوية تل الشعير للبنينادبيعمر حسن جاسم شبيب9911722211052015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل484.0069.14ثانوية تل الشعير للبنينادبيعمر حمزه عمر عالوي9921722211052016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية تل الشعير للبنينادبيعيسى جمعه حمد داود9931722211052018

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية تل الشعير للبنينادبيمحمد حميد محمود محمد9941722211052020

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل460.0065.71ثانوية تل الشعير للبنينادبيمحمد صباح فؤاد احميد9951722211052021

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية تل الشعير للبنينادبيمحمد منير حميد عبدالرحمن9961722211052023

كلية التربية /جامعة الحمدانية493.0070.43ثانوية تل الشعير للبنينادبيموسى جمعه حمد داود9971722211052024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية تل الشعير للبنينادبييوسف صالح احمد محمد9981722211052026

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت500.0071.43ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبياحمد زيدان خلف حسن9991722211053001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل556.0079.43ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيجبر عبد هللا عبيد خلف10001722211053002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت534.0076.29ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيحرب علي حرب محمد10011722211053003

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيخليل ادريس حسون عجاج10021722211053005

كلية الحقوق/جامعة الموصل556.0079.43ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيصكر عبد هللا عبيد خلف10031722211053006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل455.0065.00ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيعبد الرحمن جالل حسين احمد10041722211053007

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيعبد المؤمن عبد هللا محمد كصب10051722211053008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل520.0074.29ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيعدي عبد لطيف عبد هللا10061722211053009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيعلي عطا هللا علي سالم10071722211053010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيعمر عبد اسعد حسين10081722211053011
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت559.0079.86ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيعمر عبد العزيز شبيب سرحان10091722211053012

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت515.0073.57ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيعمر كمال خلف يونس10101722211053013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل437.0062.43ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيعوني حسن محمد كصب10111722211053014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيمازن نوري عبد هللا اعمير10121722211053016

كلية القانون/جامعة نينوى520.0074.29ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيمحمد احمد محيميد حسن10131722211053017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيمحمد ثابت فرحان احمد10141722211053018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0063.14ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبينشوان ياسين محمود عبد10151722211053021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل578.0082.57ثانوية الموالي للبنينادبياسامة علي صالح موسى10161722211054002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل553.0079.00ثانوية الموالي للبنينادبيحاتم عبد الكريم محمود ثالج10171722211054003

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية الموالي للبنينادبيطه احمد فتاح محمد10181722211054005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل621.0088.71ثانوية الموالي للبنينادبيعبد السالم شاكر محمود خلف10191722211054006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل552.0078.86ثانوية الموالي للبنينادبيعبد هللا طاهر ياسين وادي10201722211054007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل613.0087.57ثانوية الموالي للبنينادبيعلي يونس خلف سليم10211722211054009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل525.0075.00ثانوية الموالي للبنينادبيعمر جمال نواف حمود10221722211054010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل592.0084.57ثانوية الموالي للبنينادبيعمر محمد ابراهيم حسين10231722211054011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل578.0082.57ثانوية الموالي للبنينادبيمحمد احمد ياسين ثالج10241722211054012

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0064.86ثانوية الموالي للبنينادبيمحمد عايد جاسم محمد10251722211054013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل549.0078.43ثانوية الموالي للبنينادبيموسى سيف احمد محمود10261722211054015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية الموالي للبنينادبيهشام كوكب خضر سليم10271722211054016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.14ثانوية المحلبية للبنينادبيحمزه مصطفى وصي محمود10281722211055005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت508.0072.57ثانوية المحلبية للبنينادبيسالم احمد طه محمد10291722211055006

كلية القانون/جامعة نينوى515.0073.57ثانوية المحلبية للبنينادبيسعد راكان احمد حسين10301722211055007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت470.0067.14ثانوية المحلبية للبنينادبيسيف الدولة محمد عبد الغفور محمد شريف10311722211055008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية المحلبية للبنينادبيسيف سالم سليمان صالح10321722211055009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0074.71ثانوية المحلبية للبنينادبيعادل حسين عباس حمودي10331722211055011

كلية التربية /جامعة الحمدانية440.0062.86ثانوية المحلبية للبنينادبيعبد الوهاب حسين حامد محمد10341722211055012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية المحلبية للبنينادبيعمر فضل عبيد شرنخي10351722211055013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل602.0086.00ثانوية المحلبية للبنينادبيفارس احمد خليف حمود10361722211055014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية المحلبية للبنينادبيمحمد عبد الرحمن مصطفى كرموش10371722211055016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل477.0068.14ثانوية المحلبية للبنينادبيمحمد عبد الغفور شعيب صالح10381722211055017

كلية الحقوق/جامعة الموصل570.0081.43ثانوية المحلبية للبنينادبيمعتز محمود محمد علي10391722211055018

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية بعشيقة للبنينادبيحسن غانم محمد خضر10401722211057004

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك470.0067.14اعدادية بعشيقة للبنينادبيحسنين محمد محي الدين فاضل10411722211057005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية بعشيقة للبنينادبيحسين شاكر خليل فتحي10421722211057006

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية488.0069.71اعدادية بعشيقة للبنينادبيحيدر حمزة اسماعيل مجيد10431722211057007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية بعشيقة للبنينادبيسرهاد سيروان نايف جرو10441722211057008

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية بعشيقة للبنينادبيسيف ثائر خالد محمد10451722211057009

كلية اللغات/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية بعشيقة للبنينادبيعلي صباح ايوب رضا10461722211057012

كلية التربية /جامعة الحمدانية435.0062.14اعدادية بعشيقة للبنينادبيفتيان فرحان رشيد الياس10471722211057013

كلية اآلداب/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية بعشيقة للبنينادبيمجد سلوان خضر توفيق10481722211057016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية بعشيقة للبنينادبيمحمد صالح يونس مجيد10491722211057018

كلية التربية /جامعة الحمدانية510.0072.86اعدادية بعشيقة للبنينادبيمصطفى شكر ذنون يونس10501722211057020
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية431.0061.57اعدادية بعشيقة للبنينادبيمهند سالم محمد حمزة10511722211057021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية بعشيقة للبنينادبينور الحسين حمزة محسن محمد10521722211057022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية بعشيقة للبنينادبيهيثم راكان عرب روتو10531722211057023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية بحزاني للبنينادبيسعد الياس سعيد الياس10541722211058001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية بحزاني للبنينادبيضياء علي حسو خدر10551722211058003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29اعدادية بحزاني للبنينادبيميالد نزار سالم مراد10561722211058005

كلية التربية /جامعة الحمدانية427.0061.00اعدادية بحزاني للبنينادبييزن ابراهيم شمو ابراهيم10571722211058006

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية المستنطق للبنينادبياحمد اياد محمد جاسم10581722211059001

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت475.0067.86ثانوية المستنطق للبنينادبياسماعيل ذنون محمد حسين10591722211059003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل451.0064.43ثانوية المستنطق للبنينادبيجاسم محمد ناظم خلف10601722211059004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43ثانوية المستنطق للبنينادبيعبد النافع احمد عبد ابراهيم10611722211059007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية المستنطق للبنينادبيقاسم احمد حسن جاسم10621722211059009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية تل عبطة للبنينادبياحمد عيد نزال محمد10631722211061002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية تل عبطة للبنينادبيجالل محمود سليمان فرج10641722211061004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل574.0082.00اعدادية تل عبطة للبنينادبيراكان زيدان خلف حسين10651722211061007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية تل عبطة للبنينادبيسند محمد سند صباح10661722211061008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية تل عبطة للبنينادبيطه حماد هجيج عبيد10671722211061011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل616.0088.00اعدادية تل عبطة للبنينادبيعبد الرحمن محمد عبد هللا داود10681722211061012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية تل عبطة للبنينادبيعبد هللا احمد سند صباح10691722211061014

كلية التربية /جامعة الحمدانية446.0063.71اعدادية تل عبطة للبنينادبيعبد هللا فاضل بدر عبد هللا10701722211061015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية تل عبطة للبنينادبيعلي احمد سعيد فتحي10711722211061016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية تل عبطة للبنينادبيعلي حسين علي سعدون10721722211061017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية تل عبطة للبنينادبيعلي محمد حردان صبح10731722211061018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514.0073.43اعدادية تل عبطة للبنينادبيعمر نواف عبيد فطر10741722211061019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0061.14اعدادية تل عبطة للبنينادبيقائد سويهج علي عبيد10751722211061021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل566.0080.86اعدادية تل عبطة للبنينادبيماجد كاطي فرهود ارحيمان10761722211061023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية تل عبطة للبنينادبيمحمد احمد ذياب العلي10771722211061024

كلية التربية /جامعة الحمدانية549.0078.43اعدادية تل عبطة للبنينادبيمحمد زيد ابراهيم جلوي10781722211061026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل542.0077.43اعدادية تل عبطة للبنينادبيمحمود حميد حلبوص دهش10791722211061027

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية تل عبطة للبنينادبيمحمود عيد نزال محمد10801722211061028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية الوركاء للبنينادبياحمد عبد هللا عرفات مجيد10811722211062001

كلية التربية /جامعة الحمدانية448.0064.00اعدادية الوركاء للبنينادبيادهم هاشم يعقوب ابراهيم10821722211062002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية الوركاء للبنينادبياسالم فندي عبد هللا محمد10831722211062005

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية الوركاء للبنينادبيبارق عبد هللا فتحي شامي10841722211062006

كلية التربية /جامعة الحمدانية468.0066.86اعدادية الوركاء للبنينادبيجواد ابراهيم حسين علي10851722211062007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية الوركاء للبنينادبيحسام ناصر ناظم سليمان10861722211062008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل587.0083.86اعدادية الوركاء للبنينادبيحسين سامي عرفات علي10871722211062009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية الوركاء للبنينادبيحيدر ابراهيم احمد ابراهيم10881722211062010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية الوركاء للبنينادبيحيدر زينل جهاد حسين10891722211062011

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29اعدادية الوركاء للبنينادبيرضا ذياب صالح هزاع10901722211062013

كلية التربية /جامعة الحمدانية512.0073.14اعدادية الوركاء للبنينادبيرضا هاشم محمد يونس10911722211062014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية الوركاء للبنينادبيريان محمود حمزة مهندس10921722211062016
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية الوركاء للبنينادبيزيد وسام اسماعيل مجيد10931722211062018

كلية الحقوق/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية الوركاء للبنينادبيسامي فوزان خلف علي10941722211062019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية الوركاء للبنينادبيساهر يحيى قاسم سليمان10951722211062020

كلية القانون/جامعة نينوى521.0074.43اعدادية الوركاء للبنينادبيشعيب تاج الدين خضر خورشيد10961722211062022

كلية التربية /جامعة الحمدانية450.0064.29اعدادية الوركاء للبنينادبيعارف حسين علي حسن10971722211062025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية الوركاء للبنينادبيعبد الرحمن شاكر محمود محمد10981722211062026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية الوركاء للبنينادبيعلي اصغر نزار عزت فتحي10991722211062027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية الوركاء للبنينادبيعلي سالم يونس يوسف11001722211062029

كلية الحقوق/جامعة الموصل578.0082.57اعدادية الوركاء للبنينادبيعمار رضوان نجم حميد11011722211062030

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية الوركاء للبنينادبيفضل محمد احمد ابراهيم11021722211062032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية468.0066.86اعدادية الوركاء للبنينادبيفهد احمد يونس شاكر11031722211062033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمد دلشاد محمد زكي يونس11041722211062035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمد مشعان فندي رشيد11051722211062036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل539.0077.00اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمود جاسم محمد عزو11061722211062037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية565.0080.71اعدادية الوركاء للبنينادبيمسلم سليم هاشم سليم11071722211062038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية الوركاء للبنينادبيمعاذ جسام خليل مصطفى11081722211062039

كلية التربية /جامعة الحمدانية512.0073.14اعدادية الوركاء للبنينادبييوسف فارس احمد محمد11091722211062042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422.0060.29اعدادية الوركاء للبنينادبييوسف ياسر هاشم طه11101722211062044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية الوركاء للبنينادبييونس خالد عيسى عزو11111722211062045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل571.0081.57اعدادية الوركاء للبنينادبييونس علي احمد عزو11121722211062046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل529.0075.57ثانوية بازوايا للبنينادبيابراهيم مشعان محسن مجيد11131722211063001

كلية الحقوق/جامعة الموصل580.0082.86ثانوية بازوايا للبنينادبياحمد جواد حسن مجيد11141722211063002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية بازوايا للبنينادبياحمد نكتل هاشم شهاب11151722211063003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0063.71ثانوية بازوايا للبنينادبيحسين جالل حامد سليمان11161722211063005

كلية القانون/جامعة نينوى508.0072.57ثانوية بازوايا للبنينادبيحمزه يوسف عبدهللا حسين11171722211063006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل451.0064.43ثانوية بازوايا للبنينادبيحيدر اسعد محمد خضر11181722211063007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0065.71ثانوية بازوايا للبنينادبيخليل ابراهيم محمد عبو11191722211063009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل579.0082.71ثانوية بازوايا للبنينادبيريان عدنان سعيد سليم11201722211063010

كلية الحقوق/جامعة الموصل578.0082.57ثانوية بازوايا للبنينادبيزكريا صادق اسكندر خالد11211722211063011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0066.14ثانوية بازوايا للبنينادبيساجد محي الدين محمد قاسم11221722211063012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية بازوايا للبنينادبيسجاد ضياء يونس برجس11231722211063013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية429.0061.29ثانوية بازوايا للبنينادبيقاسم يوسف عبد هللا حسين11241722211063017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية452.0064.57ثانوية بازوايا للبنينادبيكرار طالل حمد زيدان11251722211063018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493.0070.43ثانوية بازوايا للبنينادبيمحمد عدنان فيصل خضر11261722211063019

كلية الحقوق/جامعة الموصل593.0084.71اعدادية برطلة للبنينادبيجوهان فائز خضر متي11271722211065007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية466.0066.57اعدادية برطلة للبنينادبيحسن عبد هللا فتحي حميد11281722211065008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0065.57اعدادية برطلة للبنينادبيحسن كاظم هاشم رشيد11291722211065009

كلية الحقوق/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية برطلة للبنينادبيحسين عبد الكريم علي حمو11301722211065013

كلية القانون/جامعة نينوى529.0075.57اعدادية برطلة للبنينادبيحيدر داود سليمان سلمان11311722211065015

كلية التربية /جامعة الحمدانية476.0068.00اعدادية برطلة للبنينادبيحيدر عبد الكريم علي عبد هللا11321722211065016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية514.0073.43اعدادية برطلة للبنينادبيحيدر محمد فتحي حسن11331722211065017

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل459.0065.57اعدادية برطلة للبنينادبيحيدر وليد فيصل حسين11341722211065018

349 من 27صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

نينوى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية القانون/جامعة نينوى517.0073.86اعدادية برطلة للبنينادبيزين العابدين عباس علي فرحان11351722211065021

كلية الحقوق/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية برطلة للبنينادبيزين العابدين عبد هللا خورشيد هياس11361722211065022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية486.0069.43اعدادية برطلة للبنينادبيزين العابدين علي ايوب قنبر11371722211065023

كلية التربية /جامعة الحمدانية427.0061.00اعدادية برطلة للبنينادبيسهل هللا عامر جليل ابراهيم11381722211065024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية برطلة للبنينادبيعبد الكريم مزعل شاحوذ عبدالكريم11391722211065026

كلية القانون/جامعة نينوى523.0074.71اعدادية برطلة للبنينادبيعبد الناصر جمال ابراهيم احمد11401722211065027

كلية التربية /جامعة الحمدانية455.0065.00اعدادية برطلة للبنينادبيعلي ساعد ولي خضر11411722211065031

كلية الحقوق/جامعة الموصل576.0082.29اعدادية برطلة للبنينادبيمؤمن جاسم محمد محمود11421722211065035

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية برطلة للبنينادبيمارتن نجم يعقوب داود11431722211065036

كلية الحقوق/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية برطلة للبنينادبيمحمد الطاهر داود سلطان عبد هللا11441722211065037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية566.0080.86اعدادية برطلة للبنينادبيمحمد حسين رشيد احمد11451722211065039

كلية التربية /جامعة الحمدانية492.0070.29اعدادية برطلة للبنينادبيمحمد عبد الوهاب زكر احمد11461722211065040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية برطلة للبنينادبيمحمد محمود احمد محمود11471722211065044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية برطلة للبنينادبيمحمد محمود نوح قاسم11481722211065045

كلية التربية /جامعة الحمدانية485.0069.29اعدادية برطلة للبنينادبينشأت اكرم توفيق جميل11491722211065049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية برطلة للبنينادبييوسف هيثم سعد هللا متى11501722211065051

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29ثانوية منارة شبك للبنينادبياركان ابراهيم سعيد محمد11511722211066001

كلية التربية /جامعة الحمدانية512.0073.14ثانوية منارة شبك للبنينادبيازهر هاشم جواد حسن11521722211066002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل542.0077.43ثانوية منارة شبك للبنينادبيحسن حسين حسن عمر11531722211066006

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل425.0060.71ثانوية منارة شبك للبنينادبيحسن عبد المحسن ولي حسين11541722211066007

كلية الحقوق/جامعة الموصل554.0079.14ثانوية منارة شبك للبنينادبيحسن يوسف فاضل محسن11551722211066008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل551.0078.71ثانوية منارة شبك للبنينادبيرضوان عبد هللا فتحي محمود11561722211066015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0070.14ثانوية منارة شبك للبنينادبيرمضان زهير غانم رشيد11571722211066016

كلية التربية /جامعة الحمدانية543.0077.57ثانوية منارة شبك للبنينادبيسجاد عبد االمير زينل عباس11581722211066017

كلية التربية /جامعة الحمدانية490.0070.00ثانوية منارة شبك للبنينادبيعبد الرزاق مجيد محمد سلطان11591722211066020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0070.43ثانوية منارة شبك للبنينادبيعبد الرسول زين العابدين محمد زينل11601722211066021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0067.86ثانوية منارة شبك للبنينادبيعبد هللا حسين محمد حسين11611722211066022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل461.0065.86ثانوية منارة شبك للبنينادبيعلي يوسف فاضل محسن11621722211066024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0066.86ثانوية منارة شبك للبنينادبيمحمد الباقر موسى ايوب محمد11631722211066026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0063.86ثانوية منارة شبك للبنينادبيمحمد عباس حسين زينل11641722211066029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0071.00ثانوية منارة شبك للبنينادبيمحمد علي سعدون قاسم كاظم11651722211066030

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43ثانوية منارة شبك للبنينادبيمحمد فارس ادريس عزيز11661722211066031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل493.0070.43ثانوية منارة شبك للبنينادبيمحمد ماجد حازم محمد11671722211066032

كلية التربية /جامعة الحمدانية437.0062.43ثانوية منارة شبك للبنينادبيمهدي بشار ولي مصطفى11681722211066034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0066.43ثانوية منارة شبك للبنينادبييوسف عمار سالم رشيد11691722211066037

كلية الحقوق/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية قرة قوش للبنينادبياشور بيوس شابا رفو11701722211067001

كلية القانون/جامعة نينوى510.0072.86اعدادية قرة قوش للبنينادبياونيل ماجد نيسان مجيد11711722211067002

كلية الحقوق/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية قرة قوش للبنينادبياينر خالد حبيب متى11721722211067004

كلية القانون/جامعة نينوى518.0074.00اعدادية قرة قوش للبنينادبيايوان صالح بهنان عبد هللا11731722211067005

كلية القانون/جامعة نينوى538.0076.86اعدادية قرة قوش للبنينادبيبراء سمير بيوس ايوب11741722211067006

كلية اآلداب/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية قرة قوش للبنينادبيرامي فالح مرزينا خضر11751722211067007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية قرة قوش للبنينادبيريفن زهير شابا سمعان11761722211067008
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية قرة قوش للبنينادبيعلي عوني بشير سلطان11771722211067012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14اعدادية قرة قوش للبنينادبيعيسى جنان يوسف توما11781722211067014

كلية الحقوق/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية قرة قوش للبنينادبيفرح سعد ججو الياس11791722211067017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية494.0070.57اعدادية قرة قوش للبنينادبيلوسيان صهيب ايشوع اسطيفو11801722211067019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية471.0067.29اعدادية قرة قوش للبنينادبيمينا وسيم صباح شابا11811722211067022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية قرة قوش للبنينادبييوسف ضياء نجيب مارزينا11821722211067026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية قرة قوش للبنينادبييوسف عزيز خضر عزو11831722211067027

كلية الحقوق/جامعة الموصل554.0079.14ثانوية كبرلي للبنينادبيحافظ مهدي مخيبر هايس11841722211068002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية519.0074.14ثانوية كبرلي للبنينادبيحسن بسام حسين فرج11851722211068003

كلية الحقوق/جامعة الموصل604.0086.29ثانوية كبرلي للبنينادبيحسين امين جالل صالح11861722211068004

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0060.86ثانوية كبرلي للبنينادبيحسين خضر سعدون تمو11871722211068005

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة432.0061.71ثانوية كبرلي للبنينادبيطالب سليمان تقي يونس11881722211068006

كلية التربية /جامعة الحمدانية515.0073.57ثانوية شاقولي للبنينادبيابراهيم رجب عبد الرحمن عبد هللا11891722211070001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية558.0079.71ثانوية شاقولي للبنينادبياحمد جمعه اسماعيل احمد11901722211070002

كلية الحقوق/جامعة الموصل553.0079.00ثانوية شاقولي للبنينادبياحمد علي كاظم موسى11911722211070003

كلية القانون/جامعة نينوى524.0074.86ثانوية شاقولي للبنينادبيحسن فارس جالل صالح11921722211070004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0068.71ثانوية شاقولي للبنينادبيحمزه ميسر نوري محمد11931722211070005

كلية الحقوق/جامعة الموصل541.0077.29ثانوية شاقولي للبنينادبيريان رياض كريم مولود11941722211070006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية459.0065.57ثانوية شاقولي للبنينادبيسعود جاسم سياف مصطفى11951722211070007

كلية التربية /جامعة الحمدانية459.0065.57ثانوية شاقولي للبنينادبيعبد الرضا طارق حسن عبد هللا11961722211070009

كلية التربية /جامعة الحمدانية459.0065.57ثانوية شاقولي للبنينادبيعبد الهادي صادق مختار نقي11971722211070010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية498.0071.14ثانوية شاقولي للبنينادبيعلي عقيل سالم مولود11981722211070011

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية شاقولي للبنينادبيمحمد زياد عبد السالم محمد11991722211070014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل529.0075.57ثانوية شاقولي للبنينادبيمحمد معن احمد عايد12001722211070015

كلية التربية /جامعة الحمدانية497.0071.00ثانوية شاقولي للبنينادبيناهض حازم فتحي علي12011722211070016

كلية القانون/جامعة نينوى516.0073.71ثانوية شاقولي للبنينادبينذير فخري عزيز زينل12021722211070017

كلية الحقوق/جامعة الموصل546.0078.00ثانوية وردك للبنينادبيحسين كريم جشني محمد12031722211071004

كلية التربية /جامعة الحمدانية476.0068.00ثانوية وردك للبنينادبيسالم سمير احمد حميد12041722211071006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل440.0062.86ثانوية وردك للبنينادبيعلي صبور رمضان حسن12051722211071008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0072.71ثانوية وردك للبنينادبييوسف سلمان ظاهر علي12061722211071010

كلية التربية /جامعة الحمدانية490.0070.00ثانوية السالمية للبنينادبيانس عبد هللا خليفه علي12071722211072001

كلية القانون/جامعة نينوى527.0075.29ثانوية السالمية للبنينادبيتحسين لؤي محمد سعيد12081722211072002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل581.0083.00ثانوية السالمية للبنينادبيحسام فهد حميد شهاب12091722211072003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية السالمية للبنينادبيحيدر حسين محمد مصطفى12101722211072004

كلية التربية /جامعة الحمدانية496.0070.86ثانوية السالمية للبنينادبيزياد طارق حازم فتحي12111722211072005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0075.43ثانوية السالمية للبنينادبيسالم احمد عويد احمد12121722211072006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل628.0089.71ثانوية السالمية للبنينادبيعبد الرحمن بشار طالب شهاب12131722211072007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية السالمية للبنينادبيعبد الرحمن خالد حازم فتحي12141722211072008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية السالمية للبنينادبيعبد السالم فراس محمد جمعه12151722211072009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت520.0074.29ثانوية السالمية للبنينادبيعبد هللا رفاعي سعيد مصطفى12161722211072011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل624.0089.14ثانوية السالمية للبنينادبيعمر علي ابراهيم رضوان12171722211072013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0069.14ثانوية السالمية للبنينادبيمؤمن رعد ادريس حسين12181722211072016
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0064.14ثانوية السالمية للبنينادبيمحمد فتحي صالح محمد12191722211072018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل588.0084.00ثانوية السالمية للبنينادبيميثاق عبد احمد جاسم12201722211072019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية575.0082.14ثانوية السالمية للبنينادبيهمام بشار محمد حامد12211722211072020

كلية الحقوق/جامعة الموصل567.0081.00ثانوية السالمية للبنينادبيهمام ماجد احمد محمد12221722211072021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية السالمية للبنينادبييوسف عارف احمد محمد12231722211072022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية السيد حمد للبنينادبيابراهيم سالم عبد احمد12241722211073001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية السيد حمد للبنينادبيابراهيم عطا هللا صالح محمد12251722211073002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية السيد حمد للبنينادبيابو بكر الصديق عبد السالم صالح رضوان12261722211073003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية السيد حمد للبنينادبياحمد عمار فتحي محمد12271722211073005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل584.0083.43اعدادية السيد حمد للبنينادبياحمد محمد امين خلف12281722211073007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية السيد حمد للبنينادبياسامة عبد عواد صالح12291722211073008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية السيد حمد للبنينادبيانور فرحان سليمان محمود12301722211073010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية السيد حمد للبنينادبيبشار علي احمد محمد12311722211073011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية السيد حمد للبنينادبيسعد محمد اسماعيل عبد هللا12321722211073012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية السيد حمد للبنينادبيضياء الدين عزيز عطيه شكر12331722211073015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل459.0065.57اعدادية السيد حمد للبنينادبيعبد الرزاق سالم ابراهيم مخلف12341722211073017

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0066.57اعدادية السيد حمد للبنينادبيعبد الفتاح محمد جاسم أحمد12351722211073018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت559.0079.86اعدادية السيد حمد للبنينادبيعبد المجيد سالم حسين لطيف12361722211073019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل459.0065.57اعدادية السيد حمد للبنينادبيعالء سعود عبد العزيز محمد12371722211073020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية السيد حمد للبنينادبيعالء سعيد خطاب محمد12381722211073021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية السيد حمد للبنينادبيعلي عبد الحميد جدوع علي12391722211073022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل628.0089.71اعدادية السيد حمد للبنينادبيمثنى حازم عبد شبيب12401722211073025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل534.0076.29اعدادية السيد حمد للبنينادبيمحمد عبد الجليل عمر خطاب12411722211073026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية السيد حمد للبنينادبيوليد خالد خطاب غلب12421722211073027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية السيد حمد للبنينادبييونس عمر عبيد عيسى12431722211073029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0064.29ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبيبشير محمد جار هللا حمد12441722211074001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل616.0088.00ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبيسفيان طه احمد علي12451722211074002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبيعبد الرحمن خلف سلطان خلف12461722211074003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0072.57ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبيعبدالباسط عبد الخالق كردي حسن12471722211074004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبيعمر احمد محمد حمد12481722211074005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبيمهند احمد محمد خلف12491722211074006

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية المصطفى للبنينادبياسماعيل حسين صليل علي12501722211075006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل436.0062.29ثانوية المصطفى للبنينادبيالحسين محمد علي خليل12511722211075007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0071.29ثانوية المصطفى للبنينادبيبرزان مروان عبد هللا خضير12521722211075008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل433.0061.86ثانوية المصطفى للبنينادبيحسين جاسم محمد صالح12531722211075013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل552.0078.86ثانوية المصطفى للبنينادبيزياد سالم علي عواد12541722211075015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية المصطفى للبنينادبيزيد حسن طه خلف12551722211075016

كلية الحقوق/جامعة الموصل581.0083.00ثانوية المصطفى للبنينادبيزيد صفوان عبد هللا خضير12561722211075017

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00ثانوية المصطفى للبنينادبيسجاد جمعة خليل عبد هللا12571722211075018

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29ثانوية المصطفى للبنينادبيعبد الخالق محمد حسن مطر12581722211075020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442.0063.14ثانوية المصطفى للبنينادبيعبد الرحمن احمد سالم عجاج12591722211075021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل543.0077.57ثانوية المصطفى للبنينادبيعبد محمود محمد سلطان12601722211075022
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كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل431.0061.57ثانوية المصطفى للبنينادبيعلي طه محمد خضير12611722211075025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل589.0084.14ثانوية المصطفى للبنينادبيغسان حازم احمد عبد هللا12621722211075027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل524.0074.86ثانوية المصطفى للبنينادبيفهد مازن كريم صالح12631722211075029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية594.0084.86ثانوية المصطفى للبنينادبيقصي احمد سعيد محمد12641722211075030

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14ثانوية المصطفى للبنينادبيمثنى احمد اسماعيل عبيد12651722211075032

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل482.0068.86ثانوية المصطفى للبنينادبيمحمد احمد سليمان صالح12661722211075033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0063.29ثانوية المصطفى للبنينادبيمحمد عامر عبد الكريم فتحي12671722211075037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0067.71ثانوية المصطفى للبنينادبيمحمد نجم عبد هللا خضير12681722211075041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0073.14ثانوية المصطفى للبنينادبيهاشم هاني يونس خليل12691722211075044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل474.0067.71ثانوية كنهش للبنينادبيعمر عبد محمد زوبع12701722211076001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل477.0068.14ثانوية كنهش للبنينادبيعمر يونس ابراهيم عزيز12711722211076003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل535.0076.43ثانوية كنهش للبنينادبيفهد محمد عبد العزيز عيدان12721722211076005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل477.0068.14ثانوية كنهش للبنينادبيمحمود احمد محمد ياسين12731722211076008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57ثانوية القبة للبنينادبياحمد محمد الياس فتحي12741722211077002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0064.43ثانوية القبة للبنينادبياحمد محمد بيرم حيدر12751722211077003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14ثانوية القبة للبنينادبيايمن حسن بهجت فاضل12761722211077004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية القبة للبنينادبيحسين علي ياسين حسن12771722211077005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية القبة للبنينادبيمحمد عبد االمير مصطفى احمد12781722211077009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية القبة للبنينادبيمحمد عزت دين عباس عبدهللا12791722211077010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية القبة للبنينادبيمعاذ مروان عبدهللا احمد12801722211077011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية القبة للبنينادبييوسف بشار احمد حسين12811722211077012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0072.14ثانوية باقرتة للبنينادبياحمد صباح عزيز احمد12821722211078001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية باقرتة للبنينادبيبدر جمعة حسن محمود12831722211078002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك504.0072.00ثانوية باقرتة للبنينادبيسفيان سعد حسين جواد12841722211078003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0064.71ثانوية باقرتة للبنينادبيضياء مالك علي محمد12851722211078004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل496.0070.86ثانوية باقرتة للبنينادبيعبد الخالق سامي علي جاسم12861722211078005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية باقرتة للبنينادبيعبد الرحمن سلطان جميل محمد12871722211078006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل475.0067.86ثانوية باقرتة للبنينادبيكوان محمد علي سلطان12881722211078007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية بعويزة للبنينادبيحسن سعيد حسن سعيد12891722211079003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86ثانوية بعويزة للبنينادبيرافد جبار عبد الجليل جبار12901722211079004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455.0065.00ثانوية بعويزة للبنينادبيعبد الرحمن سمير محمد حيدر12911722211079009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0072.14ثانوية بعويزة للبنينادبيفاضل عباس حيدر محمد12921722211079013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل496.0070.86ثانوية بعويزة للبنينادبيهيثم محسن عزيز مرزا12931722211079018

كلية التربية /جامعة الحمدانية434.0062.00ثانوية بعويزة للبنينادبيوقاص حمزه محمد جالل12941722211079020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية تلكيف للبنينادبياكرم عدنان حسن معروف12951722211080005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية تلكيف للبنينادبيبالل عبد السالم اسعود غزال12961722211080007

كلية الحقوق/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية تلكيف للبنينادبيجمعه شاكر جمعه علي12971722211080009

كلية الحقوق/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية تلكيف للبنينادبيحمزة محمد حازم يونس12981722211080012

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت469.0067.00اعدادية تلكيف للبنينادبيزيد جاسم احمد محمد12991722211080016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل571.0081.57اعدادية تلكيف للبنينادبيسالم يونس عبد هللا احمد13001722211080017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل547.0078.14اعدادية تلكيف للبنينادبيشامل ابراهيم احميد حميد13011722211080018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية تلكيف للبنينادبيعبد الباقي محمد ابراهيم فتحي13021722211080020
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية تلكيف للبنينادبيعبد الحكيم ابراهيم يونس ذنون13031722211080021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية تلكيف للبنينادبيعبد الرحمن محمد عبد القادر ذنون13041722211080022

كلية الحقوق/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية تلكيف للبنينادبيعبد هللا هيثم احمد جمعه13051722211080024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية تلكيف للبنينادبيعبيدة عدنان حميد علي13061722211080025

كلية الحقوق/جامعة الموصل571.0081.57اعدادية تلكيف للبنينادبيعدي عزيز خضر سلطان13071722211080026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية تلكيف للبنينادبيعلي عبد الرزاق مال هللا خضير13081722211080027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية تلكيف للبنينادبيعمار محمود رمضان نزال13091722211080029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية تلكيف للبنينادبيعناد علي محمد محمود13101722211080030

كلية الحقوق/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية تلكيف للبنينادبيلقمان ابراهيم ياسين صالح13111722211080033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية تلكيف للبنينادبيمؤمن هاني مصطفى محمد13121722211080034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل597.0085.29اعدادية تلكيف للبنينادبيمحمد فارس محمود ابراهيم13131722211080038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0065.29اعدادية تلكيف للبنينادبيمحمد محمود صالح حسين13141722211080039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية تلكيف للبنينادبيوطبان عماد احمد طه13151722211080046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل581.0083.00ثانوية الكوير للبنينادبياحمد مهدي صالح نجم13161722211081001

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت524.0074.86ثانوية الكوير للبنينادبيديسم خطاب عمر بلو13171722211081002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل530.0075.71ثانوية الكوير للبنينادبيرائد محمد حسين نجم13181722211081003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0074.29ثانوية الكوير للبنينادبيسعود عبد هللا بكر حمد13191722211081004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل576.0082.29ثانوية الكوير للبنينادبيسيف الدين صدام علي حسن13201722211081005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية الكوير للبنينادبيصهيب حاتم جاسم محمد13211722211081006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل546.0078.00ثانوية الكوير للبنينادبيعلي عامر محمود حسن13221722211081007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل486.0069.43ثانوية الكوير للبنينادبيعلي عنتر محمد رحيل13231722211081008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل546.0078.00ثانوية الكوير للبنينادبيعمر عبد السميع فيصل سليمان13241722211081009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0073.57ثانوية الكوير للبنينادبيمحمود عامر محمود حسن13251722211081011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0065.29ثانوية الكوير للبنينادبيهيثم حازم صباح نزال13261722211081012

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل420.0060.00ثانوية تللسقف للبنينادبينور توفيق كوركيس بولص13271722211082002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية تللسقف للبنينادبييوسف ضياء سالم اوراها13281722211082003

كلية الحقوق/جامعة الموصل566.0080.86ثانوية ابو خشب للبنينادبياحمد حبيب احمد حبيب13291722211084001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل527.0075.29ثانوية ابو خشب للبنينادبياحمد علي حماد نفير13301722211084002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43ثانوية ابو خشب للبنينادبيثائر مثكال احمد حسن13311722211084004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0063.71ثانوية ابو خشب للبنينادبيعبد الرحمن فارس حمود عياش13321722211084008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل495.0070.71ثانوية ابو خشب للبنينادبيعبدالعزيز حواس عيادة حلوس13331722211084010

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00ثانوية ابو خشب للبنينادبيعبدهللا سليمان خليف شالش13341722211084011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية ابو خشب للبنينادبيعبدهللا محمود سرحان عبدهللا13351722211084012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل496.0070.86ثانوية ابو خشب للبنينادبيماجد عايد جلوب شرابي13361722211084016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل458.0065.43ثانوية وانة للبنينادبياحمد علي احمد خضر13371722211086001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0068.86ثانوية وانة للبنينادبيبراء موسى خليل سلمو13381722211086002

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14ثانوية وانة للبنينادبيرمضان عبد هللا معيوف ابراهيم13391722211086007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية وانة للبنينادبيسبهان وعد علي خلف13401722211086008

كلية الحقوق/جامعة الموصل562.0080.29ثانوية وانة للبنينادبيعبد هللا محمد عبد هللا محمود13411722211086011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية وانة للبنينادبيعلي سالم حسن علي13421722211086013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0069.57ثانوية وانة للبنينادبيفتحي ياسين فتحي سلطان13431722211086016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.14ثانوية وانة للبنينادبيليث محمد عبد هللا محمود13441722211086018
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل550.0078.57ثانوية وانة للبنينادبيمحمد احمد عبد الستار احمد13451722211086019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0067.00ثانوية وانة للبنينادبيمحمد سلمان محمد علي حمو13461722211086021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43ثانوية وانة للبنينادبينوري نايف سليمان حسن13471722211086028

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية وانة للبنينادبيوسام ناصر صالح حمودي13481722211086029

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0065.86ثانوية وانة للبنينادبيياسر فؤاد حسين علي13491722211086030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0069.57ثانوية وانة للبنينادبييونس جمعه حبش محمود13501722211086033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل557.0079.57ثانوية تل عدس للبنينادبياحمد وليد حامد موسى13511722211089001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل581.0083.00ثانوية تل عدس للبنينادبياياد عبدهللا عزيز محمود13521722211089002

كلية الحقوق/جامعة الموصل571.0081.57ثانوية تل عدس للبنينادبيخالد خضير احمد سعيد13531722211089004

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية تل عدس للبنينادبيعلي عبد هللا عزيز محمود13541722211089005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل602.0086.00ثانوية تل عدس للبنينادبيغازي فيصل غازي عبد الغفور13551722211089006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية تل عدس للبنينادبيغدير جمعه ابراهيم خليل13561722211089007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0063.86ثانوية تل عدس للبنينادبيفضل الرحمن حازم محمد خلف13571722211089008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0072.14ثانوية تل عدس للبنينادبيمروان رمزي علي محمود13581722211089010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل474.0067.71ثانوية فايدة للبنينادبيانور حازم محمد عسكر13591722211091001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448.0064.00ثانوية فايدة للبنينادبيايسر ناجح عبدو يوسف13601722211091003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0060.43ثانوية فايدة للبنينادبيخالد اسماعيل علي حماوي13611722211091006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل476.0068.00ثانوية فايدة للبنينادبيعبيده خيري فلح احمد13621722211091011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0064.14ثانوية فايدة للبنينادبيعلي سالم محمد عزيز13631722211091015

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل430.0061.43ثانوية فايدة للبنينادبيعمر حازم طاهر احمد13641722211091016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل477.0068.14ثانوية فايدة للبنينادبيلقمان ناجح عبدو يوسف13651722211091019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل578.0082.57ثانوية فايدة للبنينادبيمازن حازم محمد عسكر13661722211091020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0064.71ثانوية فايدة للبنينادبيمحمد احمد حسن خلف13671722211091021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل566.0080.86ثانوية فايدة للبنينادبيمصطفى وعد فرمان محمود13681722211091023

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت535.0076.43ثانوية فايدة للبنينادبيمصعب صباح علي خلف13691722211091024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0063.57ثانوية فايدة للبنينادبييونس سالم محمد عزيز13701722211091025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0067.71ثانوية مخمور للبنينادبياحمد محمود سليم احمد13711722211092001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل594.0084.86ثانوية مخمور للبنينادبيثاني مطر حسين علي13721722211092002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل472.0067.43ثانوية مخمور للبنينادبيساهر حربي نجم علي13731722211092003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل475.0067.86ثانوية مخمور للبنينادبيصالح مجيد حامد سلمان13741722211092004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0067.29ثانوية مخمور للبنينادبيعبد هللا اسماعيل احمد عبد13751722211092005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0067.14ثانوية مخمور للبنينادبيعلي ابراهيم عبد عويد13761722211092006

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت527.0075.29ثانوية مخمور للبنينادبيلؤي منشد حبش عبد هللا13771722211092008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية مخمور للبنينادبيمحمد ابراهيم محمد صالح13781722211092009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل641.0091.57ثانوية مخمور للبنينادبيمحمد نجم عبد هللا غافل13791722211092011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية عين سفني للبنينادبياسماعيل حافظ ذنون يونس13801722211093001

كلية القانون/جامعة نينوى523.0074.71اعدادية عين سفني للبنينادبيالن غزوان سالم سليمان13811722211093002

كلية القانون/جامعة نينوى520.0074.29اعدادية عين سفني للبنينادبيحازم اوسو بكر حطي13821722211093005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية عين سفني للبنينادبيحازم سعدي حازم رمضان13831722211093006

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29اعدادية عين سفني للبنينادبيسالم قاسم جاسم سعيد13841722211093009

كلية القانون/جامعة نينوى512.0073.14اعدادية عين سفني للبنينادبيعلي سالم خليل ابراهيم13851722211093010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية عين سفني للبنينادبيعمار راكان ذياب خالت13861722211093012
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية عين سفني للبنينادبيعمار محمد طاهر صبري13871722211093013

كلية التربية /جامعة الحمدانية468.0066.86اعدادية عين سفني للبنينادبيلؤي خيري خدر مراد13881722211093015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية عين سفني للبنينادبيمحمد عبد هللا حميد خضر13891722211093018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية عين سفني للبنينادبينهاد لزكين يونس حسين13901722211093020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية عين سفني للبنينادبييوسف عبد الرحمن عزيز عبد الرحمن13911722211093022

كلية الحقوق/جامعة الموصل589.0084.14اعدادية زمار للبنينادبياحمد حسن محمد عزيز13921722211095001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية زمار للبنينادبياحمد محمد صالح حمش13931722211095003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية زمار للبنينادبياسماعيل احمد ابراهيم حسين13941722211095005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية زمار للبنينادبيبكر طه عبار علو13951722211095007

كلية القانون/جامعة نينوى511.0073.00اعدادية زمار للبنينادبيحسام سالم حمد محمد13961722211095008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت501.0071.57اعدادية زمار للبنينادبيخالد شجاع جدوع محمد13971722211095009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت508.0072.57اعدادية زمار للبنينادبيرامي صالح محمد بلو13981722211095011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية زمار للبنينادبيصالح عبد الرزاق خضر ابراهيم13991722211095013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية زمار للبنينادبيضياء يونس احمد خضير14001722211095014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية زمار للبنينادبيعارف احمد عبد القادر علي14011722211095015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية زمار للبنينادبيعبد الستار جميل خضر حسين14021722211095018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية زمار للبنينادبيغزوان علي عبد هللا حسين14031722211095025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية زمار للبنينادبيفؤاد طه محمد صالح14041722211095026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية زمار للبنينادبيفارس خليل ابراهيم يوسف14051722211095027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0060.43اعدادية زمار للبنينادبيفاروق عمر صالح جاسم14061722211095028

كلية التربية /جامعة الحمدانية511.0073.00اعدادية زمار للبنينادبيمحمد احمد حسن علي14071722211095029

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت534.0076.29اعدادية زمار للبنينادبيمحمد حسين حميد محمود14081722211095031

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت512.0073.14اعدادية زمار للبنينادبيمحمد صالح بلو حمادي14091722211095033

كلية الحقوق/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية زمار للبنينادبيمحمد يونس عبد علي14101722211095036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية زمار للبنينادبيمحمود صالح محمود قاسم14111722211095038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل593.0084.71اعدادية زمار للبنينادبينزار صالح ابراهيم حسين14121722211095039

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت493.0070.43اعدادية زمار للبنينادبيهيثم عبد الرحمن عبد علي14131722211095040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك541.0077.29اعدادية زمار للبنينادبيوسام محمد خلف ابراهيم14141722211095041

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية زمار للبنينادبيوعد صالح حسن جاسم14151722211095042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل435.0062.14ثانوية مجمع برزان للبنينادبياحمد جاسم خلف محيميد14161722211098002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0070.29ثانوية مجمع برزان للبنينادبياحمد حسين حسن خليف14171722211098003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل584.0083.43ثانوية مجمع برزان للبنينادبياحمد حواس احمد علي14181722211098004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل456.0065.14ثانوية مجمع برزان للبنينادبياحمد محمود احمد ابراهيم14191722211098005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل478.0068.29ثانوية مجمع برزان للبنينادبيازهر علي ضعيف محمد14201722211098006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل594.0084.86ثانوية مجمع برزان للبنينادبيحاتم علي ضعيف محمد14211722211098008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0064.71ثانوية مجمع برزان للبنينادبيخالد احمد جاسم سبع14221722211098010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل504.0072.00ثانوية مجمع برزان للبنينادبيرائد محسن محمود سلمو14231722211098011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل612.0087.43ثانوية مجمع برزان للبنينادبيريان مشعل خليف فارس14241722211098012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل580.0082.86ثانوية مجمع برزان للبنينادبيساهر اسماعيل حمو عبد هللا14251722211098013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل563.0080.43ثانوية مجمع برزان للبنينادبيسعيد محمد صالح محمود14261722211098015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0074.29ثانوية مجمع برزان للبنينادبيصالح الدين محمود الياس خضر14271722211098018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل526.0075.14ثانوية مجمع برزان للبنينادبيضاري محمد علي حسن علي14281722211098019
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0065.71ثانوية مجمع برزان للبنينادبيفارس احمد محمود سلمو14291722211098021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية مجمع برزان للبنينادبيقيس خلف نجم محمد14301722211098023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل513.0073.29ثانوية مجمع برزان للبنينادبيليث احمد حمود كحيط14311722211098024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل534.0076.29ثانوية مجمع برزان للبنينادبيمحمد خضير جاسم حوان14321722211098025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0064.14ثانوية امجلجة للبنينادبيامير محسن مفضي عوض14331722211100001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل436.0062.29ثانوية امجلجة للبنينادبيبرزان فرشح عدو معطش14341722211100002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل481.0068.71ثانوية امجلجة للبنينادبيبنيان جاسم محمد فرحان14351722211100003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل509.0072.71ثانوية امجلجة للبنينادبيحاجم علي حامض مجبل14361722211100004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية امجلجة للبنينادبيحمد حسين عواد فرج14371722211100005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية امجلجة للبنينادبيسلطان غباش نايف دهاك14381722211100007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل489.0069.86ثانوية امجلجة للبنينادبيعبد العزيز ماجد هاشم عطيه14391722211100009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل504.0072.00ثانوية امجلجة للبنينادبيعبد هللا ضحوي خلف شويمي14401722211100010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل610.0087.14ثانوية امجلجة للبنينادبيعبد الوهاب فالح احمد علي14411722211100012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0066.43ثانوية امجلجة للبنينادبيعطا هللا ضحوي خلف شويمي14421722211100015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل431.0061.57ثانوية امجلجة للبنينادبيمحمد فاضل غريبان شامخ14431722211100019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل488.0069.71ثانوية امجلجة للبنينادبيمناور سعدو طراش محسن14441722211100021

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29ثانوية امجلجة للبنينادبينايف عبد هللا عزو ابتر14451722211100022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل542.0077.43ثانوية امجلجة للبنينادبيهايس حماد دحل صطم14461722211100023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية عوينات للبنينادبياسحاق فيصل يوسف خليل14471722211103003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية عوينات للبنينادبياصيل فواز علي حسين14481722211103004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية عوينات للبنينادبيجابر نواف مطر فراج14491722211103006

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت512.0073.14اعدادية عوينات للبنينادبيجاسم طه عبود خضر14501722211103007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية عوينات للبنينادبيحمد عاكول رحيل بهدل14511722211103009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية عوينات للبنينادبيخالد حماد عراك كريدي14521722211103010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية عوينات للبنينادبيدحام فليح عريف محسن14531722211103011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية عوينات للبنينادبيراشد خالد شيحان حسين14541722211103012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية عوينات للبنينادبيسعد عياده شطي حماد14551722211103015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية عوينات للبنينادبيسعود نافع خليف هالل14561722211103016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية عوينات للبنينادبيصدام شاهر عواد حسو14571722211103017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل457.0065.29اعدادية عوينات للبنينادبيطه احمد علي صالح14581722211103018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية عوينات للبنينادبيعادل ابراهيم متعب هادي14591722211103019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية عوينات للبنينادبيعايد احمد خليل برهو14601722211103020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية عوينات للبنينادبيعبد العزيز راضي عبيد صلبي14611722211103022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية عوينات للبنينادبيعبد هللا حواس ظاهر مطر14621722211103025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية عوينات للبنينادبيعبد هللا رباح حامد طفيل14631722211103026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية عوينات للبنينادبيعبد هللا عامر محمد حمود14641722211103027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية عوينات للبنينادبيعبد هللا محسن متعب شاهر14651722211103028

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت511.0073.00اعدادية عوينات للبنينادبيعبد هللا محمد عودا زومان14661722211103029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية عوينات للبنينادبيعبيد مخلف عزبة محمد14671722211103030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57اعدادية عوينات للبنينادبيعطا هللا مدي حمد فرحان14681722211103031

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت484.0069.14اعدادية عوينات للبنينادبيعماد محمد عفتان سريدان14691722211103032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية عوينات للبنينادبيغازي حواس فرحان حمود14701722211103034
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية عوينات للبنينادبيغدير حسن علي دواح14711722211103035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية عوينات للبنينادبيفائز حمد مفلح بنيان14721722211103037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية عوينات للبنينادبيفهد مجاهد مطر عطية14731722211103038

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية عوينات للبنينادبيفواز ذياب عماش نويران14741722211103039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية عوينات للبنينادبيمالك رافع حواس عكيل14751722211103040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0060.43اعدادية عوينات للبنينادبيمشعل امجد خلف عاكول14761722211103045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية عوينات للبنينادبيمطلك مد هللا فرحان حمود14771722211103046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية عوينات للبنينادبيمعاذ محسن متعب شاهر14781722211103047

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت525.0075.00اعدادية عوينات للبنينادبيمنيف عبد هللا كاظم فرحان14791722211103048

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية عوينات للبنينادبيناصر احمد ثروي عنتر14801722211103049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية عوينات للبنينادبينايف جابر رجا دبيس14811722211103050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية عوينات للبنينادبينايف صعب حمود عيادة14821722211103051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية عوينات للبنينادبينواف محمد حواس فرحان14831722211103052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل469.0067.00اعدادية عوينات للبنينادبيوعد هللا كبالن ربيع طحيمر14841722211103053

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية ربيعة للبنينادبياحمد علي جاسم محمود14851722211104003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية ربيعة للبنينادبياحمد محسن بدر جمعه14861722211104004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل547.0078.14اعدادية ربيعة للبنينادبياحمد نواف اسمير خلف14871722211104006

كلية الحقوق/جامعة الموصل546.0078.00اعدادية ربيعة للبنينادبيبندر شهاب احمد ركاض14881722211104010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية ربيعة للبنينادبيراضي فاضل نادر هدن14891722211104018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية ربيعة للبنينادبيساجر صباح مهنى كوجر14901722211104021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية ربيعة للبنينادبيسيف جابر خلف عودة14911722211104024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية ربيعة للبنينادبيسيف محمود الياس محمد14921722211104025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية ربيعة للبنينادبيعبد الحكيم محمد احمد مخلف14931722211104031

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية ربيعة للبنينادبيعبد الرحمن راكان شبيب خميس14941722211104032

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية ربيعة للبنينادبيعبد هللا مفضي عويد علي14951722211104037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية ربيعة للبنينادبيفائز الفي بشير هواش14961722211104040

كلية الحقوق/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية ربيعة للبنينادبيفايز عبيد معيوف ذبيان14971722211104042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية ربيعة للبنينادبيفالح حسن شرابي ياسين14981722211104043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية ربيعة للبنينادبيفهد عايد خشال بيات14991722211104044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية ربيعة للبنينادبيفواز خالد حبش نزال15001722211104046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية ربيعة للبنينادبيفيصل منيف عطية غذيان15011722211104048

كلية الحقوق/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية ربيعة للبنينادبيكنعان جميل جدوع نايل15021722211104049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية ربيعة للبنينادبيماجد عبيد دبيس عائد15031722211104050

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية ربيعة للبنينادبيمتعب عبد اجهاد اعسيالن15041722211104052

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية ربيعة للبنينادبيمحمد مرشد صالح حسن15051722211104056

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية ربيعة للبنينادبيمحمد ميسر محمد علي15061722211104057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية ربيعة للبنينادبيمشاري حمود عائد عويد15071722211104059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية ربيعة للبنينادبيمصطفى خليل احمد محمد15081722211104061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية ربيعة للبنينادبيمناع عبد المنعم عاتي عجاج15091722211104062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية ربيعة للبنينادبيمنيف محمد ابراهيم عباس15101722211104063

كلية اآلداب/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية ربيعة للبنينادبينامس صبح عطية رفاعي15111722211104064

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14اعدادية ربيعة للبنينادبينواف بطاح شالل نايف15121722211104066
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية ربيعة للبنينادبيوليد ادريس جواد طبعان15131722211104069

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت499.0071.29ثانوية شمر عجيل للبنينادبياحمد الراوي ارمضان منزل15141722211105002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل546.0078.00ثانوية شمر عجيل للبنينادبياحمد غاور نهاب شعيب15151722211105003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86ثانوية شمر عجيل للبنينادبيبندر ابراهيم عفاص حبتور15161722211105005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0064.71ثانوية شمر عجيل للبنينادبيحسان فالح حسن عكيل15171722211105008

كلية الحقوق/جامعة الموصل550.0078.57ثانوية شمر عجيل للبنينادبيسليمان فالح عماش ضحوي15181722211105011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل559.0079.86ثانوية شمر عجيل للبنينادبيسيف علي ذيبان عطية15191722211105012

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل486.0069.43ثانوية شمر عجيل للبنينادبيعادل احمد حسين محمد15201722211105015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0061.14ثانوية شمر عجيل للبنينادبيعبد العزيز ميزر محمد ذيبان15211722211105018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل526.0075.14ثانوية شمر عجيل للبنينادبيعبد هللا عادل عفاص حبتور15221722211105019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0072.86ثانوية شمر عجيل للبنينادبيعبد هللا نواف حروش سالم15231722211105020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0063.29ثانوية شمر عجيل للبنينادبيعمر علي نوري علي15241722211105021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0070.00ثانوية شمر عجيل للبنينادبيفرحان محمد جدوع عبد هللا15251722211105022

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية شمر عجيل للبنينادبيفالح حسن مطر احمد15261722211105023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل543.0077.57ثانوية شمر عجيل للبنينادبيمتعب سليمان نهاب شعيب15271722211105025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل577.0082.43ثانوية شمر عجيل للبنينادبيمحمد سليمان نهاب شعيب15281722211105026

كلية القانون/جامعة نينوى524.0074.86ثانوية شمر عجيل للبنينادبيمحمد طالب عيفان منوخ15291722211105027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل576.0082.29ثانوية شمر عجيل للبنينادبيمحمد فائز سليمان احمد15301722211105028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية شمر عجيل للبنينادبيناصر بدر سليمان حماد15311722211105030

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية البرغلية للبنينادبيابراهيم محمد ابراهيم محمد15321722211106001

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية البرغلية للبنينادبيسعود علي اسعد عبد هللا15331722211106003

كلية القانون/جامعة نينوى521.0074.43اعدادية البرغلية للبنينادبيعادل علي احمد ابراهيم15341722211106004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية البرغلية للبنينادبيعامر احمد صالح محمد15351722211106005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية البرغلية للبنينادبيعبد الرحمن دريد الياس جاسم15361722211106006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية البرغلية للبنينادبيعبد العزيز نايف ابراهيم محمد15371722211106007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية البرغلية للبنينادبيعبد المجيد محمد حسين محمد15381722211106008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية البرغلية للبنينادبيمحمد مصطفى ياسين عبد15391722211106009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل472.0067.43ثانوية ابي ماريه للبنينادبيبارق عبد هللا علي عكيل15401722211109004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل569.0081.29ثانوية ابي ماريه للبنينادبيعبد هللا محمد جاسم خليف15411722211109010

كلية القانون/جامعة نينوى528.0075.43ثانوية ابي ماريه للبنينادبيغسان عبد هللا فتحي عبد هللا15421722211109015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0063.86ثانوية ابي ماريه للبنينادبيمحمد عدنان محمد وهب15431722211109019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0069.57ثانوية ابي ماريه للبنينادبيمحمود محمد طه احمد15441722211109022

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0068.43ثانوية ابي ماريه للبنينادبينايف محمد ابراهيم محمد15451722211109024

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية تلعفر للبنينادبياحمد محمد غائب هاشم محمد15461722211110003

كلية التربية /جامعة الحمدانية482.0068.86اعدادية تلعفر للبنينادبيايمن فتحي محمد عيد حسن15471722211110005

قسم التربية الخاصة-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية تلعفر للبنينادبيحسن سالم سليمان سلمان15481722211110008

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71اعدادية تلعفر للبنينادبيحسن فيصل محمد نوري عزيز15491722211110010

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية تلعفر للبنينادبيحسين عبد المطلب محمد طاهر رسول15501722211110011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية تلعفر للبنينادبيزاهد مثنى محمود مصطفى15511722211110015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية تلعفر للبنينادبيسالم فاضل سعيد حسن15521722211110016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية تلعفر للبنينادبيعباس عبد الجمال يونس حمو15531722211110021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل459.0065.57اعدادية تلعفر للبنينادبيعدنان عبد القادر خضر سليمان15541722211110023
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل626.0089.43اعدادية تلعفر للبنينادبيعلي حسين ابراهيم صالح15551722211110025

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر433.0061.86اعدادية تلعفر للبنينادبيكرم الياس خضر محمد15561722211110030

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية تلعفر للبنينادبيمحمد حسين يونس عبد الرحمن15571722211110034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية تلعفر للبنينادبيمحمد عبد الغفور محمد حسن15581722211110036

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت540.0077.14اعدادية تلعفر للبنينادبيمصطفى عبد هللا مصطفى يونس15591722211110037

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر464.0066.29اعدادية تلعفر للبنينادبيمصطفى مروان محمد سعيد محمد15601722211110038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية تلعفر للبنينادبيهادي حسن فاضل حسن15611722211110040

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86اعدادية محمد بن القاسم للبنينادبيالياس صالح الياس موسى15621722211112002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية محمد بن القاسم للبنينادبيدلشاد عمر شيبو خلف15631722211112004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية محمد بن القاسم للبنينادبيطالل دخيل شرف بكر15641722211112006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية محمد بن القاسم للبنينادبيعمار خضر حسين احمد15651722211112007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية465.0066.43اعدادية الجزيرة للبنينادبياحمد عيد عرب علي15661722211113002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0065.57اعدادية الجزيرة للبنينادبيحسن محمد سليمان يوسف15671722211113003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية الجزيرة للبنينادبيحسين عبد االمير يونس يوسف15681722211113005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية491.0070.14اعدادية الجزيرة للبنينادبيحسين علي ناقي غائب علي15691722211113006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43اعدادية الجزيرة للبنينادبيغدير خليل محمد خضر15701722211113010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبياحمد سرمد احمد حسن15711722211117002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبياحمد عمر خليل ابراهيم15721722211117003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبياحمد محمد علي مطرود15731722211117004

كلية الحقوق/جامعة الموصل544.0077.71اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبياحمد نعمت محمود اسماعيل15741722211117006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيانس علي جاسم محمد15751722211117007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيريان رائد سعدون قادر15761722211117011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيعمر اسعد علي حسين15771722211117017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيعمر مهند محمد طاهر حسن15781722211117019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيغيث علي حامد ناصر15791722211117020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيكرم ازاد حسن حسن15801722211117021

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيمثنى جاسم محمد احمد15811722211117023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيمحمد موسى صديق محمد صديق15821722211117026

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيمحمد يونس حمدي محمد15831722211117027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيمهند ازهر عبد هللا عيسى15841722211117028

كلية القانون/جامعة نينوى510.0072.86اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيمهند زياد وريد خضر15851722211117029

كلية الحقوق/جامعة الموصل547.0078.14اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبينور الدين صباح حسين محمد15861722211117030

كلية القانون/جامعة نينوى533.0076.14اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيهيثم يوسف عبد هللا ياسين15871722211117031

كلية الحقوق/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيياسر تاج الدين حسين علي15881722211117032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيياسين ياسر وليد محمد15891722211117033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية الزيد للبنينادبيابراهيم خليل ابراهيم معيوف15901722211122001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل476.0068.00ثانوية الزيد للبنينادبيانور نواف حميد ونيس15911722211122002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0064.86ثانوية الزيد للبنينادبيصكر نهار شندي عزبة15921722211122004

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت519.0074.14ثانوية الزيد للبنينادبينافع عائد شندي عزبة15931722211122005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية الكوالت للبنينادبياحمد حمادي عويد محمد15941722211123001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل581.0083.00ثانوية الكوالت للبنينادبياحمد علي الياس ساير15951722211123002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل479.0068.43ثانوية الكوالت للبنينادبيامين خلف شجاع ساير15961722211123003
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل612.0087.43ثانوية الكوالت للبنينادبيبرزان محمد حماد برهو15971722211123004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية597.0085.29ثانوية الكوالت للبنينادبيطارق خالد عويد احمد15981722211123005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل575.0082.14ثانوية الكوالت للبنينادبيعبد العزيز خضير الياس ساير15991722211123006

كلية التربية /جامعة الحمدانية526.0075.14ثانوية الكوالت للبنينادبيعمار علي محمود ناصر16001722211123008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية الكوالت للبنينادبيمانع توفيق حميدي عبو16011722211123010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0067.86ثانوية عين الحصان للبنينادبيانس غسان عبدهللا خليل16021722211124001

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل533.0076.14ثانوية عين الحصان للبنينادبيحميد طارق حمزه عسكر16031722211124002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل499.0071.29ثانوية عين الحصان للبنينادبيسالم محيمد مزلوه مناحي16041722211124004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل524.0074.86ثانوية عين الحصان للبنينادبيعبد الرزاق طالب علي حمو16051722211124006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل485.0069.29ثانوية عين الحصان للبنينادبيعبدهللا حميد تبان الياس16061722211124007

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل573.0081.86ثانوية عين الحصان للبنينادبيعمران غانم قاسم خلف16071722211124008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0070.29ثانوية عين الحصان للبنينادبيماهر صالح عبدهللا محمد16081722211124009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت517.0073.86ثانوية عين الحصان للبنينادبيمحمد غازي اسماعيل حنوش16091722211124010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0074.57ثانوية البادية للبنينادبيانور فاطم منيس غثيث16101722211125001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل624.0089.14ثانوية البادية للبنينادبيبدر عياده خليف غدير16111722211125002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0071.71ثانوية البادية للبنينادبيعامر خليف صوفان عنيز16121722211125004

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية البادية للبنينادبيفرحان فالح حلو راشد16131722211125006

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت540.0077.14ثانوية البادية للبنينادبيمحمد صكر تركي غدير16141722211125008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل433.0061.86ثانوية البادية للبنينادبيمساعد تركي صوفان عنيز16151722211125009

كلية القانون/جامعة نينوى509.0072.71ثانوية البادية للبنينادبينوري رمان سفاح حواس16161722211125012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465.0066.43ثانوية البادية للبنينادبيهادي مملوح سفاح حواس16171722211125013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل476.0068.00ثانوية الوليد للبنينادبيحاجم جوقي خديده خلف16181722211129001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية الوليد للبنينادبيزيد نواف قنجو احمد16191722211129003

كلية اآلداب/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية الوليد للبنينادبيفرهاد عزيز صالح محاد16201722211129004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل559.0079.86اعدادية ابن البيطار للبنينادبيابراهيم استبرق عبد الجبار عبد القادر16211722211133001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0065.57اعدادية ابن البيطار للبنينادبيابراهيم عباس خلف عبد هللا16221722211133003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية ابن البيطار للبنينادبياحمد العباس صالح مهدي16231722211133004

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية ابن البيطار للبنينادبياحمد زهير هاشم زبير16241722211133005

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية ابن البيطار للبنينادبياحمد قاسم اسماعيل صالح16251722211133007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية ابن البيطار للبنينادبياحمد قاسم حميد ابراهيم16261722211133008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية ابن البيطار للبنينادبياحمد محمد ثامر يونس16271722211133009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية ابن البيطار للبنينادبيالخطاب عمر محمد علي جاسم16281722211133011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية ابن البيطار للبنينادبيانور هادي سوادي صالح16291722211133012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل428.0061.14اعدادية ابن البيطار للبنينادبياوس محمد مخلف طارش16301722211133013

كلية الحقوق/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية ابن البيطار للبنينادبيبشير عمار عبد الهادي داود16311722211133014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية ابن البيطار للبنينادبيجرجيس قاسم حميد ابراهيم16321722211133015

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية ابن البيطار للبنينادبيحسام زيدان خلف احمد16331722211133017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية ابن البيطار للبنينادبيحمزة خوكر عاصف احمد16341722211133018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية ابن البيطار للبنينادبيطالل خير الدين سالم خالد16351722211133021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعبد هللا خليفه عايد عبد هللا16361722211133023

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعبد هللا فتحي جمعة صالح16371722211133024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعلي جميل عبد السالم علي16381722211133026
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كلية القانون/جامعة نينوى511.0073.00اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعمر سعد غانم محمد16391722211133027

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت504.0072.00اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعمر فاضل علي حسن16401722211133028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعمر محمد صالح محمد16411722211133029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمحمد شاكر محمود ثالج16421722211133032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل459.0065.57اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمحمد عبد الغفار فاضل ابراهيم16431722211133033

كلية الحقوق/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمحمد فراس عطية صالح16441722211133034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمحمد محمود خلف محمد16451722211133035

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمحمد ميسر غانم محمود16461722211133036

كلية الحقوق/جامعة الموصل578.0082.57اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمهند محمد احمد عبد هللا16471722211133038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية الشهاب للبنينادبياحمد سامي سطام عيسى16481722211134004

كلية الحقوق/جامعة الموصل559.0079.86اعدادية الشهاب للبنينادبياحمد عثمان علي خلف16491722211134005

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية الشهاب للبنينادبياحمد فاضل اكرم ياسين16501722211134007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية الشهاب للبنينادبياحمد نذير خضر محمد16511722211134008

كلية الحقوق/جامعة الموصل599.0085.57اعدادية الشهاب للبنينادبياشرف هيثم غني محمد16521722211134010

كلية الحقوق/جامعة الموصل642.0091.71اعدادية الشهاب للبنينادبياكرم فاضل طه عبد هللا16531722211134011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية الشهاب للبنينادبيايوب سعيد احمد جاسم16541722211134013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية الشهاب للبنينادبيايوب عبد القادر شهاب احمد16551722211134014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية الشهاب للبنينادبيباسل ادهام فراس حمود16561722211134016

كلية الحقوق/جامعة الموصل579.0082.71اعدادية الشهاب للبنينادبيحاتم عامر خليف الياس16571722211134017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية الشهاب للبنينادبيحاتم غنام محمد ابراهيم16581722211134018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية الشهاب للبنينادبيحسام محمد عزام حسين16591722211134020

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت487.0069.57اعدادية الشهاب للبنينادبيحسن عبد الهادي حسين علي16601722211134021

كلية الحقوق/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية الشهاب للبنينادبيحسين صدام رجب جاسم16611722211134022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية الشهاب للبنينادبيحسين ياسين حسين محمد16621722211134023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية الشهاب للبنينادبيحمود عبد الحافظ علي صالح16631722211134027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية الشهاب للبنينادبيخالد فراس خيري نوري16641722211134028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل622.0088.86اعدادية الشهاب للبنينادبيرعد عبد حسن حسين16651722211134030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل466.0066.57اعدادية الشهاب للبنينادبيزين العابدين ثامر رديف جاسم16661722211134032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية الشهاب للبنينادبيسعد خضير مضحي جاسم16671722211134033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية الشهاب للبنينادبيصهيب ياسين حسين محمد16681722211134040

قسم التربية الخاصة-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0063.14اعدادية الشهاب للبنينادبيضياء عامر محمد ابراهيم16691722211134042

كلية التربية /جامعة الحمدانية567.0081.00اعدادية الشهاب للبنينادبيعامر حسن خلف برهو16701722211134043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية الشهاب للبنينادبيعامر مزاحم جمعة خلف16711722211134044

كلية القانون/جامعة نينوى537.0076.71اعدادية الشهاب للبنينادبيعبد االله محمود عبد هللا منديل16721722211134045

كلية القانون/جامعة نينوى533.0076.14اعدادية الشهاب للبنينادبيعبد الحميد احمد حسين حسن16731722211134046

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية الشهاب للبنينادبيعبد هللا احمد حكمت فتحي16741722211134047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل549.0078.43اعدادية الشهاب للبنينادبيعبد هللا خالد شهاب احمد16751722211134048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية الشهاب للبنينادبيعبودي نوري عبودي عزيز16761722211134049

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل578.0082.57اعدادية الشهاب للبنينادبيعلي حسين شطي محيسن16771722211134052

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية الشهاب للبنينادبيعلي حسين علي حسين16781722211134053

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل549.0078.43اعدادية الشهاب للبنينادبيعلي محمد شطي محيسن16791722211134054

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43اعدادية الشهاب للبنينادبيعمر ثائر شاكر محمود16801722211134055
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل601.0085.86اعدادية الشهاب للبنينادبيعمر يوسف عيسى حمد16811722211134056

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية الشهاب للبنينادبيفهد حمد شاهر مجمي16821722211134059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية الشهاب للبنينادبيفيصل خلف جلود عزيز16831722211134060

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية الشهاب للبنينادبيمانع طلب احمود سوعان16841722211134062

كلية الحقوق/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية الشهاب للبنينادبيماهر احمد صالح فتحي16851722211134063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية الشهاب للبنينادبيمحمد احمود محمد درويش16861722211134065

كلية الحقوق/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية الشهاب للبنينادبيمحمد محمود حسين علي16871722211134069

كلية القانون/جامعة نينوى532.0076.00اعدادية الشهاب للبنينادبيمصطفى شهاب احمد محمد16881722211134071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية الشهاب للبنينادبيمصطفى محمد خالد محمود16891722211134072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية الشهاب للبنينادبيمصطفى معتز محي الدين صبحي16901722211134073

كلية التربية /جامعة الحمدانية539.0077.00اعدادية الشهاب للبنينادبيمهدي صالح حردان احمد16911722211134075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية الشهاب للبنينادبيهمام عبد الجبار محمد احمد16921722211134076

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل546.0078.00اعدادية الشهاب للبنينادبيياسر خضر محمد علي16931722211134078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية الشهاب للبنينادبيياسين خالد شاكر محمود16941722211134079

كلية التربية /جامعة الحمدانية524.0074.86اعدادية الشهاب للبنينادبييونس شهاب عمر مطلك16951722211134080

كلية القانون/جامعة نينوى534.0076.29اعدادية الشافعي للبنينادبياحمد ماهر عبد العزيز مصطفى16961722211135004

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية الشافعي للبنينادبياحمد محمد هاشم محمد16971722211135005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية الشافعي للبنينادبيادريس شامل جاسم عبد هللا16981722211135006

كلية اآلداب/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية الشافعي للبنينادبيايسر عبد هللا محمود حمد16991722211135010

كلية القانون/جامعة نينوى535.0076.43اعدادية الشافعي للبنينادبيبهاء صالح مصطفى حسين17001722211135012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية الشافعي للبنينادبيحسن انوار حيدر عبد الكريم17011722211135015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل546.0078.00اعدادية الشافعي للبنينادبيحكم مروان عبد المالك عمر17021722211135017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية الشافعي للبنينادبيذياب عامر احمد جاسم17031722211135019

كلية التربية /جامعة الحمدانية441.0063.00اعدادية الشافعي للبنينادبيسيف غزوان خليل مجيد17041722211135026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية الشافعي للبنينادبيطه كفاح ياسين محمد17051722211135027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية الشافعي للبنينادبيعباس فارس ياسين محمد17061722211135029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل459.0065.57اعدادية الشافعي للبنينادبيعبد الرحمن بشار محفوظ ذنون17071722211135030

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية الشافعي للبنينادبيعثمان محمد حمدون عبد هللا17081722211135032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية الشافعي للبنينادبيعصمت عزيز خضر الياس17091722211135033

كلية القانون/جامعة نينوى530.0075.71اعدادية الشافعي للبنينادبيعلي صباح ابراهيم حسين17101722211135037

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29اعدادية الشافعي للبنينادبيعمر صالح محمد سالمة17111722211135042

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29اعدادية الشافعي للبنينادبيعمر محمد حازم احمد17121722211135044

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت479.0068.43اعدادية الشافعي للبنينادبيعمر محمد ماني سلطان17131722211135045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية الشافعي للبنينادبيمحمد سالم حازم محمد17141722211135047

كلية الحقوق/جامعة الموصل594.0084.86اعدادية الشافعي للبنينادبيمحمد عبد هللا حامد دبيسان17151722211135050

كلية الحقوق/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية الشافعي للبنينادبيمحمد علي عطا هللا بشير17161722211135051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية الشافعي للبنينادبيمحمود سعدي رمضان بكر17171722211135054

كلية الحقوق/جامعة الموصل546.0078.00اعدادية الشافعي للبنينادبيمحمود هشام غائب خلف17181722211135057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية الشافعي للبنينادبيمحمود يونس ذنون حسن محمود17191722211135058

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت578.0082.57اعدادية الشافعي للبنينادبيمدين صهيب غانم محمد17201722211135059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية الشافعي للبنينادبيمصطفى عامر يونس ذنون17211722211135062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية الشافعي للبنينادبيمصطفى عبد الوهاب علي عبد هللا17221722211135064
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية الشافعي للبنينادبيوائل عبد الرحيم عبد القادر حسن17231722211135069

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل593.0084.71اعدادية الشافعي للبنينادبييوسف غانم عبد هللا عباس17241722211135071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية الشافعي للبنينادبييوسف محمود احمد حسين17251722211135072

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية542.0077.43اعدادية الرضواني للبنينادبيابراهيم بسام مطر محمد17261722211147001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل579.0082.71اعدادية الرضواني للبنينادبياحمد رعد عبد العزيز عبد هللا17271722211147005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت524.0074.86اعدادية الرضواني للبنينادبياحمد عامر محمود عبد هللا17281722211147006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية الرضواني للبنينادبياحمد محمد بشير احمد عبد هللا17291722211147009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية الرضواني للبنينادبياحمد هالل ابراهيم حسن17301722211147010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية الرضواني للبنينادبياسامة رعد جاسم محمد17311722211147011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422.0060.29اعدادية الرضواني للبنينادبياسامة مؤيد علي حسين17321722211147012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية الرضواني للبنينادبيانمار نايف محمود عبد هللا17331722211147013

قسم التربية الخاصة-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية الرضواني للبنينادبيجمال محمود صالح محمد17341722211147017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل597.0085.29اعدادية الرضواني للبنينادبيحارث فتحي حسين علي17351722211147018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية الرضواني للبنينادبيحامد عبد هللا حسين جاسم17361722211147020

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية الرضواني للبنينادبيحسين حازم حسين محمد17371722211147021

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت470.0067.14اعدادية الرضواني للبنينادبيذكران محمد ياسين محمد17381722211147024

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت508.0072.57اعدادية الرضواني للبنينادبيرضوان محمد ياسين محمد17391722211147025

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت519.0074.14اعدادية الرضواني للبنينادبيزياد خلف ابراهيم داود17401722211147026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية الرضواني للبنينادبيسفيان يوسف محمد نوري حسن17411722211147029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية الرضواني للبنينادبيشامل محمد علي حسين حمزة17421722211147032

كلية القانون/جامعة نينوى519.0074.14اعدادية الرضواني للبنينادبيصخر عبد هللا محمود سليمان17431722211147033

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت513.0073.29اعدادية الرضواني للبنينادبيصفوان يوسف محمد نوري حسن17441722211147034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية الرضواني للبنينادبيعبد الرحمن علي خليل ابراهيم17451722211147038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية الرضواني للبنينادبيعبد العزيز ثامر علي عواد17461722211147040

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر450.0064.29اعدادية الرضواني للبنينادبيعبد هللا احمد سلطان ابراهيم17471722211147041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية436.0062.29اعدادية الرضواني للبنينادبيعبد هللا فتحي محمد عبد هللا17481722211147043

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت476.0068.00اعدادية الرضواني للبنينادبيعبد هللا محمد عبد الهادي عبد الغفور17491722211147044

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية الرضواني للبنينادبيعبد المحسن طايس جمعه علي17501722211147045

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية الرضواني للبنينادبيعبد الواحد محمود احمد هرو17511722211147047

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت527.0075.29اعدادية الرضواني للبنينادبيعثمان محمود احمد علي17521722211147048

كلية اآلداب/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية الرضواني للبنينادبيعدنان حسين يوسف خليل17531722211147049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية الرضواني للبنينادبيعلي حسين فتحي حسين17541722211147050

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية الرضواني للبنينادبيعلي عارف علي عبو17551722211147052

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية الرضواني للبنينادبيعلي غانم محمود زيدان17561722211147055

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت512.0073.14اعدادية الرضواني للبنينادبيعمر طه حسن علي17571722211147059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية الرضواني للبنينادبيغيث هاشم عبد محمد17581722211147061

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل559.0079.86اعدادية الرضواني للبنينادبيفهد محمد سعيد حمادي17591722211147063

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت515.0073.57اعدادية الرضواني للبنينادبيقيصر عبد الرزاق حنوش محمد17601722211147065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية الرضواني للبنينادبيكرم سعد وعد طه17611722211147066

كلية التربية /جامعة الحمدانية570.0081.43اعدادية الرضواني للبنينادبيمحمد ابراهيم محمد حسين17621722211147068

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية379.0054.14اعدادية الرضواني للبنينادبيمحمد ابراهيم يونس محمود17631722211147069

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل582.0083.14اعدادية الرضواني للبنينادبيمحمد رجب محمد سلطان17641722211147070
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29اعدادية الرضواني للبنينادبيمحمد عبد الفتاح امديد علي17651722211147072

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت583.0083.29اعدادية الرضواني للبنينادبيمحمد علي محمد ياسين17661722211147074

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية الرضواني للبنينادبيمحمد فارس ادريس احمد17671722211147075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية الرضواني للبنينادبيمحمود صباح ابراهيم محمود17681722211147077

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية الرضواني للبنينادبيمحمود محمد شعالن طه17691722211147078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية الرضواني للبنينادبيمصطفى عبد ابراهيم عباس17701722211147083

كلية القانون/جامعة نينوى529.0075.57اعدادية الرضواني للبنينادبيمصطفى محمد خضر احمود17711722211147084

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت524.0074.86اعدادية الرضواني للبنينادبيمنذر خضير محمود محيمد17721722211147085

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية الرضواني للبنينادبيميثاق خميس محمد سلطان17731722211147088

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت510.0072.86اعدادية الرضواني للبنينادبيميثاق ياسين صالح رمضان17741722211147089

كلية الحقوق/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية الرضواني للبنينادبينصر خضير محمود محيمد17751722211147090

كلية التربية /جامعة الحمدانية453.0064.71اعدادية الرضواني للبنينادبيهشام احمد محمد عبد17761722211147092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية الرضواني للبنينادبيوسام صباح محمود خلف17771722211147093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية الرضواني للبنينادبيياسين محمد ياسين مصطفى17781722211147096

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل548.0078.29ثانوية بادوش للبنينادبيبهاء حامد صالح محل17791722211156001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0071.29ثانوية بادوش للبنينادبيجاسم حسين جاسم عليوي17801722211156002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل483.0069.00ثانوية بادوش للبنينادبيحسن يوسف نوري طه17811722211156003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57ثانوية بادوش للبنينادبيحسين عبد الوهاب اسماعيل علي17821722211156004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل597.0085.29ثانوية بادوش للبنينادبيحمد جاسم محمد احمد17831722211156005

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0066.14ثانوية بادوش للبنينادبيزكريا فزع محمد عبد هللا17841722211156006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل651.0093.00ثانوية بادوش للبنينادبيسمير غانم رمضان محمود17851722211156007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل581.0083.00ثانوية بادوش للبنينادبيشعالن احمد جلعوط نزال17861722211156008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل536.0076.57ثانوية بادوش للبنينادبيعلي ابراهيم خلف ياسين17871722211156011

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل514.0073.43ثانوية بادوش للبنينادبيعلي نواف عبد العزيز ضياء17881722211156012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل491.0070.14ثانوية بادوش للبنينادبيماهر حسين جاسم زيدان17891722211156013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل530.0075.71ثانوية بادوش للبنينادبيمحمد احمد برجس محمود17901722211156015

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت506.0072.29ثانوية بادوش للبنينادبيمحمد عدنان خضر احمد17911722211156017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل461.0065.86ثانوية بادوش للبنينادبييونس علي يونس محمد17921722211156019

كلية التربية /جامعة الحمدانية481.0068.71ثانوية عمر كان للبنينادبياحمد عبد المجيد احمد علي17931722211159001

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت471.0067.29ثانوية عمر كان للبنينادبيبكر رياض عثمان صالح17941722211159004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية عمر كان للبنينادبيحسن عز الدين حمدي محمود17951722211159005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0072.57ثانوية عمر كان للبنينادبيصالح هيثم سليمان صالح17961722211159006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل609.0087.00ثانوية عمر كان للبنينادبيعثمان يونس زينل احمد17971722211159007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل545.0077.86ثانوية عمر كان للبنينادبيعلي محمد شحاذة عبد هللا17981722211159009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت535.0076.43ثانوية عمر كان للبنينادبييوسف مؤيد احمد صالح17991722211159010

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت496.0070.86ثانوية عمر كان للبنينادبييونس جمعة عبد هللا حيدر18001722211159011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0060.43ثانوية تل الهوى للبنينادبيحارث احمد محمود يونس18011722211167002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل507.0072.43ثانوية تل الهوى للبنينادبيعلي خميس علي حاضر18021722211167004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل508.0072.57ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيعبد هللا عنتر سعد معدان18031722211168007

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل445.0063.57ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيعمر فرحان خلف احمد18041722211168009

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0066.43ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيفرحان علي عناد سليمان18051722211168010

كلية القانون/جامعة نينوى511.0073.00ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيفنر عطيه اسود بلو18061722211168011
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كلية القانون/جامعة نينوى585.0083.57ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيفيصل ابراهيم محمد احمد18071722211168012

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل564.0080.57ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيمحمد مرزوق سيد صالوي18081722211168013

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيمحمد هالل عبيد حسن18091722211168014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0074.71ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيياسر علي مهيدي صالوي18101722211168016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0070.29ثانوية العدلة للبنينادبيحمادي شهاب احمد عبدهللا18111722211171004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل575.0082.14ثانوية العدلة للبنينادبيحمد ابراهيم خلف فرج18121722211171005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل440.0062.86ثانوية العدلة للبنينادبيخالد سالم ذنون احمد18131722211171006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل530.0075.71ثانوية العدلة للبنينادبيزين العابدين عامر خليل يونس18141722211171008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0069.57ثانوية العدلة للبنينادبيساجر رائد اغليب عبيد18151722211171009

كلية القانون/جامعة نينوى528.0075.43ثانوية العدلة للبنينادبيعبد الجليل احمد محمد عبد الجليل18161722211171010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل531.0075.86ثانوية العدلة للبنينادبيفهد غانم نجم فرحان18171722211171011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0072.71ثانوية العدلة للبنينادبيمصطفى احمد علي سليمان18181722211171014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية556.0079.43ثانوية النركزلية للبنينادبيابراهيم رافع فاضل صالح18191722211175001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0062.71ثانوية النركزلية للبنينادبيابراهيم محمد طه محمد18201722211175002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0067.29ثانوية النركزلية للبنينادبيحارث محمود خضر غثوان18211722211175004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل560.0080.00ثانوية النركزلية للبنينادبيخضر محمود خضر غثوان18221722211175005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية النركزلية للبنينادبيرائد ابراهيم محمد حمادي18231722211175006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0064.14ثانوية النركزلية للبنينادبيسفيان صباح فارس حبش18241722211175007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل494.0070.57ثانوية النركزلية للبنينادبيصدام ابراهيم خضر غثوان18251722211175008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل550.0078.57ثانوية النركزلية للبنينادبيصهيب صالح محمود طه18261722211175009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية النركزلية للبنينادبيعبدالرحمن محمد حنتوش طلب18271722211175010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل619.0088.43ثانوية النركزلية للبنينادبيعلي محمد خضر غثوان18281722211175011

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0064.86ثانوية النركزلية للبنينادبيغانم عدنان صالح احمد18291722211175012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل570.0081.43ثانوية النركزلية للبنينادبيمحمد حاتم مجيد صبار18301722211175015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية النركزلية للبنينادبيميزر محمود خضر غثوان18311722211175017

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71ثانوية النركزلية للبنينادبييعقوب يوسف رمضان فتحي18321722211175018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0075.43ثانوية بيجوانية عليا للبنينادبياحمد طه سالم عواد18331722211180001

كلية القانون/جامعة نينوى533.0076.14ثانوية بيجوانية عليا للبنينادبياسماعيل حسن اسماعيل حسين18341722211180002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462.0066.00ثانوية بيجوانية عليا للبنينادبيعيسى زياد محمود عيدان18351722211180005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل607.0086.71ثانوية بيجوانية عليا للبنينادبيياسين يونس جميل جدوع18361722211180008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0074.00ثانوية الشهيد احمد عادل للبنينادبيجاسم محمد احمد بالل18371722211184002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل621.0088.71ثانوية الشهيد احمد عادل للبنينادبيعبد هللا احمد حميد شاحوذ18381722211184005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل494.0070.57ثانوية الشهيد احمد عادل للبنينادبيعلي عدنان احمد بالل18391722211184006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل600.0085.71ثانوية الشهيد احمد عادل للبنينادبيمحمد عبد الوهاب عزيز محمد18401722211184009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0071.29ثانوية الشهيد احمد عادل للبنينادبيمحمد فارس عزيز محمد18411722211184010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل427.0061.00ثانوية الشهيد احمد عادل للبنينادبيوسام عبدهللا صالح حسين18421722211184011

كلية القانون/جامعة نينوى530.0075.71ثانوية بئر الحلو للبنينادبيبسام حميدي حسين محمد18431722211189002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل427.0061.00ثانوية بئر الحلو للبنينادبيبشار حميدي حسين محمد18441722211189003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل633.0090.43ثانوية بئر الحلو للبنينادبيجمال طه احمد ابراهيم18451722211189004

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0064.00ثانوية بئر الحلو للبنينادبيخضر جاسم خضر محمد18461722211189005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل601.0085.86ثانوية بئر الحلو للبنينادبيزياد طارق محمد ابراهيم18471722211189006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل601.0085.86ثانوية بئر الحلو للبنينادبيعامر حسين ابراهيم حسين18481722211189009
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0067.29ثانوية بئر الحلو للبنينادبيعبد القادر جاسم محمد نزال18491722211189012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية550.0078.57ثانوية بئر الحلو للبنينادبيعبد هللا صالح احمد جاسم18501722211189014

كلية الحقوق/جامعة الموصل550.0078.57ثانوية بئر الحلو للبنينادبيعبد هللا فاضل ابراهيم حسين18511722211189015

كلية القانون/جامعة نينوى522.0074.57ثانوية بئر الحلو للبنينادبيعطا هللا جاسم ابراهيم حسين18521722211189016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل482.0068.86ثانوية بئر الحلو للبنينادبيمؤيد فارس سالم عبد18531722211189018

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية بئر الحلو للبنينادبينواف ابراهيم علي مسرور18541722211189020

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت538.0076.86ثانوية الهرم الثانية للبنينادبيابراهيم احمد عبد العزيز احمد18551722211191001

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية الهرم الثانية للبنينادبياحمد لؤي عبد العزيز احمد18561722211191002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية الهرم الثانية للبنينادبيايمن دحام حمد ارحيل18571722211191003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0064.00ثانوية الهرم الثانية للبنينادبيرعد علي حسن محمد18581722211191004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل547.0078.14ثانوية الهرم الثانية للبنينادبياسماعيل. عماد الدين يوسف خليل18591722211191005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0063.29ثانوية الهرم الثانية للبنينادبينايف عبداالله علي الهادي محمد18601722211191006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر427.0061.00ثانوية البوير للبنينادبياحمد صالح فتحي غدير18611722211194001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل483.0069.00ثانوية البوير للبنينادبيحسين صالح خضر سلطان18621722211194002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية البوير للبنينادبيخالد عيسى اخضير بالل18631722211194003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل575.0082.14ثانوية البوير للبنينادبيخضير صالح مولود محمد18641722211194004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل494.0070.57ثانوية البوير للبنينادبيعبد فتحي عبد حمد18651722211194005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0074.00ثانوية البوير للبنينادبيعمر محمد ابراهيم عبد الرحمن18661722211194006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462.0066.00ثانوية البوير للبنينادبيعمران خليف محمد ذنون18671722211194007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0064.00ثانوية البوير للبنينادبيمبشر محمود هادي حمود18681722211194008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0069.29ثانوية البوير للبنينادبيمحمد فتحي احمد محمد18691722211194009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0068.71ثانوية البوير للبنينادبيمهدي عواد احمد محمد18701722211194010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0066.29ثانوية البوير للبنينادبيهشام فتحي احمد خلف18711722211194011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0072.43ثانوية ابو وني للبنينادبياسامة الياس اسود ابراهيم18721722211196001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519.0074.14ثانوية ابو وني للبنينادبيجالل ياسر خضر خلف18731722211196002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت514.0073.43ثانوية ابو وني للبنينادبيحامد عزام احمد فتحي18741722211196003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0070.29ثانوية ابو وني للبنينادبيعالء حمادي احمد حسون18751722211196006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية ابو وني للبنينادبيفهد سعد صالح ياسين18761722211196008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية ابو وني للبنينادبيمانع غانم عبد الياس18771722211196009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط529.0075.57ثانوية ابو وني للبنينادبيمحمد ابراهيم صالح ابراهيم18781722211196010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل491.0070.14ثانوية ابو وني للبنينادبيمحمد جاسم خضر صالح18791722211196011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0073.14ثانوية ابو وني للبنينادبيمحمد ذبيان محمد احمد18801722211196012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية544.0077.71ثانوية ابو وني للبنينادبيمحمود جمال محمد صالح18811722211196013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية ابو وني للبنينادبيمهند سعد صالح ياسين18821722211196014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل582.0083.14ثانوية ابو وني للبنينادبييوسف ابراهيم حمدي صالح18831722211196015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0064.86ثانوية االخوة للبنينادبياحمد خالد اسماعيل هادي18841722211197001

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل449.0064.14ثانوية االخوة للبنينادبيسالم وليد سالم احمد18851722211197005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية االخوة للبنينادبيصالح الدين حسن علي خضر18861722211197006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0070.71ثانوية االخوة للبنينادبيطه ادريس جرجيس رمضان18871722211197007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0067.29ثانوية االخوة للبنينادبيعلي اركان عبد الغفور محمود18881722211197009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل505.0072.14ثانوية االخوة للبنينادبيمؤمن نزار محمد عبدو18891722211197011

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل446.0063.71ثانوية االخوة للبنينادبيمؤمن يوسف عبد العزيز عسكر18901722211197012
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل496.0070.86ثانوية االخوة للبنينادبيماجد مؤيد علي احمد18911722211197013

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل445.0063.57ثانوية االخوة للبنينادبيمحمد صالح سليمان محمد18921722211197014

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71ثانوية االخوة للبنينادبيمحمد ميسر مال هللا يونس18931722211197015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0066.57ثانوية االخوة للبنينادبيمحمد نزار محمد عبدو18941722211197016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0069.71ثانوية االخوة للبنينادبيمصطفى فارس عكيد جانكير18951722211197019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0066.29ثانوية االخوة للبنينادبييوسف محمد خليل حاجي18961722211197024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0071.71ثانوية االخوة للبنينادبييونس وعد يونس علي18971722211197025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57ثانوية النعمان بن مقرن للبنينادبيبشار مهدي عبد القادر صالح18981722211198002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل538.0076.86ثانوية النعمان بن مقرن للبنينادبيخليل جهاد خليل ابراهيم18991722211198004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل420.0060.00ثانوية النعمان بن مقرن للبنينادبيعبد الرحمن عبد هللا محمود جبيل19001722211198005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0065.29ثانوية النعمان بن مقرن للبنينادبيمحمد عبد الستار خليل سليمان19011722211198009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0063.57ثانوية النعمان بن مقرن للبنينادبيمحمد عبد السالم جاسم محمد19021722211198010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0063.29ثانوية النعمان بن مقرن للبنينادبيمحمد فتحي محمد احمد19031722211198011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية النعمان بن مقرن للبنينادبيمحمود احمد فتحي صالح19041722211198012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43ثانوية ابليج للبنينادبياحمد علي حسين علي19051722211199001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية ابليج للبنينادبيخالد محسن احمد محمود19061722211199002

كلية الحقوق/جامعة الموصل576.0082.29ثانوية ابليج للبنينادبيعبد الواحد صالح يونس صالح19071722211199004

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية ابليج للبنينادبيعدنان عواد خلف عليوي19081722211199005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل567.0081.00ثانوية ابليج للبنينادبيعلي حسين خلف حسن19091722211199006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0063.71ثانوية ابليج للبنينادبيعلي فتحي غانم علي19101722211199007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية ابليج للبنينادبيعمر عبد الرزاق محمد عباس19111722211199008

كلية التربية /جامعة الحمدانية482.0068.86ثانوية ابليج للبنينادبيعيسى سالم حميد جاسم19121722211199009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية ابليج للبنينادبيمجيد محمد جاسم حمدي19131722211199010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل526.0075.14ثانوية ابليج للبنينادبيمحمد علي احمد محمود19141722211199012

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت507.0072.43ثانوية ابليج للبنينادبيمخلص فارس حمود حامد19151722211199013

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية االبداع للبنينادبيابراهيم رمضان عبو مطرود19161722211202002

كلية اآلداب/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية االبداع للبنينادبياحمد ايهاب سعيد محمد19171722211202003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية االبداع للبنينادبيانس محمد خليل ابراهيم19181722211202008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية االبداع للبنينادبيحارث محمد اسماعيل عزيز19191722211202009

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00اعدادية االبداع للبنينادبيطارق زياد احمد يونس19201722211202012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية االبداع للبنينادبيعبد هللا اياد عادل حمودي19211722211202014

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية االبداع للبنينادبيعلي حسين علي احمد19221722211202015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية االبداع للبنينادبيعلي حميد خليف عكيل19231722211202016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية االبداع للبنينادبيعمر رافع محمد شيت خليل19241722211202017

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت459.0065.57اعدادية االبداع للبنينادبيقاسم ضنام ناظم شيت19251722211202019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية االبداع للبنينادبيمحمد حسن سليمان حسين19261722211202021

كلية الحقوق/جامعة الموصل593.0084.71اعدادية االبداع للبنينادبيمحمد طارق محمد مصطفى19271722211202022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية االبداع للبنينادبيمصطفى علي نجم عبد هللا19281722211202023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل584.0083.43اعدادية االبداع للبنينادبيهياس فيصل جاسم حمود19291722211202024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0068.71ثانوية خورسيباط للبنينادبيابوذر عمر عبد يونس19301722211209001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل571.0081.57ثانوية خورسيباط للبنينادبياسالم محمد يونس محمد19311722211209002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0075.43ثانوية خورسيباط للبنينادبيجرجيس عامر عزيز يونس19321722211209004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل435.0062.14ثانوية خورسيباط للبنينادبيفتيان خالد حسين صالح19331722211209011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل594.0084.86ثانوية خورسيباط للبنينادبيمحمد رياض عبد الجبار شهاب19341722211209013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل574.0082.00ثانوية خورسيباط للبنينادبيمحمد سفيان حمزة عباس19351722211209014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0068.86ثانوية خورسيباط للبنينادبيمحمد محمود احمد محمد19361722211209017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل495.0070.71ثانوية خورسيباط للبنينادبيمقتدى جعفر قاسم حسين19371722211209018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل466.0066.57ثانوية عمرو بن معد للبنينادبياسحاق صالح محمود طه19381722211210002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية عمرو بن معد للبنينادبياسماعيل عبد هللا ابراهيم محمد19391722211210003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل620.0088.57ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيجهاد رعد جاسم محمد19401722211210005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0072.71ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيخالد جمعه احمد محمد19411722211210006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0067.86ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيساهر حسين عالوي ابراهيم19421722211210010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل554.0079.14ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيشعبان فارس عليوي عويد19431722211210012

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيصفوان راغب الياس محمود19441722211210013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل556.0079.43ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيعبد الحكيم محمد جاسم محمد19451722211210014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل548.0078.29ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيعبد الرحمن وعد جاسم محمد19461722211210015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل550.0078.57ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيعبد القادر نايف محمد احمد19471722211210016

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيمحمد خلف صالح احمد19481722211210020

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيمصعب طارق حسين علي19491722211210021

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية عمرو بن معد للبنينادبينبهان هاشم احمد جاسم19501722211210023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل555.0079.29ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيياسر عمار حسين علي19511722211210025

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية الغزالني للبنينادبياسامة زبد عبد الوهاب احمد19521722211212002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية الغزالني للبنينادبيايمن جاسم محمد خضير19531722211212005

كلية اآلداب/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية الغزالني للبنينادبيبرزان منهل فتحي خلف19541722211212006

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86اعدادية الغزالني للبنينادبيبسمان محمد عز الدين خلف19551722211212007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية الغزالني للبنينادبيثابت تحسين علي حمد19561722211212008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية الغزالني للبنينادبيجاسم باسم جاسم محمد19571722211212009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية الغزالني للبنينادبيحامد عالء حامد علي19581722211212010

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29اعدادية الغزالني للبنينادبيحسين احمد نجيب حسن19591722211212011

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية الغزالني للبنينادبيخالد امير خالد اسماعيل19601722211212012

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29اعدادية الغزالني للبنينادبيذنون عماد ذنون عبد هللا19611722211212013

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت505.0072.14اعدادية الغزالني للبنينادبيرضوان عبد االله عبد هللا حسن19621722211212015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية الغزالني للبنينادبيطه عبد االله محمد يعقوب19631722211212016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية الغزالني للبنينادبيعبد العزيز مذري احمد عبد العزيز19641722211212020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية الغزالني للبنينادبيعبد هللا ارشد زهير محمد منير19651722211212021

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية الغزالني للبنينادبيعبد هللا جمال محمد عبد هللا19661722211212022

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية الغزالني للبنينادبيعلي فهد بدر محمد علي19671722211212023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية550.0078.57اعدادية الغزالني للبنينادبيعلي محمد زكي عبد الرزاق نجم19681722211212024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية الغزالني للبنينادبيعماد محمود خلف حسين19691722211212025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية الغزالني للبنينادبيفهد احمد عبد الخالق سليمان19701722211212028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية الغزالني للبنينادبيمدين عبد الرزاق احمد صالح19711722211212034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية431.0061.57اعدادية الغزالني للبنينادبيمصطفى خالد يونس محمد19721722211212037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية الغزالني للبنينادبيمهيمن احمد رمزي شيت19731722211212038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية الغزالني للبنينادبيهشام هادي محمد عمر19741722211212039
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية الغزالني للبنينادبيياسر عمار محمد ابراهيم19751722211212040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل568.0081.14اعدادية الغزالني للبنينادبييوسف عالء دريد ابراهيم19761722211212041

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية الغزالني للبنينادبييونس محمد يونس محمود19771722211212043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل494.0070.57ثانوية كاخرتة للبنينادبيايمن فواز ابراهيم حسن19781722211213002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0071.29ثانوية كاخرتة للبنينادبيبرزان جدوع صالح عبد هللا19791722211213003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية كاخرتة للبنينادبيحسين خضر محمد اعلى19801722211213005

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل476.0068.00ثانوية كاخرتة للبنينادبيسعدون وهب ظاهر محمود19811722211213007

كلية التربية /جامعة الحمدانية460.0065.71ثانوية كاخرتة للبنينادبيعايش عبد الحميد احمد صالح19821722211213008

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل530.0075.71ثانوية كاخرتة للبنينادبيعبد الرحمن عدنان علي احمد19831722211213009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل467.0066.71ثانوية كاخرتة للبنينادبيعبد هللا احمد ابراهيم احمد19841722211213010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493.0070.43ثانوية كاخرتة للبنينادبيعمر طه احمد محمد19851722211213011

كلية القانون/جامعة نينوى539.0077.00ثانوية كاخرتة للبنينادبيمحمد سالم محمد علي19861722211213013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل482.0068.86ثانوية الدنج للبنينادبياحمد عبد احمد صالح19871722211214002

كلية القانون/جامعة نينوى535.0076.43ثانوية الدنج للبنينادبيزيد ستار نجم حميد19881722211214004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية الدنج للبنينادبيسالم جمعه عبد تركي19891722211214005

كلية الحقوق/جامعة الموصل564.0080.57ثانوية الدنج للبنينادبيسعيد رجب نجم حميد19901722211214006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل509.0072.71ثانوية الدنج للبنينادبيشاكر رمضان عليوي حمادي19911722211214007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0072.86ثانوية الدنج للبنينادبيعبد الواحد احمد خلف احمد19921722211214008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0064.71ثانوية الدنج للبنينادبيعبدالرحمن عمار احمد صالح19931722211214009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت470.0067.14ثانوية الدنج للبنينادبيمحمد احميدان محمد حسين19941722211214012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل555.0079.29ثانوية الدنج للبنينادبيمحمد منيف عايد حميد19951722211214013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0070.29ثانوية الدنج للبنينادبيمصعب احمد خلف احمد19961722211214014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية452.0064.57ثانوية الدنج للبنينادبييونس نشوان لطس تركي19971722211214015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل463.0066.14ثانوية دار االندلس االهلية للبنينادبياحمد موفق سعيد محمود19981722213006001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86ثانوية دار االندلس االهلية للبنينادبيعبد الرحمن محمد نايف احمد19991722213006003

كلية اآلداب/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية دار االندلس االهلية للبنينادبيعبد الرحمن معتز غازي سعد هللا20001722213006004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل441.0063.00ثانوية دار االندلس االهلية للبنينادبيمعتصم حسين مخلف ساير20011722213006009

كلية القانون/جامعة نينوى528.0075.43ثانوية الهدى االهلية للبنينادبيمخلف حسين مخلف عناز20021722213014003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0066.57ثانوية الهدى االهلية للبنينادبيمصطفى عبود محمد منصور20031722213014004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل428.0061.14ثانوية الهدى االهلية للبنينادبيمصعب عمر احمد داؤد20041722213014005

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57اعدادية الشعب المسائية للبنينادبياحمد طه حميد محمد شيت20051722215001005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية الشعب المسائية للبنينادبياسماعيل صالح محمد عواد20061722215001010

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيجمعه علي جمعه احمد20071722215001015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيحسين خالد حسين علي20081722215001020

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيزيد هايل عائد علي20091722215001022

كلية الحقوق/جامعة الموصل601.0085.86اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيسيف سعد هللا محمد سلطان20101722215001029

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيصادق ظاهر عطية محمد20111722215001032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيصالح حميد حسن حسين20121722215001033

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية371.0053.00اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيصالح عبد هللا صالح احمد20131722215001034

كلية القانون/جامعة نينوى529.0075.57اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعبد الكريم محمد صالح خلف موسى20141722215001039

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعبد هللا احمد عبد القادر فتحي20151722215001040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعبد الهادي احمد نجم عبد هللا20161722215001042
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعمر ياسين يونس محمد20171722215001047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية456.0065.14اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعيسى اسماعيل محمود بلو20181722215001048

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحسن طالب صالح طالب20191722215001054

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد ابراهيم احمد حميد20201722215001055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد مهند محمد زكي عبد الغفور20211722215001068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية الشعب المسائية للبنينادبينامق علي حسين عليوي20221722215001072

كلية التربية /جامعة الحمدانية440.0062.86اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيهاشم جمعه ابراهيم عبد هللا20231722215001073

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0063.14اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيوحيد اسماعيل وحيد مصطفى20241722215001074

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيياسر سليم احمد جاسم20251722215001076

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية الشعب المسائية للبنينادبييونس مشعل عبد الغني قادر20261722215001080

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيابراهيم خالد ابراهيم محمد20271722215002001

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيابراهيم عدي علي محمود20281722215002002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل622.0088.86اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد مسعود زيدان خلف20291722215002005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيبشار فارس غالب يونس20301722215002009

كلية اآلداب/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيسرمد علي حسين معيوف20311722215002020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيسيف فاضل علي نفط20321722215002022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيضياء احمد شبلي صالح20331722215002023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد الرزاق جاسم عبد نجم20341722215002024

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية383.0054.71اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعلي عادل احمد عزيز20351722215002033

كلية القانون/جامعة نينوى510.0072.86اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعلي عبد السالم محمد حمو20361722215002034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعمار ياسر هاشم شاكر20371722215002040

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيفاضل عباس عمر شهاب20381722215002042

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد غانم محمد مصطفى20391722215002060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد قاسم داؤد سليمان20401722215002061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمود محمد كمال يونس20411722215002064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمصطفى رشيد عبد محمد20421722215002066

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيوليد موسى صالح مخلف20431722215002070

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييوسف حسين عباس يونس20441722215002074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييوسف موفق حسن محمد شيت20451722215002076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيسعيد يونس شحاذه علي20461722215008007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت477.0068.14ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيمحمد مصطفى فتحي اسماعيل20471722215008013

كلية التربية /جامعة الحمدانية423.0060.43ثانوية المنار المسائية المختلطةادبياحمد سامي سليمان الياس20481722215013001

كلية الحقوق/جامعة الموصل610.0087.14ثانوية القيارة المسائية للبنينادبياسامة محمد خضير عليوي20491722215015003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0071.00ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيايمن سعيد محمود عجيل20501722215015005

كلية القانون/جامعة نينوى512.0073.14ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعبد الرحمن ناجي عبد سليمان20511722215015010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعبد الكريم حاتم احمد ادهام20521722215015011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعلي محمود عابد عبود20531722215015017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0064.14ثانوية زمار المسائية للبنينادبيكيالن حسن خضر الياس20541722215016002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439.0062.71اعدادية الهويرة المختلطةادبيابراهيم محمد جاسم محمد20551722217001001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية الهويرة المختلطةادبيحسام حاضر عباس محمد20561722217001004

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية الهويرة المختلطةادبيسليمان محمد حسن عبد هللا20571722217001005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية الهويرة المختلطةادبيصفوك عماد نصيف جاسم20581722217001006
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية الهويرة المختلطةادبيصهيب غازي خليل محمد20591722217001007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية الهويرة المختلطةادبيعبد الهادي طعمة سليمان طعمة20601722217001008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية الهويرة المختلطةادبيعلي حامد عمر يوسف20611722217001009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية الهويرة المختلطةادبيعلي روكان صالح سليمان20621722217001011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية الهويرة المختلطةادبيعمر ترف يونس محمد20631722217001013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية الهويرة المختلطةادبيفراس اسعد حسين عبد هللا20641722217001014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية الهويرة المختلطةادبيقيس عدنان ابراهيم احمد20651722217001015

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت496.0070.86اعدادية الهويرة المختلطةادبيمحمد شاكر محمود احمد20661722217001016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية الهويرة المختلطةادبيمحمود غانم علي اسماعيل20671722217001017

كلية القانون/جامعة نينوى517.0073.86اعدادية العراق المختلطةادبيجميل رشو سرحان حسين20681722217002001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية الفتوة المختلطةادبياحمد عبد هللا عبد احمد20691722217003001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل622.0088.86اعدادية الفتوة المختلطةادبياحمد مهدي طعمة اسماعيل20701722217003002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية الفتوة المختلطةادبيادهام هذال نمر احمد20711722217003003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل576.0082.29اعدادية الفتوة المختلطةادبيايهم شعالن شحاذة حسين20721722217003004

كلية القانون/جامعة نينوى518.0074.00اعدادية الفتوة المختلطةادبيحردان علي لطيف عبد هللا20731722217003005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية الفتوة المختلطةادبيحميد احمد علي صالح20741722217003007

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت488.0069.71اعدادية الفتوة المختلطةادبيصالح عباس قادر عبد هللا20751722217003008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية الفتوة المختلطةادبيصالح فتحي صالح عطية20761722217003009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية الفتوة المختلطةادبيصدام دهام حسين محمود20771722217003010

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت509.0072.71اعدادية الفتوة المختلطةادبيطارق كامل ابراهيم خلف20781722217003011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية الفتوة المختلطةادبيعبد الخالق حسين اسعد ياسين20791722217003012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية الفتوة المختلطةادبيعبد الرحيم ترف ياسين محمد20801722217003014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية الفتوة المختلطةادبيعلي حميد سليم حميد20811722217003016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية الفتوة المختلطةادبيعلي صالح حسن دقماش20821722217003017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية الفتوة المختلطةادبيعلي عمر اسعد علي20831722217003018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية الفتوة المختلطةادبيعلي ناظم غافل محمد20841722217003019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية الفتوة المختلطةادبيعمر علي حمد خلف20851722217003020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل576.0082.29اعدادية الفتوة المختلطةادبيمحمد سعد محمد علي ابراهيم20861722217003022

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك451.0064.43اعدادية الفتوة المختلطةادبيمحمد طه عبد هللا عبد20871722217003024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية الفتوة المختلطةادبيمحمد عبد هادي علي20881722217003025

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت495.0070.71اعدادية الفتوة المختلطةادبيمحمود احسان احمد اسماعيل20891722217003026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية الفتوة المختلطةادبيمصطفى اسماعيل ابراهيم ياسين20901722217003027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية الفتوة المختلطةادبيمصطفى سالم اسود شدة20911722217003028

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية الفتوة المختلطةادبيمكرم محمد طعمة اسماعيل20921722217003029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0060.86ثانوية ذو الفقار المختلطةادبياحمد حسين حسن عبد هللا20931722217007001

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت477.0068.14ثانوية ذو الفقار المختلطةادبياحمد عدنان عزيز علي20941722217007002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0073.14ثانوية ذو الفقار المختلطةادبياحمد فتحي احمد محمد20951722217007003

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت503.0071.86ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيبرهان جمال طه ذياب20961722217007005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل477.0068.14ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيخليفه منصور مجيد خليفه20971722217007007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل513.0073.29ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيعبد هللا حمد دغماش حمور20981722217007010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل614.0087.71ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيعلي مهدي خلف عبد هللا20991722217007011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465.0066.43ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيغانم جمال محمود منصور21001722217007012
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قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت535.0076.43ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيمجول عبد هللا خلف حسن21011722217007013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل582.0083.14ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيمهند حسن محل جدوع21021722217007014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل583.0083.29ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيوطبان بنيان مجيد خليفه21031722217007015

قسم التربية الخاصة-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية سنوني المختلطةادبيسامي تحسين كوتي حسن21041722217010006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية سنوني المختلطةادبيسامي دخيل الياس حسن21051722217010007

كلية الحقوق/جامعة الموصل648.0092.57اعدادية سنوني المختلطةادبيسعد سعدو ابراهيم موسى21061722217010008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية سنوني المختلطةادبيفيصل رشو مراد ابراهيم21071722217010010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية سنوني المختلطةادبينوزت سليمان كسو جيجو21081722217010015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية سنوني المختلطةادبيهيثم خالت خديده الياس21091722217010016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةادبيعمر حامد سليمان مزيد21101722217013002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت513.0073.29ايمن- الخارجيون ادبيابراهيم محمد عبد هللا إسماعيل21111722218001005

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ايمن- الخارجيون ادبيانس محمد عبد حسن21121722218001098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0070.71ايمن- الخارجيون ادبيبالل صالح محمد يونس احمد21131722218001123

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ايمن- الخارجيون ادبيجالل محمد احمد محمد21141722218001147

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل494.0070.57ايمن- الخارجيون ادبيجمال عبد الرزاق حامد عبو21151722218001149

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل526.0075.14ايمن- الخارجيون ادبيحارث امين حسين ابراهيم21161722218001159

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت480.0068.57ايمن- الخارجيون ادبيحسن حبيب حسن يونس21171722218001167

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل510.0072.86ايمن- الخارجيون ادبيخلف عطيه مران عجيل21181722218001210

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0060.43ايمن- الخارجيون ادبيسعد ياسين سعيد جاسم21191722218001270

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل526.0075.14ايمن- الخارجيون ادبيضاري خميس علوان نزال21201722218001327

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0066.57ايمن- الخارجيون ادبيطه عبد الرزاق محمد رجب21211722218001338

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل469.0067.00ايمن- الخارجيون ادبيعز الدين هاشم حسين علي21221722218001429

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0067.29ايمن- الخارجيون ادبيعلي احمد سالم محمد سليم21231722218001442

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل475.0067.86ايمن- الخارجيون ادبيعلي تركي عكلة عبد هللا21241722218001445

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل489.0069.86ايمن- الخارجيون ادبيعمار ياسر علي حسين21251722218001491

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل504.0072.00ايمن- الخارجيون ادبيغيث احمد يونس رديني21261722218001539

كلية القانون/جامعة نينوى526.0075.14ايمن- الخارجيون ادبيفاروق عمر علي كيضي21271722218001544

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية462.0066.00ايمن- الخارجيون ادبيمحمد قاسم سعيد فرج21281722218001672

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0061.14ايمن- الخارجيون ادبيمحمد نوفل جاسم محمد21291722218001680

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل556.0079.43ايمن- الخارجيون ادبيمحمد هادي عبد هللا اسعد21301722218001681

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت514.0073.43ايمن- الخارجيون ادبيمحمد هاني مشهد يونس21311722218001682

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت517.0073.86ايمن- الخارجيون ادبيمحمد يوسف عبد علي21321722218001687

كلية اآلداب/جامعة الموصل549.0078.43ايمن- الخارجيون ادبيمصطفى بيات محمد حسين21331722218001723

كلية اآلداب/جامعة الموصل486.0069.43ايمن- الخارجيون ادبيمصطفى حسين معيوف وكاع21341722218001726

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86ايمن- الخارجيون ادبيمعتز محمود جاسم محمد21351722218001740

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0066.71ايمن- الخارجيون ادبيمهدي مسعود سودان غانم21361722218001748

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ايسر- الخارجيون ادبيايوب محمد طاهر عبد هللا احمد21371722218010093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86ايسر- الخارجيون ادبيبدر علي رشيد علي21381722218010098

كلية الحقوق/جامعة الموصل586.0083.71ايسر- الخارجيون ادبيخالد اياد عناد حسين21391722218010144

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل475.0067.86ايسر- الخارجيون ادبيطيف علي محيسن غضيب21401722218010231

كلية القانون/جامعة نينوى515.0073.57ايسر- الخارجيون ادبيعبد الرحمن احمد سعدي مهدي21411722218010244

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية470.0067.14ايسر- الخارجيون ادبيعلي عباس حازم حميد21421722218010293
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر447.0063.86ايسر- الخارجيون ادبيعلي عبد هللا حسن صالح21431722218010296

كلية الحقوق/جامعة الموصل582.0083.14ايسر- الخارجيون ادبيعمار عدي غانم شيت21441722218010306

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل463.0066.14ايسر- الخارجيون ادبيعمر ثائر محمد حسين21451722218010309

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل513.0073.29ايسر- الخارجيون ادبيكرم داؤد مزعل داؤد21461722218010359

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ايسر- الخارجيون ادبيليث ماهر محمود داؤد21471722218010366

كلية اآلداب/جامعة الموصل457.0065.29ايسر- الخارجيون ادبيمؤمن قيس حمزة علي21481722218010372

كلية القانون/جامعة نينوى538.0076.86ايسر- الخارجيون ادبيمحمد نايف عمر عبد هللا21491722218010434

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل479.0068.43ايسر- الخارجيون ادبيمنير محمود سلطان حسين21501722218010474

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0066.00ايسر- الخارجيون ادبينجم عبد هللا عاشور علي21511722218010481

كلية الحقوق/جامعة الموصل607.0086.71ايسر- الخارجيون ادبيهاشم ذنون يونس عكله21521722218010493

كلية القانون/جامعة نينوى513.0073.29ايسر- الخارجيون ادبيهيثم راكان عزة احمد21531722218010538

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0069.71ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبيدعاء صالح عطا هللا محمد21541722221004006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل547.0078.14ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبيزينب صالح احمد عواد21551722221004007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل507.0072.43ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبيشهد محمد خلف احمد21561722221004010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0064.86ثانوية الشهيد ضرار للبنينادبيشهد وليد خالد حسن21571722221004011

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل537.0076.71ثانوية الصالحيه العربيه للبنينادبياالء ابراهيم عجيل حبيب21581722221014001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل476.0068.00ثانوية البوسيف للبنينادبياسماء خيري يوسف عداي21591722221030001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل557.0079.57ثانوية البوسيف للبنينادبيرقيه عبد احمد بيجو21601722221030002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل568.0081.14ثانوية البوسيف للبنينادبيروجين فرحان خضير فتحي21611722221030003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0071.29ثانوية البوسيف للبنينادبيريام عمر محمد حيمو21621722221030004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0066.86ثانوية اشويرات للبنينادبياسراء خلف محمد حسين21631722221037002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية اشويرات للبنينادبيايناس سعدي احمد جاسم21641722221037004

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية اشويرات للبنينادبيهالة محمد ارزيج عطا هللا21651722221037010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل546.0078.00ثانوية اشويرات للبنينادبيهند محمد حسن جاسم21661722221037011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية اشويرات للبنينادبيهيام محمد حسن جاسم21671722221037012

كلية القانون/جامعة نينوى527.0075.29اعدادية الحود للبنينادبيرسل غازي علي صكر21681722221040003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل651.0093.00اعدادية الحود للبنينادبيرنده خلف احمد حسين21691722221040004

كلية الحقوق/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية الحود للبنينادبيريام ناصر خلف حمود21701722221040005

كلية اآلداب/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية الحود للبنينادبيساره حسين جاسم خلف21711722221040007

قسم رياض االطفال للبنات-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية الحود للبنينادبيعبير مظفر سلطان عطا هللا21721722221040008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية الحود للبنينادبينجوى خليل ابراهيم عزيز21731722221040012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية الحود للبنينادبيهدى حسن صالح ثالب21741722221040015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية امام غربي للبنينادبيابتهال ياسين حسين احمد21751722221046001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل459.0065.57ثانوية امام غربي للبنينادبيايمان حسين علي خلف21761722221046002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية امام غربي للبنينادبيايمان ظاهر احمد باقي21771722221046003

كلية اآلداب/جامعة الموصل592.0084.57ثانوية امام غربي للبنينادبيايمان عبدهللا احمد صالح21781722221046004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية امام غربي للبنينادبيرحمه محمد علي محمود21791722221046006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل514.0073.43ثانوية امام غربي للبنينادبيزينب عبد هللا حسين جاسم21801722221046007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0071.71ثانوية امام غربي للبنينادبيساره ظاهر احمد باقي21811722221046010

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية امام غربي للبنينادبيسحر علي ياسين حمد21821722221046011

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية امام غربي للبنينادبيمنى خالد عبدهللا شهاب21831722221046013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0067.14ثانوية امام غربي للبنينادبينور هاشم عبد هللا عواد21841722221046016
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية امام غربي للبنينادبيهناء احمد عالليش عويد21851722221046017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية السيد حمد للبنينادبيازهار عادل ابراهيم محمد21861722221073001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية السيد حمد للبنينادبياسماء ذنون خضر جاسم21871722221073004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل577.0082.43اعدادية السيد حمد للبنينادبياميره احمد عبد هللا احمد21881722221073005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية السيد حمد للبنينادبيجيالن عبد هللا نجم عبد هللا21891722221073006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل656.0093.71اعدادية السيد حمد للبنينادبيرقيه غانم عبد هللا محمد21901722221073007

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية السيد حمد للبنينادبيرنا موفق سلطان عبد هللا21911722221073008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل445.0063.57اعدادية السيد حمد للبنينادبيريام اياد عبد الكريم احمد21921722221073009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية السيد حمد للبنينادبيشهد يونس احمد حسين21931722221073011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية السيد حمد للبنينادبيشيماء فائز احمد صالح21941722221073012

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية السيد حمد للبنينادبيصفاء عمار فتحي محمد21951722221073013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية542.0077.43اعدادية السيد حمد للبنينادبيضحى ابراهيم محمود مهدي21961722221073014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية السيد حمد للبنينادبيضحى صالح عبد احمد21971722221073015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية السيد حمد للبنينادبيمروه ابراهيم احمد هالل21981722221073016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل595.0085.00اعدادية السيد حمد للبنينادبيمسار عبد الكريم خلف خضير21991722221073017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل530.0075.71اعدادية السيد حمد للبنينادبينهله ميسر نجم عبد هللا22001722221073019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل477.0068.14ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبيسجى محمود خلف تمر22011722221074001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل475.0067.86ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبيميادة حازم حمادي حمد22021722221074002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل496.0070.86ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبيهديل مصلح رشيد حسين22031722221074003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل554.0079.14ثانوية كنهش للبنينادبيديار احمد عبد هللا نزال22041722221076001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل486.0069.43ثانوية كنهش للبنينادبيريم صهيب عبد الجبار احمد22051722221076002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل511.0073.00ثانوية كنهش للبنينادبيسبأ عبد احمد عبد22061722221076003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل479.0068.43ثانوية كنهش للبنينادبيهنادي علي محمود ترف22071722221076004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86ثانوية تللسقف للبنينادبيفادية يوسف عبد بشو22081722221082001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية تللسقف للبنينادبيالفيا عصام اسطيفان هرمز22091722221082002

كلية اآلداب/جامعة الموصل510.0072.86ثانوية تللسقف للبنينادبيماردينا فرج داود اسحق22101722221082004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية تللسقف للبنينادبيماريانا عاصم شمعون يوسف22111722221082005

كلية الحقوق/جامعة الموصل571.0081.57ثانوية تل عدس للبنينادبيتبارك علي عبدهللا احمد22121722221089002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل557.0079.57ثانوية تل عدس للبنينادبيديمه عادل صالح موسى22131722221089003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل635.0090.71ثانوية تل عدس للبنينادبيزمن محمد يونس محمود22141722221089004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0070.29ثانوية تل عدس للبنينادبيساهره رائد حسين علي22151722221089005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0061.43ثانوية تل عدس للبنينادبيسرى عبد القادر احمد خلف22161722221089006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل562.0080.29ثانوية تل عدس للبنينادبيمحمود. سيده زينب صديق عبد الكريم22171722221089007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل456.0065.14ثانوية تل عدس للبنينادبيفاطمة حكمت ادريس احمد22181722221089009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل479.0068.43ثانوية تل عدس للبنينادبيمحسومه صديق عمر سليمان22191722221089010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455.0065.00ثانوية تل عدس للبنينادبيهاله محسن مال هللا يونس22201722221089011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية تل عدس للبنينادبيوالء خالد اسماعيل هادي22211722221089012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية العياضية للبنينادبيايه مثنى محمود عبد هللا22221722221107001

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر478.0068.29اعدادية العياضية للبنينادبييمامه محمد علي عبد هللا22231722221107003

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر478.0068.29ثانوية عين الحصان للبنينادبينبأ يوسف احمد ازغير22241722221124001

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71ثانوية الوليد للبنينادبيهند غانم علي عمر22251722221129002

كلية الحقوق/جامعة الموصل549.0078.43ثانوية عمر كان للبنينادبيايمان بسام غانم علي22261722221159001
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0067.29ثانوية عمر كان للبنينادبيضحى بسام غانم علي22271722221159002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0062.71ثانوية تل الهوى للبنينادبيعنود ابراهيم حماد حجاب22281722221167001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0063.71ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيرهف محمد مصلح احمد22291722221168001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل456.0065.14ثانوية النركزلية للبنينادبيآيه ستار عبد هللا طه22301722221175001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل535.0076.43ثانوية النركزلية للبنينادبياحالم سالم جمعه جليل22311722221175002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0064.00ثانوية بيجوانية عليا للبنينادبيزينب فاضل عبود خلف22321722221180002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية الشهيد احمد عادل للبنينادبياالء محمد عصمان عبد22331722221184001

كلية اآلداب/جامعة الموصل476.0068.00ثانوية الشهيد احمد عادل للبنينادبيصبا عبدهللا عزيز محمد22341722221184006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل449.0064.14ثانوية بئر الحلو للبنينادبيامل طه حسين محمد22351722221189001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل469.0067.00ثانوية بئر الحلو للبنينادبيرية حسين خضر مسرور22361722221189002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية النعمان بن مقرن للبنينادبيزمن مهدي عبد القادر صالح22371722221198001

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0060.86ثانوية ابليج للبنينادبيدعاء عبد هللا الياس حسين22381722221199003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية الدنج للبنينادبيآمنه علي جاسم محمد22391722221214001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية الدنج للبنينادبيسهام عبد الرزاق محمد هالل22401722221214005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية ام المؤمنين للبناتادبياسماء اسعد عبد الجبار احمد22411722222001002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيافراح غازي داؤد محمد طاهر22421722222001004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيانفال عبد الرحمن خضير احمد22431722222001005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيتبارك يونس محمود اخضير22441722222001008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيتغريد بسام حسن صائب22451722222001009

كلية الحقوق/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيتقوى وعد احمد حمود22461722222001011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيتمارة محمد قاسم علي22471722222001012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442.0063.14اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيحنين حامد حمادي حمد22481722222001013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيدالل وليد عبد هللا حسن22491722222001015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيدنيا خالد ياسين عبد الرحمن22501722222001016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل574.0082.00اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيرغد بالل حبش علي22511722222001017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزينب عادل عبد الجبار صالح22521722222001019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزينب فتحي عمر حامد22531722222001020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزينة باسم فتحي احمد22541722222001021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيسجى خالد نايف نزال22551722222001023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيسوزان عبد الجليل محمد يونس22561722222001025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيصبحه رمضان حسين عزيز22571722222001027

كلية الحقوق/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيضحى وليد خالد حسو22581722222001028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيعاليه ايوب احمد طه22591722222001029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيمريم محمد طاهر احمد محمد22601722222001030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيمنى مؤمن محمود صالح22611722222001032

كلية الحقوق/جامعة الموصل597.0085.29اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيندى عمار محمد مراد22621722222001034

كلية الحقوق/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينسرين عبد الستار جاجان خورشيد22631722222001035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينور محمد جاسم محمد22641722222001036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيهالة تحسين انيس مسعد22651722222001037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيياسمين محمد حسين علي22661722222001039

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت491.0070.14اعدادية ام المؤمنين للبناتادبييمامة بشير فتحي فريح22671722222001040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية قرطبة للبناتادبيآمنه محمد يحيى مصطفى22681722222002001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية قرطبة للبناتادبيآمنه نائر فخري سليمان22691722222002002

كلية الحقوق/جامعة الموصل546.0078.00اعدادية قرطبة للبناتادبيآيه ريان فارس احمد22701722222002003

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية قرطبة للبناتادبياسراء فارس خليل ابراهيم22711722222002004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية قرطبة للبناتادبيايمان فواز شاكر عزيز22721722222002007

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية قرطبة للبناتادبيدعاء باسم مطر عباس22731722222002009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية قرطبة للبناتادبيرؤى جامل حسن صالح22741722222002011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل534.0076.29اعدادية قرطبة للبناتادبيراويه محمود عبد الستار عمر22751722222002016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية قرطبة للبناتادبيرحمه عبد القادر صالح عبد القادر22761722222002017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل601.0085.86اعدادية قرطبة للبناتادبيرسل سعد حميد سعيد22771722222002018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية قرطبة للبناتادبيرقيه رافع خالد بشير22781722222002019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية قرطبة للبناتادبيرونق ثامر احمد عمر22791722222002021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية قرطبة للبناتادبيسارة صباح عبد القادر حميد22801722222002027

كلية الحقوق/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية قرطبة للبناتادبيصفا صفوان هشام عبد العزيز22811722222002032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية قرطبة للبناتادبيطيبه محمد خالد فتحي22821722222002034

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية قرطبة للبناتادبيعائشة زياد محمد صبحي اسماعيل22831722222002035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية قرطبة للبناتادبيكوثر نوار عبد العزيز حمودي22841722222002039

كلية اآلداب/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية قرطبة للبناتادبيمرام نوار زكي محمود22851722222002040

كلية اآلداب/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية قرطبة للبناتادبينور محمد انور محمد صالح22861722222002045

كلية القانون/جامعة نينوى539.0077.00اعدادية قرطبة للبناتادبيهديل حكمت مجيد مصطفى22871722222002047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية دار العلوم للبناتادبيآيه فاضل ابراهيم خلف22881722222005001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0071.00ثانوية دار العلوم للبناتادبياسماء حامد عباس حسين22891722222005002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية دار العلوم للبناتادبيامال مشعل صالح عجيل22901722222005003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0071.71ثانوية دار العلوم للبناتادبيايالف حمد علي محمد22911722222005005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل581.0083.00ثانوية دار العلوم للبناتادبيبراء ادريس احمد حبيب22921722222005007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل570.0081.43ثانوية دار العلوم للبناتادبيجمانه عبد عويد طه22931722222005011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل643.0091.86ثانوية دار العلوم للبناتادبيحنان فوزان علي محمود22941722222005012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل550.0078.57ثانوية دار العلوم للبناتادبيخولة محمد حسين علي22951722222005013

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0066.57ثانوية دار العلوم للبناتادبيدرقاء رياض نوري سرحان22961722222005014

كلية اآلداب/جامعة الموصل469.0067.00ثانوية دار العلوم للبناتادبيدعاء حميد موسى حسين22971722222005015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية دار العلوم للبناتادبيدالل خالد جاسم حنش22981722222005016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0065.00ثانوية دار العلوم للبناتادبيرؤى علي حسين مضحي22991722222005017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل591.0084.43ثانوية دار العلوم للبناتادبيرفل سمير ابراهيم عبد هللا23001722222005019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل545.0077.86ثانوية دار العلوم للبناتادبيريم طالب جلود عزيز23011722222005021

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29ثانوية دار العلوم للبناتادبيزينب فضل عيسى خضر23021722222005022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0062.29ثانوية دار العلوم للبناتادبيزينه احمد محسن احمد23031722222005023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية دار العلوم للبناتادبيسليمة خلف خليفة عطا هللا23041722222005024

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية دار العلوم للبناتادبيصفا محمد احمد صالح23051722222005028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0072.43ثانوية دار العلوم للبناتادبيعائشه محمد تركي غضبان23061722222005030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل451.0064.43ثانوية دار العلوم للبناتادبيمريم نشوان عبد الجبار ياسين23071722222005032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل529.0075.57ثانوية دار العلوم للبناتادبيمها محمود الياس محمود23081722222005035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل545.0077.86ثانوية دار العلوم للبناتادبيميس الياس خضر امين23091722222005036

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل529.0075.57ثانوية دار العلوم للبناتادبينور اسماعيل احمد اسماعيل23101722222005038
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0073.14ثانوية دار العلوم للبناتادبينور بشار رجب محمد23111722222005039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية دار العلوم للبناتادبينور شاكر موفق رديني23121722222005040

كلية التربية /جامعة الحمدانية422.0060.29اعدادية الفاو للبناتادبيآيه فالح حسن حردان23131722222006002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل559.0079.86اعدادية الفاو للبناتادبيتماره شامل خليل محمود23141722222006009

كلية الحقوق/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية الفاو للبناتادبيدينا اياد هاشم يحيى23151722222006012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00اعدادية الفاو للبناتادبيربى كامل عبد هللا يحيى23161722222006015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل546.0078.00اعدادية الفاو للبناتادبيرحال حسين احمد عبد هللا23171722222006016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية الفاو للبناتادبيرحمة قيس احمد محمود23181722222006018

كلية اآلداب/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية الفاو للبناتادبيزبيده احمد سعد احمد23191722222006024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل601.0085.86اعدادية الفاو للبناتادبيزينب محمد سامي اسماعيل23201722222006026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية الفاو للبناتادبيساره سالم عزيز ظاهر23211722222006030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية الفاو للبناتادبيسوزان احمد غانم احمد23221722222006032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية الفاو للبناتادبيصبيحة ابراهيم خليل ابراهيم23231722222006034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية الفاو للبناتادبيطيبه حسن محمود لوالن23241722222006039

كلية اآلداب/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية الفاو للبناتادبيغسق خالد فتحي حميد23251722222006044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل582.0083.14اعدادية الفاو للبناتادبيفاديه نوري حسن علي23261722222006046

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0065.57اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمه عادل حامد حسين23271722222006047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية الفاو للبناتادبيقمر طالل طه احمد23281722222006049

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية الفاو للبناتادبيمروه ثائر احمد عثمان23291722222006054

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية الفاو للبناتادبيمريم احمد مجيد بير23301722222006055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل539.0077.00اعدادية الفاو للبناتادبيمريم فيصل اسماعيل حسين23311722222006057

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية الفاو للبناتادبيمريم محمد علي خلف23321722222006058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية الفاو للبناتادبيمنى احمد عبد حمراوي23331722222006060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية الفاو للبناتادبينبأ احمد عبد حمراوي23341722222006062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية الفاو للبناتادبينبأ عدنان عبد الفتاح احمد23351722222006063

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية الفاو للبناتادبينبأ محمد احمد حسين23361722222006064

كلية الحقوق/جامعة الموصل542.0077.43اعدادية الفاو للبناتادبينور جمعة محمد حسن23371722222006068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية الفاو للبناتادبينور مؤيد محمد احمد23381722222006070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية الفاو للبناتادبيهبه يوسف عبد الكريم يحيى23391722222006072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية الفاو للبناتادبييمن عبد هللا مرضي عبد هللا23401722222006073

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية543.0077.57اعدادية اليمن للبناتادبيآمنه يونس احمد جاسم23411722222008001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل466.0066.57اعدادية اليمن للبناتادبيآيه منهل يونس عبد هللا23421722222008002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية اليمن للبناتادبيآيه يونس فخري يونس23431722222008003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية اليمن للبناتادبياسراء زياد ذنون محمود23441722222008004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية اليمن للبناتادبياسماء مهدي صالح عويد23451722222008006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل559.0079.86اعدادية اليمن للبناتادبيامنه عادل عبد القادر جرجيس23461722222008008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية اليمن للبناتادبياية حاتم الياس احمد23471722222008011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية اليمن للبناتادبياية عبد الواحد شاكر محمود23481722222008012

كلية اآلداب/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية اليمن للبناتادبيايناس بهاء الدين خالد نايف23491722222008014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية اليمن للبناتادبيايه أنس مؤيد احمد23501722222008015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية اليمن للبناتادبيدعاء عايد سلطان رمضان23511722222008019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية اليمن للبناتادبيدعاء عبد المنعم محمود طه23521722222008020
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية اليمن للبناتادبيرغد محمد شهاب احمد23531722222008024

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية اليمن للبناتادبيريام احمد ابراهيم احمد23541722222008025

كلية الحقوق/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية اليمن للبناتادبيريام محمود ياسين جاسم23551722222008026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية اليمن للبناتادبيزهراء وليد خالد سلطان23561722222008029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية اليمن للبناتادبيزينب اكرم سليمان صالح23571722222008031

كلية الحقوق/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية اليمن للبناتادبيزينب صالح سالم اسماعيل23581722222008032

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية369.0052.71اعدادية اليمن للبناتادبيزينة عماد صالح حامد23591722222008035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية اليمن للبناتادبيساره غسان محمد علي احمد23601722222008039

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29اعدادية اليمن للبناتادبيشهد احمد ابراهيم حسين23611722222008045

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية اليمن للبناتادبيشهد طه عزيز احمد23621722222008046

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية اليمن للبناتادبيصابرين لطيف الياس محمد23631722222008047

كلية الحقوق/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية اليمن للبناتادبيصفا نور الدين يحيى خضر23641722222008048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية اليمن للبناتادبيعائشه اكرم عبد هللا يونس23651722222008055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية اليمن للبناتادبيفاطمة حسان محمد حمام صالح23661722222008058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية اليمن للبناتادبيفرح رضوان عبد شهاب23671722222008060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية اليمن للبناتادبيمروة اركان سالم نايف23681722222008064

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية اليمن للبناتادبيمروة زياد خلف احمد23691722222008065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية اليمن للبناتادبينبا غازي فيصل حمو23701722222008070

كلية القانون/جامعة نينوى522.0074.57اعدادية اليمن للبناتادبينبا ياسين غانم محمود23711722222008071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية اليمن للبناتادبينسرين تحسين سعدي عزيز23721722222008072

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية اليمن للبناتادبينسرين علي محسن محمد23731722222008073

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29اعدادية اليمن للبناتادبينور عبد الرحمن عبد هللا جميل23741722222008075

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية اليمن للبناتادبينور عبد هللا حسن عبد هللا23751722222008076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية اليمن للبناتادبينور محمد محسن صالح23761722222008077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية اليمن للبناتادبينور يوسف محمود عزاوي23771722222008078

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية اليمن للبناتادبينورس طارق مصطفى سليمان23781722222008080

كلية القانون/جامعة نينوى519.0074.14اعدادية اليمن للبناتادبيهاجر عمر عبد المحسن محمد علي23791722222008081

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية اليمن للبناتادبيهديل احمد قاسم يحيى23801722222008084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية حمام العليل للبناتادبياسراء نصيب عبد الكريم احمد23811722222009002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية حمام العليل للبناتادبيامنة يونس مرعي حسن23821722222009006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية حمام العليل للبناتادبيرانيا محمد شحاذة عبود23831722222009013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية حمام العليل للبناتادبيرندة حسن احمد محمود23841722222009016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية حمام العليل للبناتادبيزينب سلطان شاكر محمود23851722222009021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية حمام العليل للبناتادبيساره خالد ابراهيم حمادي23861722222009023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل590.0084.29اعدادية حمام العليل للبناتادبيعال جبر سليمان وهب23871722222009031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية حمام العليل للبناتادبيعال يوسف ابراهيم حمادي23881722222009032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل547.0078.14اعدادية حمام العليل للبناتادبيمحاسن فتحي محمد بالل23891722222009035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية حمام العليل للبناتادبيمنتهى غانم محمد ناصر23901722222009036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل574.0082.00اعدادية حمام العليل للبناتادبينغم ابراهيم فرج جاسم23911722222009039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية حمام العليل للبناتادبينور الهدى احمد عطا هللا محمد23921722222009041

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية حمام العليل للبناتادبيهدى علي احمد رجب23931722222009044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية حمام العليل للبناتادبيهند سليمان خضر محمد23941722222009045
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493.0070.43ثانوية سنجار للبناتادبيرفل ادريس علي عباس23951722222010003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل511.0073.00ثانوية سنجار للبناتادبيشيماء محمود حميد خلف23961722222010004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل459.0065.57ثانوية سنجار للبناتادبيفائزة خيرو قاسو وهب23971722222010005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0063.29ثانوية سنجار للبناتادبينجالء هادي حميد خلف23981722222010007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل495.0070.71ثانوية سنجار للبناتادبيهناء جالل رشو حيتو23991722222010008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل483.0069.00ثانوية الزاوية للبناتادبيافق محمد رشيد حسين24001722222011004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية الزاوية للبناتادبياالء سعدي صالح داؤد24011722222011005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0063.57ثانوية الزاوية للبناتادبيبشرى عامر خلف محمد24021722222011007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0071.00ثانوية الزاوية للبناتادبيبلقيس اسعد صالح محمد24031722222011008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.14ثانوية الزاوية للبناتادبيرحمة حاتم عبد هللا حمد24041722222011010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل472.0067.43ثانوية الزاوية للبناتادبيرواء عبد الرزاق امحيل سليمان24051722222011014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل472.0067.43ثانوية الزاوية للبناتادبيروى محمد مخلف سليمان24061722222011016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل602.0086.00ثانوية الزاوية للبناتادبيسجى اسعد عبد الغفور خلف24071722222011018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية الزاوية للبناتادبيغفران عبد هللا حسن علي24081722222011020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0067.14ثانوية الزاوية للبناتادبيغفران محمد سعيد سالم24091722222011021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية القيارة للبناتادبياقبال جمعة علي حسين24101722222013004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية القيارة للبناتادبيتسواهن مانع ضاحي احمد24111722222013010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية القيارة للبناتادبيحنين محمد احمد حسين24121722222013012

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية458.0065.43اعدادية القيارة للبناتادبيدينا غزوان مصطفى حمفيش24131722222013013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية القيارة للبناتادبيرشا محمد خضر طابور24141722222013015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية القيارة للبناتادبيرقية عطا هللا خضر عبد هللا24151722222013016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية القيارة للبناتادبيرقيه علي ابراهيم حمد24161722222013017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية القيارة للبناتادبيسحر عدنان حمد عكله24171722222013019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية القيارة للبناتادبيشروق جاسم محمد حمدان24181722222013020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية القيارة للبناتادبيصفا خالد علي محمد24191722222013024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية القيارة للبناتادبيفاطمة محمود خلف عبد هللا24201722222013028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية القيارة للبناتادبيمريم حكمت مخلف خلف24211722222013030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية القيارة للبناتادبيمريم عامر محمد عمير24221722222013031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية القيارة للبناتادبيميالد عدنان حمد عكله24231722222013033

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية القيارة للبناتادبينجوى سعد محمد كصمي24241722222013034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية القيارة للبناتادبيهاجر احمد يونس جاسم24251722222013035

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية القيارة للبناتادبييقين علي خلف احمد24261722222013039

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية بحزاني للبناتادبياخالص عبد الهادي علي سليمان24271722222016001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية بحزاني للبناتادبياروى اياد بركات حيران24281722222016002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية بحزاني للبناتادبياالء حمزة حسين جاسم24291722222016003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية بحزاني للبناتادبيايالف اياد ابراهيم علي24301722222016004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل526.0075.14اعدادية بحزاني للبناتادبيايمان عباس سعيد مجيد24311722222016005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية بحزاني للبناتادبيبراء حيدر محي الدين عبد هللا24321722222016006

كلية التربية /جامعة الحمدانية526.0075.14اعدادية بحزاني للبناتادبيرويدة عبد هللا احمد صالح24331722222016010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية بحزاني للبناتادبيزهراء باسل سالم جميل24341722222016011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية بحزاني للبناتادبيزهراء حسين مصطفى احمد24351722222016012

كلية الحقوق/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية بحزاني للبناتادبيزينه يحيى كريم احمد24361722222016013

349 من 58صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

نينوى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية بحزاني للبناتادبيعبير حسين الياس حسين24371722222016019

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية بحزاني للبناتادبيالرا اركان سالم رشيد24381722222016021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل638.0091.14اعدادية بحزاني للبناتادبيمروه عكاب عبد الجبار عبد الوهاب24391722222016023

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية بحزاني للبناتادبيمريم ثائر خالد محمد24401722222016024

كلية القانون/جامعة نينوى537.0076.71اعدادية بحزاني للبناتادبيمنار هوشيار الياس خدر24411722222016025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية بحزاني للبناتادبيندى نشوان خيري خدر24421722222016029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية بحزاني للبناتادبيهدى فرج شريف احمد24431722222016030

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية434.0062.00اعدادية بحزاني للبناتادبيوسن نزار سلو خدر24441722222016031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل461.0065.86ثانوية المحلبية للبناتادبيذكرى عزيز محمد يونس ابروش24451722222017004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل521.0074.43ثانوية المحلبية للبناتادبيرؤى حازم عبد هللا سليمان24461722222017005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل509.0072.71ثانوية المحلبية للبناتادبيعائشه عزيز احمد محمد24471722222017009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462.0066.00ثانوية المحلبية للبناتادبيفاطمه خضر ابراهيم خليل24481722222017010

كلية القانون/جامعة نينوى508.0072.57اعدادية سارة للبناتادبيانيتا صالح هادي عيسى24491722222019001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية464.0066.29اعدادية سارة للبناتادبيبولين سالم بدر زوره24501722222019002

كلية التربية /جامعة الحمدانية559.0079.86اعدادية سارة للبناتادبيرنا فراس متى رفو24511722222019005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية575.0082.14اعدادية سارة للبناتادبيعذراء صالح حبيب شمعون24521722222019009

كلية التربية /جامعة الحمدانية454.0064.86اعدادية سارة للبناتادبيعذراء عبد هللا نجيب بهنام24531722222019010

كلية التربية /جامعة الحمدانية435.0062.14اعدادية سارة للبناتادبيعذراء مؤيد اسحق بطرس24541722222019011

كلية التربية /جامعة الحمدانية526.0075.14اعدادية سارة للبناتادبيفلورينا غسان نوح يوحنا24551722222019014

كلية التربية /جامعة الحمدانية447.0063.86اعدادية سارة للبناتادبيفنار سالم يعقوب يوسف24561722222019015

كلية التربية /جامعة الحمدانية532.0076.00اعدادية سارة للبناتادبيماري امير ابراهيم بطرس24571722222019019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية475.0067.86اعدادية سارة للبناتادبيماري زهير شابا سمعان24581722222019020

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية سارة للبناتادبيماري عمار عزو ايشوع24591722222019021

كلية اآلداب/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية سارة للبناتادبيمرام مازن صبيح كرومي24601722222019022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية431.0061.57اعدادية سارة للبناتادبيمريم داود انطونيوس سعيد24611722222019023

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية384.0054.86اعدادية سارة للبناتادبيمعزز نصرت طليع متى24621722222019025

كلية التربية /جامعة الحمدانية479.0068.43اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيآيه علي اكبر جمعه24631722222020001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيآيه يحيى قاسم شمس الدين24641722222020002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبياالء حسين علي حسن24651722222020004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0060.43اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيرجاء رجب شريف احمد24661722222020007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل624.0089.14اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيرحمه محمد عباس علي24671722222020008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيزهراء حيدر الياس خضر24681722222020009

كلية التربية /جامعة الحمدانية423.0060.43اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيزينب حيدر جبار قوجه24691722222020011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيزينب سعيد حميد فرحان24701722222020012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيزينب هاني حامد احمد24711722222020013

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيسجى فاضل عباس علي24721722222020014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيعهد عدي ميكائيل سليمان24731722222020017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيمالك لقمان فاضل خطاب24741722222020022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية456.0065.14اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيميري اثير سعيد ابراهيم24751722222020023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيهوازن نجم احمد علي24761722222020026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية الرشيدية للبناتادبياسراء عادل عبد القادر محمد24771722222022002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية الرشيدية للبناتادبياسراء غانم احمد عبو24781722222022003
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية الرشيدية للبناتادبياسماء سعد محمد خضير24791722222022004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل514.0073.43اعدادية الرشيدية للبناتادبياسماء محمد عبيد حبش24801722222022005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية الرشيدية للبناتادبياسيل فالح حسن علي24811722222022006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية الرشيدية للبناتادبياالء اياد عبد الرحيم صالح24821722222022007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية الرشيدية للبناتادبياالء زهير احمد مجيد24831722222022008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية الرشيدية للبناتادبياالء منهل زيدان خلف24841722222022009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية الرشيدية للبناتادبيامال محمد سليمان خلف24851722222022010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية الرشيدية للبناتادبيانعام محمد سليمان خلف24861722222022011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية الرشيدية للبناتادبياية حامد محمد صالح حسن24871722222022012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية الرشيدية للبناتادبيايناس قحطان ياسين جاسم24881722222022014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية الرشيدية للبناتادبيبيداء عماد محمد سعيد صديق24891722222022016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل588.0084.00اعدادية الرشيدية للبناتادبيجميلة طه محمد ابراهيم24901722222022017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية الرشيدية للبناتادبيرغد قاسم محمد علي عبد الرحمن24911722222022020

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية377.0053.86اعدادية الرشيدية للبناتادبيزهراء سعد سالم علي24921722222022021

قسم رياض االطفال للبنات-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية الرشيدية للبناتادبيزينب عباس قاسم حسين24931722222022023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية الرشيدية للبناتادبيسارة علي عبد الغني عبد الهادي24941722222022024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية الرشيدية للبناتادبيسكينة علي عبد سعيد24951722222022026

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت520.0074.29اعدادية الرشيدية للبناتادبيضحى عبد العزيز علي جاسم24961722222022029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية الرشيدية للبناتادبيعبير جالل فاضل راشد24971722222022031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية الرشيدية للبناتادبيغفران يحيى سليمان خلف24981722222022032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية الرشيدية للبناتادبيفائزة محمد اسماعيل عبد هللا24991722222022033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0071.14اعدادية الرشيدية للبناتادبيلمياء سالم يونس حميد25001722222022034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية الرشيدية للبناتادبيمريم عمر حمد محمد25011722222022035

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل428.0061.14اعدادية الرشيدية للبناتادبيمنال نوفل ابراهيم صالح25021722222022036

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية381.0054.43اعدادية الرشيدية للبناتادبينور عامر محمد شالش25031722222022041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0066.57اعدادية الرشيدية للبناتادبينور لزكين شعيب عبد هللا25041722222022042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية الرشيدية للبناتادبينوره عمر حمد محمد25051722222022044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل534.0076.29اعدادية الرشيدية للبناتادبيهدى عثمان محمد عثمان25061722222022046

كلية القانون/جامعة نينوى513.0073.29اعدادية المحمرة للبناتادبيخديجه عباس علي ابراهيم25071722222023004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية المحمرة للبناتادبيدعاء عماد محمد علي عباس25081722222023005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية المحمرة للبناتادبيزهرة يونس غريب خضر25091722222023008

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14اعدادية المحمرة للبناتادبيزينب بدر محمد يونس عاشور25101722222023009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية المحمرة للبناتادبيزينب سالم محمد يونس25111722222023010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية المحمرة للبناتادبيسوسن عبد هللا مسيب عبد هللا25121722222023013

كلية الحقوق/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية المحمرة للبناتادبيعفيفه عالء صادق محمد علي25131722222023014

كلية الحقوق/جامعة الموصل589.0084.14اعدادية المحمرة للبناتادبيهدى سلمان هاشم غائب25141722222023018

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية تلكيف للبناتادبيأيناس صدام فتحي دبوس25151722222025001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل440.0062.86ثانوية تلكيف للبناتادبيامنة احمد جرجيس عبوش25161722222025004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل434.0062.00ثانوية تلكيف للبناتادبيرونق خالد خليل احمد25171722222025014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0064.43ثانوية تلكيف للبناتادبيساره جهاد ابراهيم سلطان25181722222025015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0065.00ثانوية تلكيف للبناتادبيساره عبد السالم محمد سلطان25191722222025016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل533.0076.14ثانوية تلكيف للبناتادبيشيماء عزام حسين معروف25201722222025020
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0064.29ثانوية تلكيف للبناتادبيضحى محمد سعد ابراهيم25211722222025023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0064.71ثانوية تلكيف للبناتادبيطيبة محمود حسن حسين25221722222025025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0064.00ثانوية تلكيف للبناتادبيعنود فتحي محمد مال25231722222025027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية تلكيف للبناتادبيكوكب حاتم صبري احمد25241722222025028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل429.0061.29ثانوية تلكيف للبناتادبيمريم محمد ذنون يونس25251722222025030

كلية اآلداب/جامعة الموصل439.0062.71ثانوية تلكيف للبناتادبيهدى هشام حسين حسن25261722222025033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل420.0060.00ثانوية الكوير للبناتادبياسيل محمد عبد القادر مصطفى25271722222026001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل614.0087.71ثانوية الكوير للبناتادبيايه جمال عبد الرحمن ياسين25281722222026003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل442.0063.14ثانوية الكوير للبناتادبيصفا عبد االمير محمد علي احمد25291722222026006

كلية اآلداب/جامعة الموصل551.0078.71ثانوية القوش للبناتادبيالينا جوني ميخا يونس25301722222027002

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14ثانوية القوش للبناتادبيرانيه هيثم بطرس ابراهيم25311722222027004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0066.29ثانوية القوش للبناتادبيفريال مهند عبد ياقو25321722222027009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل547.0078.14ثانوية القوش للبناتادبيكرستينا ابراهيم هرمز اوراها25331722222027010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0066.86ثانوية القوش للبناتادبيالرسا عبد االحد موسى بحي25341722222027011

كلية اآلداب/جامعة الموصل455.0065.00ثانوية القوش للبناتادبينورا كوركيس عيسى خوشابه25351722222027012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية عين سفني للبناتادبياسماء رمضان محمد صالح عبي25361722222029001

كلية الحقوق/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية عين سفني للبناتادبيايمان حامد عزيز حسن25371722222029004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية عين سفني للبناتادبيدنيا امين ملو حسن25381722222029005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية عين سفني للبناتادبيشرات كدي شابو سوالقه25391722222029008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية عين سفني للبناتادبيفاطمة ناجي حسين عبد هللا25401722222029009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية عين سفني للبناتادبيقمر ضياء عبد المجيد قاسم25411722222029010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية عين سفني للبناتادبيماريا داود ملكو كشو25421722222029011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية عين سفني للبناتادبيهاجر احمد حسين يوسف25431722222029013

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر457.0065.29اعدادية زمار للبناتادبيامنة فيصل جاسم حبو25441722222030002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية زمار للبناتادبيرندا حبيب حسن حسين25451722222030005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية زمار للبناتادبيريم طه صالح حسن25461722222030006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية زمار للبناتادبيسجى ابراهيم صالح محمود25471722222030007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية زمار للبناتادبيسفانة رياض شويش احمد25481722222030009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية زمار للبناتادبيسمر علي خلف حسن25491722222030010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية زمار للبناتادبيعهد علي احمد صالح25501722222030012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية زمار للبناتادبيمريم خضر سالم كردي25511722222030013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية زمار للبناتادبينزهة شجاع جدوع محمد25521722222030014

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية تلعفر للبناتادبيآيه وليد سعيد مصطفى25531722222032001

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14اعدادية تلعفر للبناتادبيازهار احمد عبد هللا خضر25541722222032002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل531.0075.86اعدادية تلعفر للبناتادبيامينة محمد غائب هاشم محمد25551722222032005

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0063.71اعدادية تلعفر للبناتادبيانعام فاضل علي سلطان25561722222032006

كلية اآلداب/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية تلعفر للبناتادبيبنان غسان ابراهيم محمد25571722222032007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية تلعفر للبناتادبيدالل نجم عبد هللا حمو25581722222032009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت484.0069.14اعدادية تلعفر للبناتادبيذكرى صابر محمد طاهر نجرس25591722222032010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية تلعفر للبناتادبيزبيدة خلف عاشور خليل25601722222032012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية تلعفر للبناتادبيزينب اكرم عبد الوهاب يونس25611722222032013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية تلعفر للبناتادبيسارة محمد سعيد امين عبد الرحمان25621722222032016
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية555.0079.29اعدادية تلعفر للبناتادبيسبأ وعد هللا عباس محمد25631722222032017

كلية الحقوق/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية تلعفر للبناتادبيسجى قيس محمد يونس فارس25641722222032019

كلية الحقوق/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية تلعفر للبناتادبيعائشه الياس عبد المحسن علي25651722222032021

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر467.0066.71اعدادية تلعفر للبناتادبيفرح عاصم محمد يونس احمد25661722222032023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية تلعفر للبناتادبيمها عبد الرحيم محمد يونس25671722222032028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية تلعفر للبناتادبيميعاد محمد عباس همات25681722222032029

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية376.0053.71اعدادية تلعفر للبناتادبينبأ فاضل عباس عبد القادر25691722222032030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية زنوبيا للبناتادبياسماء محمد احمد محمد25701722222034002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية زنوبيا للبناتادبياالء عبد الكريم دليمي علي25711722222034004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية زنوبيا للبناتادبياية خالص علي عوض25721722222034005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل574.0082.00اعدادية زنوبيا للبناتادبيايالف عامر سلطان حسين25731722222034006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية زنوبيا للبناتادبيايناس محمد مصطفى احمد25741722222034007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل559.0079.86اعدادية زنوبيا للبناتادبيبيارق عبد هللا علي محمود25751722222034010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية زنوبيا للبناتادبيحنان خالد فتحي علوان25761722222034011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل608.0086.86اعدادية زنوبيا للبناتادبيرحاب اسالم ادريس حسن25771722222034013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية زنوبيا للبناتادبيزينب سعد سلطان صالح25781722222034016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل592.0084.57اعدادية زنوبيا للبناتادبيسارة عمار خليل اسماعيل25791722222034018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية زنوبيا للبناتادبيسارة محجوب محمود عيدان25801722222034019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية زنوبيا للبناتادبيسلمى صبحي دليمي علي25811722222034020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية زنوبيا للبناتادبيشيماء جاسم محمد جاسم25821722222034021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل534.0076.29اعدادية زنوبيا للبناتادبيعال عبد الكريم عبد هللا محمود25831722222034022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية زنوبيا للبناتادبيقمر عامر حنش صالح25841722222034023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل530.0075.71اعدادية زنوبيا للبناتادبيمهى عبد هللا جمعه حمادي25851722222034027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل641.0091.57اعدادية زنوبيا للبناتادبينبأ صالح علي عبد هللا25861722222034029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل594.0084.86اعدادية زنوبيا للبناتادبينجلة سعد محمود محمد25871722222034030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل557.0079.57ثانوية بعويزة للبناتادبيافراح مرعي حسن خضر25881722222035001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل491.0070.14ثانوية بعويزة للبناتادبيتمارة اسماعيل يوسف اسماعيل25891722222035002

كلية الحقوق/جامعة الموصل563.0080.43ثانوية بعويزة للبناتادبيزهراء جسام قاسم حسن25901722222035003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل559.0079.86ثانوية بعويزة للبناتادبيشيماء حازم عبد هللا عباس25911722222035004

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43اعدادية الفراتين للبناتادبيآيه ناظم مال هللا حسن25921722222036002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل549.0078.43اعدادية الفراتين للبناتادبيامنه احمد محمد محمود25931722222036004

كلية اآلداب/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية الفراتين للبناتادبيبراء سعد علي صالح25941722222036009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية الفراتين للبناتادبيبيداء سعدي فاضل عطاهللا25951722222036012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0071.14اعدادية الفراتين للبناتادبيتبارك فارس عبد هللا محمد25961722222036013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية الفراتين للبناتادبيتبارك وحيد محمد نوري جرجيس25971722222036014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية الفراتين للبناتادبيتقوى القلوب خليل ابراهيم عبد هللا25981722222036015

كلية الحقوق/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية الفراتين للبناتادبيحنين خليل ابراهيم علي25991722222036018

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية الفراتين للبناتادبيديانا زيدان خلف جديع26001722222036021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية الفراتين للبناتادبيرانيا صدام ناظم سعد هللا26011722222036022

كلية اآلداب/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية الفراتين للبناتادبيربى سالم عثمان ايوب26021722222036023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية الفراتين للبناتادبيرحمة حافظ احمد خضر26031722222036024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية الفراتين للبناتادبيرحمه حسين علي صالح26041722222036025
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية الفراتين للبناتادبيزمزم علي سليمان علي26051722222036032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية الفراتين للبناتادبيزمن وليد عبد الرزاق عبد الوهاب26061722222036033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية الفراتين للبناتادبيزينب سوري حسن علي26071722222036035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل542.0077.43اعدادية الفراتين للبناتادبيزينب عمر يحيى أحمد26081722222036036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل531.0075.86اعدادية الفراتين للبناتادبيزينة فراس محمود يونس26091722222036037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية الفراتين للبناتادبيشفق طالل عبد هللا محمد26101722222036041

كلية القانون/جامعة نينوى510.0072.86اعدادية الفراتين للبناتادبيشموس علي بلو محيميد26111722222036042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية الفراتين للبناتادبيضحى عمر احمد عباس26121722222036043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية الفراتين للبناتادبيطيبه شامل محمد داود26131722222036044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل457.0065.29اعدادية الفراتين للبناتادبيطيبه اسامة جنان جهاد26141722222036045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية الفراتين للبناتادبيفاطمة رياض خالد احمد26151722222036047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية الفراتين للبناتادبيلباب سعدي فاضل عطا هللا26161722222036048

كلية اآلداب/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية الفراتين للبناتادبيمريم عبد احمد هالل26171722222036050

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية الفراتين للبناتادبيمسره فارس عبد هللا ابراهيم26181722222036051

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية الفراتين للبناتادبيناهده رياض حازم نجم26191722222036053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية الفراتين للبناتادبينور الهدى جاسم محمد جاسم26201722222036055

كلية الحقوق/جامعة الموصل667.0095.29اعدادية الفراتين للبناتادبينور عبد الغفور جاسم حسين26211722222036058

كلية القانون/جامعة نينوى524.0074.86اعدادية الفراتين للبناتادبيهاجر خلف حسن اسماعيل26221722222036059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية الفراتين للبناتادبيهاجر عبد هللا رشيد سلمو26231722222036060

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت544.0077.71اعدادية الفراتين للبناتادبيهيفاء رضوان ابراهيم يونس26241722222036062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية الفراتين للبناتادبيوجدان فتحي عواد نهير26251722222036063

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية البعاج للبناتادبيايمان عيد احمد خليف26261722222038001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0068.71ثانوية البعاج للبناتادبيشكحه مجبل كردي حافي26271722222038003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية البعاج للبناتادبيمريم نايف نهار خاروف26281722222038004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل468.0066.86ثانوية الشورة للبناتادبيرغد محمود ناصر عبد هللا26291722222039009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0069.14ثانوية الشورة للبناتادبيغادة ياسر عبد الجبار مطلك26301722222039017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل560.0080.00ثانوية الشورة للبناتادبيغفران سلطان عسل علي26311722222039019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0066.43ثانوية الشورة للبناتادبيفوزه علي سالم مصطفى26321722222039022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل539.0077.00ثانوية الشورة للبناتادبينور الهدى صدام حسين احمد26331722222039027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0068.86ثانوية الشورة للبناتادبينور عبد الستار ناصر نجم26341722222039029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية الخنساء للبناتادبيآيه اياد ثامر ذنون26351722222041001

كلية اآلداب/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية الخنساء للبناتادبيأيه غازي حميدي تركي26361722222041003

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت536.0076.57اعدادية الخنساء للبناتادبيأيه محمد قاسم يحيى26371722222041004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل619.0088.43اعدادية الخنساء للبناتادبيايفين لواء عبد االمير محمد26381722222041007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية الخنساء للبناتادبيايمان غازي حميدي تركي26391722222041008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية الخنساء للبناتادبيايناس فارس حمدون قاسم26401722222041009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية الخنساء للبناتادبيدالل بشار ابراهيم علي26411722222041011

كلية القانون/جامعة نينوى530.0075.71اعدادية الخنساء للبناتادبيديما محمد عبد الكريم صالح26421722222041012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل636.0090.86اعدادية الخنساء للبناتادبيرحمه شامل يونس حسن26431722222041013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية الخنساء للبناتادبيرغدة محمود جمعة جربوع26441722222041014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية الخنساء للبناتادبيريم عصام احمد سبتي26451722222041017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية الخنساء للبناتادبيزبيده احمد عبيد محمد26461722222041018
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب علي سليمان عبد هللا26471722222041019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية الخنساء للبناتادبيساره حازم علي حمود26481722222041020

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية الخنساء للبناتادبيسميه عبد الرزاق فاضل حمودي26491722222041021

كلية الحقوق/جامعة الموصل566.0080.86اعدادية الخنساء للبناتادبيصفيه عبد الخالق ابراهيم احمد26501722222041026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية الخنساء للبناتادبيضحى خالد معيوف شعبان26511722222041027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية الخنساء للبناتادبيطيبة وعد ذنون يونس26521722222041028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية الخنساء للبناتادبيطيبه محمد هاشم يحيى26531722222041030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية الخنساء للبناتادبيعائشه محمود جاسم محمد26541722222041032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية الخنساء للبناتادبيعبير عامر غانم يحيى26551722222041034

كلية اآلداب/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية الخنساء للبناتادبيعذراء عبد االمير محمد صبري26561722222041035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية الخنساء للبناتادبيغاده شاذل عبد المنعم بشير26571722222041036

كلية القانون/جامعة نينوى581.0083.00اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه هشام يحيى فتحي26581722222041037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل579.0082.71اعدادية الخنساء للبناتادبيمنى صدام رجا محمد26591722222041039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية الخنساء للبناتادبينبا شامل عبد المنعم بشير26601722222041041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية الخنساء للبناتادبيندى مازن محمد حسين26611722222041042

كلية التربية /جامعة الحمدانية426.0060.86اعدادية الخنساء للبناتادبينورا محمد توفيق عبد هللا26621722222041045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية الخنساء للبناتادبيهند رعد محمد قادر26631722222041047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية ابن االثير للبناتادبياسراء مشعل محمد صالح26641722222042001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية ابن االثير للبناتادبياسراء نشوان بشير سعيد26651722222042002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل521.0074.43اعدادية ابن االثير للبناتادبياسماء عبد المحسن حامد طه26661722222042003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية ابن االثير للبناتادبيافراح صالح حسن موسى26671722222042004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية541.0077.29اعدادية ابن االثير للبناتادبيامنة نبيل خالد اسماعيل26681722222042006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية ابن االثير للبناتادبيامنه ايمن عبد الكريم سليمان26691722222042007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية ابن االثير للبناتادبياميرة سعد فتحي عبد هللا26701722222042008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية ابن االثير للبناتادبياميمة خالد حازم محمد26711722222042009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية ابن االثير للبناتادبياية فواز ياسين قاسم26721722222042012

كلية الحقوق/جامعة الموصل549.0078.43اعدادية ابن االثير للبناتادبيايالف جاسم محمد شيت26731722222042013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية ابن االثير للبناتادبيايناس اياد مؤيد عبد هللا26741722222042014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل546.0078.00اعدادية ابن االثير للبناتادبيبراء خالد محمد صالح26751722222042015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية ابن االثير للبناتادبيتقوى احمد صالح حسين26761722222042016

قسم رياض االطفال للبنات-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية ابن االثير للبناتادبيتقى اياد حازم محمد26771722222042017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية ابن االثير للبناتادبيحنين محمد عيسى محمد26781722222042022

كلية اآلداب/جامعة الموصل566.0080.86اعدادية ابن االثير للبناتادبيديانا عامر عبد الرحمن حمادي26791722222042024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية ابن االثير للبناتادبيديمة موفق سالم حمدون26801722222042025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية ابن االثير للبناتادبيرحمة سعد فيصل خليل26811722222042026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية ابن االثير للبناتادبيرسل ذاكر محمد نوري حسين26821722222042029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية ابن االثير للبناتادبيرسل مصعب عبد الخالق محمد26831722222042030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0063.57اعدادية ابن االثير للبناتادبيرقى وليد عبد الجبار عثمان26841722222042031

كلية اآلداب/جامعة الموصل445.0063.57اعدادية ابن االثير للبناتادبيرهف زهير خليل عثمان26851722222042032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية ابن االثير للبناتادبيريام زهير شكري حسين26861722222042033

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14اعدادية ابن االثير للبناتادبيريم زهدي محمد طاهر اسماعيل26871722222042034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية ابن االثير للبناتادبيريم نشوان عبد الكريم اسماعيل26881722222042035
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية ابن االثير للبناتادبيزهراء ذنون موسى محمد26891722222042036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية ابن االثير للبناتادبيزهراء محمد غانم عزيز26901722222042037

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية ابن االثير للبناتادبيزينب احمد علي حسين26911722222042039

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية ابن االثير للبناتادبيزينة اكرم سعيد نوري26921722222042041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية ابن االثير للبناتادبيسارة وليد سالم حمدون26931722222042042

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية ابن االثير للبناتادبيسجى معتصم عادل راشد26941722222042043

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية ابن االثير للبناتادبيطيبة صفوان كنعان محمود26951722222042046

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية ابن االثير للبناتادبيعائشة سالم مرعي حسن26961722222042047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية ابن االثير للبناتادبيعائشة ياسر يحيى ايوب26971722222042048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية ابن االثير للبناتادبيعدوية ثائر علي عبد26981722222042049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية ابن االثير للبناتادبيغفران فؤاد حمدي فؤاد26991722222042050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية ابن االثير للبناتادبيفاطمة احمد علي هادي عبد27001722222042051

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية ابن االثير للبناتادبيفاطمة ذنون يونس عاصي27011722222042052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية ابن االثير للبناتادبيفاطمة رائد غانم الياس27021722222042053

كلية القانون/جامعة نينوى520.0074.29اعدادية ابن االثير للبناتادبيفرح بشار عبد االله سعيد27031722222042054

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية ابن االثير للبناتادبيمروة محمد عبد الغفور اسماعيل27041722222042057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية ابن االثير للبناتادبيملك نصر جاسم محمد27051722222042058

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية ابن االثير للبناتادبيمنار عبد القادر الياس جاسم27061722222042059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية ابن االثير للبناتادبيمنى نكتل محمد وافي27071722222042060

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية ابن االثير للبناتادبينعم فارس محمد يحيى27081722222042061

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية ابن االثير للبناتادبيهاجر بشار عبد العزيز عبد الجبار27091722222042063

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية388.0055.43اعدادية ابن االثير للبناتادبيهاجر دريد قحطان ايوب27101722222042064

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية ابن االثير للبناتادبيهاجر عدنان علي محمد27111722222042065

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية ابن االثير للبناتادبيهدى خالد شكر محمود27121722222042066

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية ابن االثير للبناتادبيهدى هاني محمد قاسم27131722222042067

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل589.0084.14اعدادية ابن االثير للبناتادبييمامة خالد حازم محمد27141722222042068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية ميسلون للبناتادبياسراء محمد سلطان عواد27151722222045003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية ميسلون للبناتادبياالء اكرم جارهللا حامد27161722222045005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل647.0092.43اعدادية ميسلون للبناتادبيانفال عساف محمد عبد هللا27171722222045007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية ميسلون للبناتادبيتبارك محمد ثامر محمود27181722222045013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية ميسلون للبناتادبيخنساء عبد العزيز فتحي عاصي27191722222045017

كلية التربية /جامعة الحمدانية444.0063.43اعدادية ميسلون للبناتادبيدالل علي صديق عبد27201722222045019

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية ميسلون للبناتادبيديانا سليمان ابراهيم ابنيان27211722222045020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية ميسلون للبناتادبيذكرى سعدي صالح مصطفى27221722222045021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية ميسلون للبناتادبيرحاب احمد محمود محمد27231722222045023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية ميسلون للبناتادبيرحاب عطية هلو عبد27241722222045024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية ميسلون للبناتادبيرحمة توفيق عبد علي27251722222045025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية ميسلون للبناتادبيرحمة محمد حبو محمد27261722222045026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية ميسلون للبناتادبيزبيدة خالد ادريس خضر27271722222045030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية ميسلون للبناتادبيسبا عمار غانم عزو27281722222045033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية ميسلون للبناتادبيسجى موسى حمد حسين27291722222045034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية ميسلون للبناتادبيسناء محمد احمد سلطان27301722222045035
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية ميسلون للبناتادبيلقاء الياس خضير وهب27311722222045039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية ميسلون للبناتادبيمريم احمد خليفه محمد27321722222045041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية ميسلون للبناتادبيمريم محمد ظاهر هاشم عبد السالم27331722222045042

كلية الحقوق/جامعة الموصل566.0080.86اعدادية ميسلون للبناتادبيمنار احمد محمد زكي عبد هللا27341722222045043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية ميسلون للبناتادبيمنتهى عبد هللا محمد علي جاسم27351722222045045

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية ميسلون للبناتادبيمنى فرحان محمد حسن27361722222045047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية ميسلون للبناتادبيمها يونس محمد عباس27371722222045048

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية ميسلون للبناتادبيميالد ياسين علي حسين27381722222045050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية ميسلون للبناتادبينور الهدى عماد يونس احمد27391722222045051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية ميسلون للبناتادبينور خزعل فياض محمد27401722222045052

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية ميسلون للبناتادبينور شاكر محمود حسين27411722222045053

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية ميسلون للبناتادبيوفاء الياس خضير وهب27421722222045057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية ميسلون للبناتادبيوفاء خلف سعد فتحي27431722222045058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية وانه للبناتادبيآمنه علي صالح علي27441722222046001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية وانه للبناتادبيآيه سالم يونس جمعه27451722222046002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية وانه للبناتادبياروى محمد حسين يونس27461722222046003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية وانه للبناتادبيايمان صالح خلف قادر27471722222046005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية وانه للبناتادبيايمان محمد حسن يونس27481722222046006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية وانه للبناتادبيايه صالح خلف قادر27491722222046007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية وانه للبناتادبيبشرى محمد علي محمد27501722222046008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية وانه للبناتادبيرحمه محمود احمد عارف27511722222046009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية وانه للبناتادبيزهره حسن محمود محمد27521722222046010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل530.0075.71اعدادية وانه للبناتادبيسندس يونس جاسم محمد27531722222046012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية وانه للبناتادبيغفران عباس علي محمد27541722222046013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية وانه للبناتادبيفاطمه عمر ابراهيم قادر27551722222046015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية وانه للبناتادبيكتبيه يونس حسين يونس27561722222046017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية وانه للبناتادبيمريم يونس حسين يونس27571722222046019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل565.0080.71ثانوية الثورة للبناتادبياسراء سبهان عطوان هادي27581722222047003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل634.0090.57ثانوية الثورة للبناتادبياسراء قحطان فرحان احمد27591722222047004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0064.71ثانوية الثورة للبناتادبيتقى عبد السالم احمد محمد27601722222047007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل641.0091.57ثانوية الثورة للبناتادبيديار محمد فتحي داود27611722222047008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية الثورة للبناتادبيشيماء محمود معيوف محمد27621722222047010

كلية اآلداب/جامعة الموصل551.0078.71ثانوية الثورة للبناتادبيصفاء محمود جاسم محمد27631722222047012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل626.0089.43ثانوية الثورة للبناتادبيغسق اسماعيل ابراهيم اسماعيل27641722222047013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية موصل الجديدة للبناتادبياخالص هاشم فتح هللا عبوش27651722222048001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية موصل الجديدة للبناتادبياالء محمد هادي محمد27661722222048003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيتركية محمود ادعيس عبو27671722222048008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيتسواهن علي جاسم صالح27681722222048009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيتمارة محمود عبد الرحيم خليل27691722222048010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل539.0077.00اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيتمارة محمود فرحان فتحي27701722222048011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيحنين عبد الناصر قاسم محمد27711722222048012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيرغد اسماعيل خليل ابراهيم27721722222048015
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيزهراء صباح محمد صالح27731722222048018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيزينب محمد زيدان خلف27741722222048019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيزينب يحيى زكريا سلطان27751722222048020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيسجى احمد حامد عبو27761722222048021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيشيماء صهيب ابراهيم سلطان27771722222048023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيشيماء طه ياسين غزال27781722222048024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيصفا بشار سالم نايف27791722222048026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيصفا جاسم محمد نور احمد27801722222048027

كلية القانون/جامعة نينوى514.0073.43اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيعائشة نشوان دريعي بدر27811722222048028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيغفران ثامر محمد خالد27821722222048029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيفاطمة لقمان محمود محمد27831722222048032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيقمر مزيد حسون قاسم27841722222048034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيمريم رضوان ادهام حسين27851722222048035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0063.57اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيمسرة محمد غانم محمد27861722222048036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية موصل الجديدة للبناتادبييسرى الياس محمد حسن27871722222048040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية الرسالة للبناتادبيابتهال محمود محمد احمد27881722222049002

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر488.0069.71اعدادية الرسالة للبناتادبيامل هادي صالح فتحي27891722222049008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل568.0081.14اعدادية الرسالة للبناتادبياية صالح حجو فارس27901722222049012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية الرسالة للبناتادبيبيداء زياد مخلف حياوي27911722222049020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية الرسالة للبناتادبيتبارك وليد عواد احمد27921722222049021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية الرسالة للبناتادبيتقى عمر هادي شيت27931722222049022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية الرسالة للبناتادبيتهاني سالم عبد الهادي فتحي27941722222049023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية الرسالة للبناتادبيحنان محمد طه احمد27951722222049026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية الرسالة للبناتادبيخديجة محمد شريف ابراهيم عباس27961722222049028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية الرسالة للبناتادبيدنيا منير محمد يونس27971722222049032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0060.43اعدادية الرسالة للبناتادبيرحمة خليل ابراهيم حمدي27981722222049034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية الرسالة للبناتادبيريم عبد الخالق نجم عبد هللا27991722222049042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل561.0080.14اعدادية الرسالة للبناتادبيزبيدة يونس حسن عباس28001722222049043

كلية اآلداب/جامعة الموصل642.0091.71اعدادية الرسالة للبناتادبيزينب ازهر عبد القادر جاسم28011722222049046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية الرسالة للبناتادبيزينب مشعل هاشم جاسم28021722222049047

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية الرسالة للبناتادبيزينة صالح محمد علي حسين28031722222049048

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية الرسالة للبناتادبيزينة وليد حسن علي28041722222049050

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية الرسالة للبناتادبيسارة محمد تايه فتحي28051722222049051

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية الرسالة للبناتادبيسجى خالد سالم محمود28061722222049053

كلية اآلداب/جامعة الموصل466.0066.57اعدادية الرسالة للبناتادبيشهد نصير عبدهللا يونس28071722222049054

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية الرسالة للبناتادبيشيماء محمد تايه فتحي28081722222049055

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية الرسالة للبناتادبيشيماء محمود محمد احمد28091722222049056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0066.57اعدادية الرسالة للبناتادبيضحى خالص ذنون احمد28101722222049058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية الرسالة للبناتادبيفاتن عبد السالم شيت محمد28111722222049063

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية الرسالة للبناتادبيفاطمة محمود محمد احمد28121722222049064

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية الرسالة للبناتادبيمريم محمد صابر يونس28131722222049070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل656.0093.71اعدادية الرسالة للبناتادبيمريم ياسر بدر حامد28141722222049071
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل526.0075.14اعدادية الرسالة للبناتادبيمنار ماجد خلف علي28151722222049072

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية الرسالة للبناتادبيمناهل سليم احمد محمد28161722222049074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية الرسالة للبناتادبيمها صدام محمد احمد28171722222049075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية الرسالة للبناتادبينبأ جسام محمد حسين28181722222049076

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل631.0090.14اعدادية الرسالة للبناتادبينبا سعد احمد ادريس28191722222049077

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل638.0091.14اعدادية الرسالة للبناتادبينورهان رضوان سالم حمدون28201722222049082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0063.57اعدادية الرسالة للبناتادبيهاجر جاسم محمد غزاي28211722222049083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57ثانوية فايدة للبناتادبياسراء محمد فتحي صالح28221722222050001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل450.0064.29ثانوية فايدة للبناتادبيايه وليد دحام محمد28231722222050004

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك573.0081.86ثانوية فايدة للبناتادبيتبارك ماهر مهدي صالح28241722222050006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل576.0082.29ثانوية فايدة للبناتادبيدنيا محمد رمضان اسماعيل28251722222050008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل574.0082.00ثانوية فايدة للبناتادبيرحمه صالح سعيد ظاهر28261722222050009

كلية اآلداب/جامعة الموصل472.0067.43ثانوية فايدة للبناتادبيزينة خليل ابراهيم جنكو28271722222050014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0064.14ثانوية فايدة للبناتادبيسارة طالب دحام محمد28281722222050015

كلية اآلداب/جامعة الموصل447.0063.86ثانوية فايدة للبناتادبيكريمه محمد احمد عمر28291722222050016

كلية القانون/جامعة نينوى518.0074.00اعدادية الكفاح للبناتادبياسيل احمد زهير رشيد28301722222051001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14اعدادية الكفاح للبناتادبيافراح مزاحم صباح حسين28311722222051002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية الكفاح للبناتادبياالء محمود يونس شاهين28321722222051003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية الكفاح للبناتادبيامنة نشوان مالو حسين28331722222051006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية الكفاح للبناتادبيامنة يونس سلطان اسماعيل28341722222051007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل577.0082.43اعدادية الكفاح للبناتادبيبتول كامل علي احمد28351722222051009

كلية اآلداب/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية الكفاح للبناتادبيتبارك عبد الكريم عبد القادر امين28361722222051011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية الكفاح للبناتادبيحسنات عبد هللا خير الدين عبد هللا28371722222051014

كلية الحقوق/جامعة الموصل579.0082.71اعدادية الكفاح للبناتادبيدالل نشوان عبود صالح28381722222051016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية الكفاح للبناتادبيذكاء امجد غانم اسماعيل28391722222051018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية الكفاح للبناتادبيرحمة بشار عبد الغني قاسم28401722222051019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية الكفاح للبناتادبيرحمة عبد هللا محمد امين عبد هللا28411722222051020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية الكفاح للبناتادبيرسل منعم محمد علي حسن28421722222051023

كلية الحقوق/جامعة الموصل542.0077.43اعدادية الكفاح للبناتادبيريم ياسر حمدون حسين28431722222051028

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية الكفاح للبناتادبيزهراء قادر محمد سلطان28441722222051030

كلية الحقوق/جامعة الموصل622.0088.86اعدادية الكفاح للبناتادبيزهراء نشوان شكر محمود28451722222051031

كلية اآلداب/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية الكفاح للبناتادبيزينب علي عبد الفتاح احمد28461722222051032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل590.0084.29اعدادية الكفاح للبناتادبيسلوى محمود احمد جاسم28471722222051035

كلية الحقوق/جامعة الموصل571.0081.57اعدادية الكفاح للبناتادبيشهد رافع سليمان شريف28481722222051038

كلية الحقوق/جامعة الموصل544.0077.71اعدادية الكفاح للبناتادبيغفران خالد موفق سلطان28491722222051040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية الكفاح للبناتادبيمروه حارث نشوان شفيق28501722222051046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية الكفاح للبناتادبيمريم نجدت عبد الجبار يحيى28511722222051048

كلية الحقوق/جامعة الموصل566.0080.86اعدادية الكفاح للبناتادبيهدى ثائر عبد الكريم عبد القادر28521722222051051

كلية اآلداب/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية الكفاح للبناتادبيهيا رائد عادل ابراهيم28531722222051053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل428.0061.14ثانوية الفضيلة للبناتادبياطياف شاكر جميل عبد28541722222052002

كلية الحقوق/جامعة الموصل560.0080.00ثانوية الفضيلة للبناتادبيايالف خميس احمد حسين28551722222052004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية الفضيلة للبناتادبيتبارك احمد زهير محمد28561722222052005
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0062.71ثانوية الفضيلة للبناتادبيتبارك طه محمد فتحي28571722222052006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية الفضيلة للبناتادبيزينب راكان سرحان فلح28581722222052009

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86ثانوية الفضيلة للبناتادبيساره عمار علي تايه28591722222052010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0069.57ثانوية الفضيلة للبناتادبيضحى بسام محمد كاطع28601722222052014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل477.0068.14ثانوية الفضيلة للبناتادبيضحى عمار صالح يونس28611722222052015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0074.71ثانوية الفضيلة للبناتادبيطيبة جمال هالل عبد28621722222052016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل552.0078.86ثانوية الفضيلة للبناتادبيطيبة محمد محمود عبد28631722222052018

كلية القانون/جامعة نينوى514.0073.43ثانوية الفضيلة للبناتادبيغفران مروان مؤيد شيت28641722222052019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل497.0071.00ثانوية الفضيلة للبناتادبيمنار شامل خزعل اسماعيل28651722222052020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل457.0065.29ثانوية الفضيلة للبناتادبيمنار ميسر قادر تايه28661722222052021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0062.00ثانوية الفضيلة للبناتادبينور ثامر عبد مجتوب28671722222052023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل511.0073.00ثانوية الفضيلة للبناتادبينور سالم اسماعيل محمد28681722222052024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل463.0066.14ثانوية الفضيلة للبناتادبينور عمار محمد صالح هالل28691722222052025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية زينب للبناتادبياسراء منهل عصام محمد طاهر28701722222053001

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية زينب للبناتادبيايالف وعد هللا سليمان داود28711722222053004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل653.0093.29اعدادية زينب للبناتادبيايناس احمد خليل اسماعيل28721722222053005

كلية اآلداب/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية زينب للبناتادبيبدور سعيد محجوب هالل28731722222053006

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.43اعدادية زينب للبناتادبيحنين رياض احمد عتو28741722222053008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية زينب للبناتادبيحنين صفاء محمد علي محمود28751722222053009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية زينب للبناتادبيرحمة رياض محمود فتحي28761722222053012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية زينب للبناتادبيرسل خالد يونس احمد28771722222053014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية زينب للبناتادبيرسل فيصل سعيد موسى28781722222053015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية زينب للبناتادبيرغد محمود صالح الدين اسماعيل28791722222053016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية زينب للبناتادبيريام يونس ابراهيم سليمان28801722222053017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل526.0075.14اعدادية زينب للبناتادبيزهراء وليد حميد مجيد28811722222053020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل694.0099.14اعدادية زينب للبناتادبيزينب احمد حسين رضا28821722222053021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية زينب للبناتادبيزينب سالم الزم يونس28831722222053023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية زينب للبناتادبيزينة عمار محمد قاسم28841722222053024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل574.0082.00اعدادية زينب للبناتادبيسبأ ابراهيم ممتاز هاشم28851722222053027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل622.0088.86اعدادية زينب للبناتادبيسحر زياد عبد الرحمن عزيز28861722222053028

كلية الحقوق/جامعة الموصل588.0084.00اعدادية زينب للبناتادبيسدرة عماد الدين محمد قاسم28871722222053029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية زينب للبناتادبيصفا وعد هللا عبد الجبار احمد28881722222053034

كلية القانون/جامعة نينوى519.0074.14اعدادية زينب للبناتادبيطيبه فاضل عباس عياش28891722222053036

كلية الحقوق/جامعة الموصل612.0087.43اعدادية زينب للبناتادبيعائشه اسامة عدنان محمد28901722222053037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية زينب للبناتادبيعائشه عامر سعدون محمد بشير28911722222053038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية زينب للبناتادبيعبير احمد جاسم محمد28921722222053039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية زينب للبناتادبيغفران عبد الحميد جار هللا عطاش28931722222053040

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية زينب للبناتادبيقطر الندى جاسم حبيب محمد28941722222053042

كلية اآلداب/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية زينب للبناتادبيكوثر مهند موسى هالل28951722222053043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية زينب للبناتادبيمريم بشار خلف مطلوب28961722222053044

كلية الحقوق/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية زينب للبناتادبيمريم نافع محمد عبد هللا28971722222053046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية زينب للبناتادبيمالك فواز عبد الجواد عبد المجيد28981722222053047
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل521.0074.43اعدادية زينب للبناتادبيمنال صامد زبيد شريف28991722222053048

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية زينب للبناتادبيمها حسن غانم احمد29001722222053049

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية زينب للبناتادبيناديه ذنون احمد عناز29011722222053050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية زينب للبناتادبينور الهدى عبد هللا طالب طه29021722222053052

قسم رياض االطفال للبنات-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية زينب للبناتادبينور الهدى ناظم محمد كاظم29031722222053053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية زينب للبناتادبينور ثامر سلطان نجم29041722222053054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية زينب للبناتادبيهاجر نزار عبد الكريم جلود29051722222053055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية زينب للبناتادبيهبة سعد ابراهيم قاسم29061722222053056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية زينب للبناتادبيهبة فالح حماد احمد29071722222053057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل521.0074.43اعدادية زينب للبناتادبيهبة محمد ظاهر خضير29081722222053058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل542.0077.43اعدادية زينب للبناتادبيهدير عمار بالوي فتحي29091722222053059

كلية اآلداب/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية االندلس للبناتادبيبراء زياد ياسين حبش29101722222054002

كلية القانون/جامعة نينوى522.0074.57اعدادية االندلس للبناتادبيبيداء فهمي احمد عبد الرحمن29111722222054004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية االندلس للبناتادبيزبيده غسان طه يونس29121722222054005

كلية الحقوق/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية االندلس للبناتادبيزينه وليد خالد محمد29131722222054008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية االندلس للبناتادبيشيماء فارس عبد القادر حاجو29141722222054010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0071.14اعدادية االندلس للبناتادبيطيبه باسل محفوظ علي29151722222054012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية االندلس للبناتادبيمريم محفوظ خلف محمود29161722222054018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية االندلس للبناتادبيمالك ايسر محمد جاسم29171722222054020

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية االندلس للبناتادبيمالك ذنون يونس حزيران29181722222054021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية بلقيس للبناتادبيأمنه أبراهيم حازم ابراهيم29191722222055001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية بلقيس للبناتادبياسماء غانم حسن علي29201722222055002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل597.0085.29اعدادية بلقيس للبناتادبياشجان احمد ذنون محمد علي29211722222055004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية بلقيس للبناتادبياالء بشار عبد الغني فتحي29221722222055005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية بلقيس للبناتادبيامل احمد محمد عواد29231722222055007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية بلقيس للبناتادبيايمان محمد حامد عبد هللا29241722222055009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية بلقيس للبناتادبيايه قاسم يونس محمود29251722222055011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية بلقيس للبناتادبيتبارك ياسر حازم هاتف29261722222055013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية بلقيس للبناتادبيتقى طالل احمد شحاذه29271722222055014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0063.57اعدادية بلقيس للبناتادبيتماره علي تركي رحال29281722222055016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل577.0082.43اعدادية بلقيس للبناتادبيجنه محفوظ خزعل ابراهيم29291722222055017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية بلقيس للبناتادبيحنين رعد هاشم عبد القادر29301722222055018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية بلقيس للبناتادبيدالل قصي علي احمد29311722222055020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية بلقيس للبناتادبيدنيا ياسين طاهر قادر29321722222055021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية بلقيس للبناتادبيرانيا مثنى ابراهيم احمد29331722222055022

كلية اآلداب/جامعة الموصل592.0084.57اعدادية بلقيس للبناتادبيرسل شكر محمود ذنون29341722222055023

كلية الحقوق/جامعة الموصل542.0077.43اعدادية بلقيس للبناتادبيرغد بشير جاسم محمد29351722222055026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء حسان مؤيد حامد29361722222055031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء نظام احمد بكر29371722222055033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0071.14اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب محمد عبد الستار محمد29381722222055036

كلية القانون/جامعة نينوى517.0073.86اعدادية بلقيس للبناتادبيزينه محمد ادريس محمود29391722222055038

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0065.29اعدادية بلقيس للبناتادبيساره محمد نور الدين هادي29401722222055040

349 من 70صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

نينوى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية بلقيس للبناتادبيساره ياسين ابراهيم محمود29411722222055041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية بلقيس للبناتادبيسبأ نظام محمد شيت29421722222055042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل547.0078.14اعدادية بلقيس للبناتادبيسراء حسام جاسم محمد29431722222055043

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية بلقيس للبناتادبيشهد بشير جاسم محمد29441722222055046

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية بلقيس للبناتادبيشهد عبد السميع حازم حميد29451722222055047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية بلقيس للبناتادبيطيبه رغيد سالم طه29461722222055050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية بلقيس للبناتادبيعذراء بشار عبد الغني فتحي29471722222055053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية بلقيس للبناتادبيغفران خليل مجيد الياس29481722222055055

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم بسمان يونس بشير29491722222055057

كلية اآلداب/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم خيرهللا طه سليمان29501722222055058

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل576.0082.29اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم زهير عبد هللا رجب29511722222055059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم صالح سالم احمد29521722222055061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم عبد الستار خليل ابراهيم29531722222055062

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل638.0091.14اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم محمد ياسين سلطان29541722222055063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم مدين مزاحم سعيد29551722222055064

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل634.0090.57اعدادية بلقيس للبناتادبيمسرة فراس هاشم بشير29561722222055065

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل641.0091.57اعدادية بلقيس للبناتادبيمنار عالء طالل عبد الكريم29571722222055067

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل590.0084.29اعدادية بلقيس للبناتادبيمياده هيثم مجيد احمد29581722222055070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية بلقيس للبناتادبينبا مكي عباس احمد29591722222055077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية بلقيس للبناتادبينماء عمار فتحي عزة29601722222055078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية بلقيس للبناتادبينور احمد عبد عباس29611722222055081

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية بلقيس للبناتادبينور عدنان سالم ناصر29621722222055082

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية بلقيس للبناتادبيهاجر أمار محمد شهاب29631722222055083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية االصمعي للبناتادبياماني معتز موفق يونس29641722222056001

كلية اآلداب/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية االصمعي للبناتادبياية شامل علي جاسم29651722222056003

كلية اآلداب/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية االصمعي للبناتادبياية عمر حجاب جاسم29661722222056004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية االصمعي للبناتادبياية نكتل علي امين29671722222056006

كلية الحقوق/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية االصمعي للبناتادبيايالف عمار حميد يونس29681722222056007

كلية الحقوق/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية االصمعي للبناتادبيتبارك عبد هللا احمد حسن29691722222056009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية االصمعي للبناتادبيتبارك عفان حازم حسن29701722222056010

كلية الحقوق/جامعة الموصل587.0083.86اعدادية االصمعي للبناتادبيتبارك علي عبد االله محمود29711722222056011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية االصمعي للبناتادبيرؤى نصر هللا جرجيس فتحي29721722222056012

كلية القانون/جامعة نينوى518.0074.00اعدادية االصمعي للبناتادبيزينب احمد اسماعيل علي29731722222056016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل659.0094.14اعدادية االصمعي للبناتادبيزينب مزيد يونس عبد الرزاق29741722222056019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية االصمعي للبناتادبيسارة شاكر محمود حميد29751722222056020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل576.0082.29اعدادية االصمعي للبناتادبيصفا ماجد جبر مجيد29761722222056022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية االصمعي للبناتادبيعائشه باسل عز الدين نظام29771722222056026

كلية اآلداب/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية االصمعي للبناتادبيفاتن ثائر احمد خليل29781722222056027

كلية اآلداب/جامعة الموصل521.0074.43اعدادية االصمعي للبناتادبيمروة منهل زكي احمد29791722222056028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية االصمعي للبناتادبيمريم صهيب عارف قاسم29801722222056029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل596.0085.14اعدادية االصمعي للبناتادبينبا فيصل غازي يحيى29811722222056032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية االصمعي للبناتادبيندى خضر خليف محسن29821722222056033
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية االصمعي للبناتادبينور حميد خليف عكيل29831722222056035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية االصمعي للبناتادبيهبة احمد عبد الخالق عبد هللا29841722222056036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية الزهور للبناتادبيآيه رعد غانم محمد29851722222057002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية الزهور للبناتادبياالء عبد الكريم محمد سعيد علي29861722222057006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية الزهور للبناتادبيحنين نزيه محمود ركاض29871722222057016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية الزهور للبناتادبيرحمه حسين احمد صالح29881722222057020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية الزهور للبناتادبيرحمه صدام عبد حميد29891722222057021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية الزهور للبناتادبيرقيه سعد عبد الجبار مصطفى29901722222057023

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية الزهور للبناتادبيزبيدة عامر محمد علي الياس29911722222057024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء هالل محمد طه29921722222057026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء ياسر نزيه ايوب29931722222057028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية الزهور للبناتادبيزينب بشار حازم جاسم29941722222057029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل568.0081.14اعدادية الزهور للبناتادبيشهد اسامه مصباح محمود29951722222057033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية الزهور للبناتادبيشهد باسم ابراهيم عبد29961722222057034

كلية القانون/جامعة نينوى511.0073.00اعدادية الزهور للبناتادبيعائشه احمد عبد الرحمان محمد29971722222057037

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية الزهور للبناتادبيغفران عالء الدين جاسم حمادي29981722222057038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية الزهور للبناتادبيكوثر كرم محمد منير زكي29991722222057040

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية الزهور للبناتادبيمالك محمد سالم حسين30001722222057043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية الزهور للبناتادبيمنية ياسر حازم دحام30011722222057045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية الزهور للبناتادبينبأ جمال ذنون يونس30021722222057047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية الزهور للبناتادبيندى سالم صالح احمد30031722222057050

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية549.0078.43اعدادية الزهور للبناتادبينور خالد نزال عائد30041722222057052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية الزهور للبناتادبيهناء خليل جيالن محمد30051722222057058

كلية الحقوق/جامعة الموصل587.0083.86اعدادية المربد للبناتادبيأحالم بدران عبد فتحي30061722222058001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية المربد للبناتادبيأية مروان حسن علي30071722222058003

كلية اآلداب/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية المربد للبناتادبياستبرق فراس جاسم محمد30081722222058005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية المربد للبناتادبياسراء احمد فاروق رفيق30091722222058006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية المربد للبناتادبيافراح مروان حسن علي30101722222058008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية المربد للبناتادبيايمان اسماعيل محمود عويد30111722222058012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية المربد للبناتادبيايناس صالح مصطفى شطي30121722222058013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية المربد للبناتادبيبيداء سعد ادريس فاضل30131722222058015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل584.0083.43اعدادية المربد للبناتادبيتبارك احمد سعيد مضحي30141722222058016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية المربد للبناتادبيرحمه صفاء محمد شاكر سعد هللا30151722222058021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية المربد للبناتادبيزبيده محمد يحيى حسين30161722222058024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية المربد للبناتادبيزينة شامل امين فتحي30171722222058026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل559.0079.86اعدادية المربد للبناتادبيشهد شهاب احمد يوسف30181722222058028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية المربد للبناتادبيشهد صالح طارق جاسم30191722222058029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل498.0071.14اعدادية المربد للبناتادبيغفران عبد الرحمن عبد جادر30201722222058034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية المربد للبناتادبيغفران مروان حسن علي30211722222058035

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71اعدادية المربد للبناتادبيفاتن عبد السالم طه عبد هللا30221722222058036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية المربد للبناتادبيفاطمه مشكور سامي مصطفى30231722222058037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية المربد للبناتادبيمعاني حاجي غريب عزيز30241722222058041
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية المربد للبناتادبينزهه نافع حمودي علي30251722222058045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514.0073.43اعدادية المربد للبناتادبينور حسن احمد حسين30261722222058046

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية المربد للبناتادبينور محمد خضر ابراهيم30271722222058047

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية المربد للبناتادبيهاجر عبد هللا سعدون احمد30281722222058048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0065.29اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيآمنه محمد عبد المنعم محمد30291722222059001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية467.0066.71اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبياستبرق حسام عبد الغني ذياب30301722222059004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيايه ابراهيم دحام عبد هللا30311722222059007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيبراء طالل هالل حديد30321722222059008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل549.0078.43اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيتبارك عمار وعد هللا قاسم30331722222059009

كلية الحقوق/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيحواء رياض سالم شهاب30341722222059011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيريم علي مولود محمد30351722222059015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيزينب ايمن رعد ابراهيم30361722222059016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيزينب عمر عزيز جاسم30371722222059020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيسجى فالح فخري مال هللا30381722222059021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيسما مروان حازم يونس30391722222059022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيطيبه صفاء عبد الكريم احمد30401722222059023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيفاطمه اسامه محمد علي30411722222059028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيليلى عبد الوهاب هزاع اسماعيل30421722222059030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل634.0090.57اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيمريم احمد محمد مصطفى30431722222059032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيمريم ذاكر حازم عباس30441722222059034

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيميسم حسن اسماعيل شالو30451722222059035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبينبأ جرجيس احمد جرجيس30461722222059036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبينغم أيمن علي فتحي30471722222059038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيهاجر حسين تاج الدين علي30481722222059041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية الطالئع للبناتادبيإستبرق ضرار احمد بشير30491722222061001

كلية الحقوق/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية الطالئع للبناتادبيحياة بشار محمد بشير30501722222061007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية الطالئع للبناتادبيرقيه نوار يونس توفيق30511722222061008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية الطالئع للبناتادبيرند شكر محمود سعيد30521722222061009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية الطالئع للبناتادبيسارة نبيل علي قاسم30531722222061011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل534.0076.29اعدادية الطالئع للبناتادبيسجى غدير غانم فرحان30541722222061012

كلية اآلداب/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية الطالئع للبناتادبيطيبه هاني عبد الهادي توفيق30551722222061013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية الطالئع للبناتادبيعطر محمود عبد محمود30561722222061015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية558.0079.71اعدادية الطالئع للبناتادبيغفران خلدون خليل ابراهيم30571722222061016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل544.0077.71اعدادية الطالئع للبناتادبيفرح كرم حازم احمد30581722222061018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية الطالئع للبناتادبيمروة ثامر عادل عبد الوهاب30591722222061020

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية الطالئع للبناتادبيمريم ثائر عبد الرحمن عبد العزيز30601722222061021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية الطالئع للبناتادبيميسم امين علي امين30611722222061023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية الطالئع للبناتادبيمينا ضمير قاسم مرعي30621722222061024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية الطالئع للبناتادبينبأ محمد رامي محمد امين30631722222061025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية الطالئع للبناتادبينور معتز غانم حاجم30641722222061027

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية378.0054.00اعدادية الطالئع للبناتادبيورود حسام خضر سعيد30651722222061030

كلية الحقوق/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية صفية للبناتادبيامنة ابراهيم عبد الرحمن حسين30661722222062001
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية صفية للبناتادبيامينه عبد الجبار خليل ابراهيم30671722222062002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية صفية للبناتادبيتمارة عالء الدين حسين حسن30681722222062004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية صفية للبناتادبيحنين علي رمضان احمد30691722222062005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية صفية للبناتادبيرحمه احمد يونس طه30701722222062008

كلية الحقوق/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية صفية للبناتادبيرفعه ابراهيم محمد شيبو30711722222062009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية صفية للبناتادبيرفل عبد العظيم قاسم يحيى30721722222062010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية صفية للبناتادبيزبيده عبد الناصر زكي يونس30731722222062012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل576.0082.29اعدادية صفية للبناتادبيزينب احمد صبحي طه30741722222062013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية صفية للبناتادبيساره محرم عبد هللا سلطان30751722222062016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية صفية للبناتادبيطيبه محمد وفيق احمد30761722222062021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية صفية للبناتادبيعائشة طه حسن قاسم30771722222062022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية صفية للبناتادبيغفران رافع مرعي حساني30781722222062024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه احمد ابراهيم علي30791722222062025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه حبيب يونس محمد30801722222062026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية صفية للبناتادبيمريم فتحي محمد علي محمود30811722222062028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية صفية للبناتادبينورا فارس ابراهيم احمد30821722222062031

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية صفية للبناتادبيهاجر عمار محمد محمود30831722222062032

كلية القانون/جامعة نينوى525.0075.00اعدادية صفية للبناتادبيهناء علي حسين غريب30841722222062033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية التحرير للبناتادبياسماء علي يوسف سليمان30851722222063002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية التحرير للبناتادبياماني نشوان رفعت حمد30861722222063003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل578.0082.57اعدادية التحرير للبناتادبيدعاء رمزي حسن محمد30871722222063007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل547.0078.14اعدادية التحرير للبناتادبيزينه شاكر محمود يحيى30881722222063010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل593.0084.71اعدادية التحرير للبناتادبيسما نشوان وليد عزيز30891722222063013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية التحرير للبناتادبيسمارة محمد حازم احمد30901722222063014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية التحرير للبناتادبيعائشه علي عزيز علي30911722222063016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية التحرير للبناتادبيفرح حارث هاشم محمد30921722222063017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل626.0089.43اعدادية التحرير للبناتادبينبأ شهاب احمد سعدون30931722222063022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية التحرير للبناتادبينور صالح فارس كريم30941722222063023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية التحرير للبناتادبيهبه ناهل شاكر يحيى30951722222063025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل664.0094.86اعدادية اشبيلية للبناتادبياسماء وليد حامد ذنون30961722222064001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية اشبيلية للبناتادبيانفال عبد هللا هاشم حسن30971722222064002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية اشبيلية للبناتادبيايالف طارق رمضان قاسم30981722222064004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية اشبيلية للبناتادبيبدور عبد هللا هاشم حسن30991722222064005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية اشبيلية للبناتادبيدالل خالد مجيد حميد31001722222064006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية اشبيلية للبناتادبيديانا عدنان نادر جانكير31011722222064007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل530.0075.71اعدادية اشبيلية للبناتادبيرحاب خالد محمد مضحي31021722222064008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514.0073.43اعدادية اشبيلية للبناتادبيرحمه احمد ادريس مصطفى31031722222064009

كلية التربية /جامعة الحمدانية469.0067.00اعدادية اشبيلية للبناتادبيزينب محمود مخلف عبد هللا31041722222064011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية اشبيلية للبناتادبيزينه زينل جرجيس أسماعيل31051722222064012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل422.0060.29اعدادية اشبيلية للبناتادبيسعاد علي فاضل سابح31061722222064016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية اشبيلية للبناتادبيمروه فيصل غانم محمد31071722222064021

كلية الحقوق/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية اشبيلية للبناتادبيمريم محمد خلف محمد31081722222064022
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كلية القانون/جامعة نينوى511.0073.00اعدادية اشبيلية للبناتادبينور حسان طليع مجيد31091722222064025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية اشبيلية للبناتادبينورهان عماد عبد المنعم فائق31101722222064026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية اشبيلية للبناتادبيهاجر عالوي مرعي كهر31111722222064027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل464.0066.29ثانوية المعرفة للبناتادبيأيه يونس موسى سليمان31121722222065003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0065.00ثانوية المعرفة للبناتادبياسراء غانم عبود هادي31131722222065005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل616.0088.00ثانوية المعرفة للبناتادبيتقى عمار علي حسين31141722222065008

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية558.0079.71ثانوية المعرفة للبناتادبيرغد عدنان مصطفى ابراهيم31151722222065011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0068.29ثانوية المعرفة للبناتادبيشهد احمد شهاب احمد31161722222065012

كلية الحقوق/جامعة الموصل556.0079.43ثانوية المعرفة للبناتادبيشيرين محمود صالح زيدان31171722222065013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0069.71ثانوية المعرفة للبناتادبيصفا فراس صالح عمر31181722222065014

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية المعرفة للبناتادبيفاتن صباح نوري محمد31191722222065017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل659.0094.14ثانوية المعرفة للبناتادبيمريم يونس بديع سليم31201722222065020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل531.0075.86ثانوية المعرفة للبناتادبيمالك عماد محمد يونس31211722222065021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0073.14ثانوية المعرفة للبناتادبينبأ زياد صالح خليل31221722222065022

كلية الحقوق/جامعة الموصل541.0077.29ثانوية المعرفة للبناتادبيهال ناظم شريف يونس31231722222065023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل421.0060.14ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيابرار خالص علي سليمان31241722222067001

كلية القانون/جامعة نينوى516.0073.71ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبياسراء فراس احمد داود31251722222067003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل508.0072.57ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيامنة ابراهيم محمد داود31261722222067006

كلية القانون/جامعة نينوى531.0075.86ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيآمنة غازي صابر ابراهيم31271722222067008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل531.0075.86ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبياية حازم ابراهيم حميد31281722222067009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0068.43ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبياية هاشم سعيد سلمان31291722222067010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل510.0072.86ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيايالف نايف احمد ابراهيم31301722222067011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل476.0068.00ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيدانيا عمار زهير محمد31311722222067012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل470.0067.14ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيرنا احمد عبد السالم عبد هللا31321722222067014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية553.0079.00ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيزينة فاروق عبد الرحمن اسماعيل31331722222067017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل529.0075.57ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيسارة غزوان ثامر مهدي31341722222067018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0073.57ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيساره علي عزت توفيق31351722222067019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل562.0080.29ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيساره ميسر عباس حامد31361722222067021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل544.0077.71ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيصفا صالح ذنون يونس31371722222067025

كلية الحقوق/جامعة الموصل599.0085.57ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيمروة عباس توفيق يونس31381722222067028

كلية الحقوق/جامعة الموصل572.0081.71ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيمريم سالم خضر اسعد31391722222067031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0063.29ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيمها عصمت عباس اسماعيل31401722222067036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0073.14ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبينبأ مبشر حامد عبد هللا31411722222067037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل494.0070.57ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبينرجس محمد نجيب ابراهيم31421722222067038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل452.0064.57ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيهاجر نشوان احمد محمد31431722222067041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل446.0063.71ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيهدى صالح علي عزيز31441722222067042

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0066.71ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيهديل جاسم محمد توفيق31451722222067043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل541.0077.29ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيوسن رائد فاضل عباس31461722222067044

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل450.0064.29ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيوسن محمد جاسم محمد31471722222067045

كلية القانون/جامعة نينوى530.0075.71اعدادية مؤتة للبناتادبياصال عصام محمد عبد الهادي31481722222068001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية مؤتة للبناتادبيافنان اياد دريد احمد31491722222068002

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية مؤتة للبناتادبياماني حسين علي سلطان31501722222068004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل546.0078.00اعدادية مؤتة للبناتادبياية بشار رشيد يوسف31511722222068007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل608.0086.86اعدادية مؤتة للبناتادبياية محمد جاسم محمد31521722222068008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية مؤتة للبناتادبيايه اياد حسن يونس31531722222068009

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية مؤتة للبناتادبيباسمة محمد عبد الجبار سلمان31541722222068010

كلية القانون/جامعة نينوى516.0073.71اعدادية مؤتة للبناتادبيبيداء خالد فاضل محمد31551722222068012

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.43اعدادية مؤتة للبناتادبيتاره احمد يونس صالح31561722222068013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية مؤتة للبناتادبيتبارك بسام شهاب احمد31571722222068014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية مؤتة للبناتادبيتبارك محمد حمزة خضر31581722222068015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية مؤتة للبناتادبيداليا خالد عبد العليم قاسم31591722222068018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية مؤتة للبناتادبيدالل نوزت يونس عبد هللا31601722222068019

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية مؤتة للبناتادبيرقية مازن بدران شاكر31611722222068021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية مؤتة للبناتادبيزهراء منهل ازهر محمود31621722222068025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية مؤتة للبناتادبيسرى سعد حاتم احمد31631722222068030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0063.14اعدادية مؤتة للبناتادبيشهد علي حسين علي31641722222068032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية مؤتة للبناتادبيشهد محمد خالد صديق31651722222068033

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية مؤتة للبناتادبيضحى عمار ادريس اخضير31661722222068035

كلية القانون/جامعة نينوى536.0076.57اعدادية مؤتة للبناتادبيطيبة عمر عباس فاضل31671722222068036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية مؤتة للبناتادبيعهد عرفات حسين عبو31681722222068038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية مؤتة للبناتادبيغفران فالح حسن رجب31691722222068039

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل459.0065.57اعدادية مؤتة للبناتادبيغفران مقداد جهاد سليمان31701722222068040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية مؤتة للبناتادبيمريم عامر عناد نجم31711722222068042

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية مؤتة للبناتادبيمريم محمد شيت احمد31721722222068043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية مؤتة للبناتادبيمنار صدام مجيد سهيل31731722222068045

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية مؤتة للبناتادبيمها عبد المحسن سعدون يحيى31741722222068046

كلية اآلداب/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية مؤتة للبناتادبينبأ صباح ذنون محمد31751722222068047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية مؤتة للبناتادبينور عمار يونس خليل31761722222068049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية مؤتة للبناتادبييقين معن وعد غريب31771722222068051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية حمص للبناتادبيآمنه محمد زهير جرجيس31781722222069001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية حمص للبناتادبياسماء عامر محمد احمد31791722222069002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية حمص للبناتادبيامنة عامر يوسف محمد31801722222069003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية حمص للبناتادبيايمان مروان فاضل سعيد31811722222069006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل612.0087.43اعدادية حمص للبناتادبيبسمه محمد احمد ياسين31821722222069007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية حمص للبناتادبيتقى عمر عبد هللا سلطان31831722222069008

كلية القانون/جامعة نينوى533.0076.14اعدادية حمص للبناتادبيتمارة عبد هللا نوري عبد31841722222069009

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك480.0068.57اعدادية حمص للبناتادبيثريا مازن محمود صالح31851722222069010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية حمص للبناتادبيربى عبد الرزاق وافي عبد هللا31861722222069013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية حمص للبناتادبيرحمة مطلك احمد عيسى31871722222069014

كلية القانون/جامعة نينوى529.0075.57اعدادية حمص للبناتادبيزهراء رعد محمد احمد31881722222069016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية حمص للبناتادبيزينب ليث صديق عبد الرحمن31891722222069017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية حمص للبناتادبيزينب مروان محمود فتحي31901722222069018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل578.0082.57اعدادية حمص للبناتادبيشيماء شامل اكرم خليل31911722222069023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية حمص للبناتادبيعال عمر عبد هللا سلطان31921722222069025
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية حمص للبناتادبيفهيمه عبد العزيز صالح عبد العزيز31931722222069027

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية حمص للبناتادبيمريم نشوان يونس مطرود31941722222069028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية حمص للبناتادبيمريم نمير سالم سليمان31951722222069029

كلية الحقوق/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية حمص للبناتادبيمالك عباس هاشم جواد31961722222069030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية حمص للبناتادبينبأ عبد المنعم عثمان سليمان31971722222069032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل588.0084.00اعدادية حمص للبناتادبينبا عمر محمد يحيى31981722222069033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية حمص للبناتادبينور كنعان ابراهيم عزاوي31991722222069034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472.0067.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبياطياف محمود سلطان جرو32001722222072002

كلية التربية /جامعة الحمدانية535.0076.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيآمنة غازي جهاد يونس32011722222072003

قسم رياض االطفال للبنات-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0060.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيانهار محمد ابراهيم جاسم32021722222072004

كلية الحقوق/جامعة الموصل542.0077.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبياية خالد محمود محمد32031722222072005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل620.0088.57ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيايناس رائد ناظم عبد الجليل32041722222072008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل600.0085.71ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيآيه رضوان احمد محمد32051722222072009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل420.0060.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيبراء خالد مرعي حسن32061722222072011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل569.0081.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيبراء نزار حسن عبد الرحمن32071722222072012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0072.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيدعاء طارق حمد جاسم32081722222072015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل529.0075.57ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيدموع بسام عبد الجليل حسين32091722222072016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل543.0077.57ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيرواء عطيه مخلف جدوع32101722222072020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل555.0079.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيسبا صفوان جهاد خلف32111722222072024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل589.0084.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيسرى احمد نزار ادريس32121722222072025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0071.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيشهد خضر اعكيل عباس32131722222072027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0075.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيشيماء احمد علي حمو32141722222072029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل567.0081.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيصفا محمد جاسم محمد32151722222072030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0077.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيصفا محمد محمود عبوش32161722222072031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل611.0087.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيصفاء رمضان حسن ابراهيم32171722222072034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل530.0075.71ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيعبير نشوان فاضل محسن32181722222072036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل563.0080.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيفتوح اسماعيل ابراهيم خليل32191722222072037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل574.0082.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيمنار محمد يونس محي الدين32201722222072039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل529.0075.57ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيميادة سالم احمد عبد هللا32211722222072040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل568.0081.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيندى ياسر عبد هللا يونس32221722222072042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل533.0076.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبينور مثنى حامد عواد32231722222072044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0072.71ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيهاجر احمد محمود احمد32241722222072045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل610.0087.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيهجران خلف حسن محمد32251722222072046

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0064.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبيوسناء زياد نايف خلف32261722222072048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0068.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتادبينبأ ناجح سهيل محمد صالح32271722222072049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0067.71ثانوية العريج للبناتادبيرحمة فيصل ياسين حادي32281722222073004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل457.0065.29ثانوية العريج للبناتادبينجوى محمد شكر محمود32291722222073008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية اليقظة للبناتادبيرواء محمد يونس فتحي32301722222075006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل612.0087.43اعدادية اليقظة للبناتادبيسدرة محمد شاكر قاسم32311722222075008

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57اعدادية اليقظة للبناتادبيشروق محمد احمد تركي32321722222075009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل596.0085.14اعدادية اليقظة للبناتادبيصفا راكان محمود علي32331722222075010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية اليقظة للبناتادبيغفران خالد عبد السالم محمود32341722222075011

349 من 77صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

نينوى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية اليقظة للبناتادبيمروه راكان محمود علي32351722222075013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.0067.00اعدادية اليقظة للبناتادبيمريم هاني محمود علي32361722222075015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية اليقظة للبناتادبينور عباس فاضل خطاب32371722222075018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية اليقظة للبناتادبييازي عقيل جعفر كاظم32381722222075022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية الخضراء للبناتادبياميرة خالد جاسم محمد32391722222076003

كلية اآلداب/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية الخضراء للبناتادبيتبارك خالد محمد شبيب32401722222076005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية الخضراء للبناتادبيحمده علي صالح لوفان32411722222076006

كلية اآلداب/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية الخضراء للبناتادبيديانا عامر درويش حمزة32421722222076007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية الخضراء للبناتادبيرحاب محمد حماد محمد32431722222076008

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71اعدادية الخضراء للبناتادبيرسل حمادي احمد حسين32441722222076009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل668.0095.43اعدادية الخضراء للبناتادبيزهر حماد علي عايد32451722222076011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية الخضراء للبناتادبيسعاد مانع عوده مسيب32461722222076012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية الخضراء للبناتادبيسعدية مانع عوده مسيب32471722222076013

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.43اعدادية الخضراء للبناتادبيعائشه فهد عباس اعويد32481722222076014

كلية اآلداب/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية الخضراء للبناتادبينور عبد الستار نذير بشير32491722222076019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0065.29اعدادية الخضراء للبناتادبيياسمين حازم عبد القادر سعدون32501722222076022

كلية اآلداب/جامعة الموصل479.0068.43ثانوية اركبة جدعة للبناتادبيايات صالح محمد خلف32511722222078001

كلية الحقوق/جامعة الموصل541.0077.29ثانوية اركبة جدعة للبناتادبيبشرى غانم خضير حسن32521722222078002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية اركبة جدعة للبناتادبيرواء عبد الغفور صالح جاسم32531722222078004

كلية الحقوق/جامعة الموصل589.0084.14ثانوية اركبة جدعة للبناتادبيريحان صالح محمد خلف32541722222078005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت593.0084.71ثانوية اركبة جدعة للبناتادبيزينب عبد الرزاق صالح جاسم32551722222078006

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت556.0079.43ثانوية اركبة جدعة للبناتادبيزينب علي ابراهيم محمد32561722222078007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية اركبة جدعة للبناتادبيسارة علي حسين علي32571722222078008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية اركبة جدعة للبناتادبيشهد محمود علي عبد هللا32581722222078010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل539.0077.00ثانوية اركبة جدعة للبناتادبينقاء علي عبد هللا احمد32591722222078013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية اركبة جدعة للبناتادبيوسن احمد فليح نواف32601722222078015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل452.0064.57ثانوية اركبة جدعة للبناتادبيوفاء عدي راجح عبد هللا32611722222078016

كلية الحقوق/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية سومر للبناتادبياسراء اسامه سالم عبد الهادي32621722222079003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية سومر للبناتادبيالزهراء ماهر خلف فتحي32631722222079004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية سومر للبناتادبيايات علي محمد يونس32641722222079006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية سومر للبناتادبياية زيد خزعل محمد شيت32651722222079007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل629.0089.86اعدادية سومر للبناتادبيايناس عبد الكريم عبد هللا محمود32661722222079009

كلية القانون/جامعة نينوى512.0073.14اعدادية سومر للبناتادبيبان محمد عبد الكريم محمد32671722222079010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية سومر للبناتادبيبسمه محمود خضير سليم32681722222079012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية سومر للبناتادبيدالل محمود محمد عبد هللا32691722222079016

كلية اآلداب/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية سومر للبناتادبيرسل نزار يونس صالح32701722222079018

كلية الحقوق/جامعة الموصل593.0084.71اعدادية سومر للبناتادبيزهراء سرهيد ايوب محمد امين32711722222079021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل592.0084.57اعدادية سومر للبناتادبيزينب ناظم نزال علي32721722222079022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل675.0096.43اعدادية سومر للبناتادبيزينه حسين خضير صالح32731722222079023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل635.0090.71اعدادية سومر للبناتادبيسارة احمد داؤد سليمان32741722222079024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية سومر للبناتادبيسارة خيري يونس احمد32751722222079025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل660.0094.29اعدادية سومر للبناتادبيسارة ذكران زكي محمد32761722222079026
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت432.0061.71اعدادية سومر للبناتادبيسارة غازي عبد الكريم مجول32771722222079027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية سومر للبناتادبيسبأ محمد فتحي حسين32781722222079028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية سومر للبناتادبيطيبة عامر حسيب عبد32791722222079031

كلية اآلداب/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية سومر للبناتادبيعذراء بسام عبد هللا احمد32801722222079032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية سومر للبناتادبيغفران قصي سعدي محمد32811722222079034

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية سومر للبناتادبيغفران محمود محمد عبد هللا32821722222079035

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية سومر للبناتادبيفاطمه سعدون مجيد زين العابدين32831722222079036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية سومر للبناتادبيفرح خالد ثامر يونس32841722222079037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية سومر للبناتادبيفرح عمار طالب حسن32851722222079038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية سومر للبناتادبيكوثر نظير محمد صالح32861722222079039

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية سومر للبناتادبيلبنى زياد محمود محمد32871722222079040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية سومر للبناتادبيمريم احمد داؤد سليمان32881722222079042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل534.0076.29اعدادية سومر للبناتادبيمها انور مطيع صالح32891722222079044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية سومر للبناتادبينور سمير جاسم شريف32901722222079048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية سومر للبناتادبيهبة حسين سعيد عبد هللا32911722222079049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية سومر للبناتادبيهديل عبد المنعم جاسم صفاوي32921722222079051

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية سومر للبناتادبيوسن محمد سليمان شاحوذ32931722222079053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية مكة المكرمة للبناتادبياقبال فارس احمد عواد32941722222080002

كلية الحقوق/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية مكة المكرمة للبناتادبياالء ليث حازم عبد32951722222080003

كلية اآلداب/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيامنة عبد الوهاب عباس محمد32961722222080004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيامنه لقمان يونس امين32971722222080007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية مكة المكرمة للبناتادبياية جاسم احمد بلو32981722222080008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية مكة المكرمة للبناتادبياية محمد شمس الدين محمد علي32991722222080009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيدنيا نوفل سالم احمد33001722222080014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيريم محمود خليف صالح33011722222080017

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيزينب وعد هللا ابراهيم زينو33021722222080019

قسم رياض االطفال للبنات-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيشهد بسام شريف عزيز33031722222080022

كلية اآلداب/جامعة الموصل459.0065.57اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيصفا مهدي صالح عبد33041722222080025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيطيبة عالء جمعة نجم33051722222080027

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيعائشه ظافر محمد محمود33061722222080029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيمروة صبحي ممدوح عزيز33071722222080030

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيمريم نوفل مطشر ذنون33081722222080031

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية379.0054.14اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيمي عدي محمد فاضل محمد33091722222080033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية مكة المكرمة للبناتادبينبا شهالن مؤيد ذنون33101722222080035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية مكة المكرمة للبناتادبينور ابراهيم اسماعيل يونس33111722222080036

كلية اآلداب/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية مكة المكرمة للبناتادبينورة سعيد خلف ملوح33121722222080038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل594.0084.86ثانوية الضحى للبناتادبيامنة حسان محمد حسون33131722222081002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0060.43ثانوية الضحى للبناتادبيرحمة راكان نعمة فهمي33141722222081006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل562.0080.29ثانوية الضحى للبناتادبيمريم رمزي سلطان محمود33151722222081014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل545.0077.86ثانوية الضحى للبناتادبيمنار مروان يونس علي33161722222081015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل571.0081.57ثانوية المأمون للبناتادبياسراء صالح خليفة خضير33171722222082001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل611.0087.29ثانوية المأمون للبناتادبياسراء فاضل محمد حسين33181722222082002
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل451.0064.43ثانوية المأمون للبناتادبيافراح حمادي شعبان رمضان33191722222082004

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0060.00ثانوية المأمون للبناتادبيالهام محمود محمد عبيد33201722222082006

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل520.0074.29ثانوية المأمون للبناتادبيامنة ابراهيم مطر مسهوج33211722222082007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0064.86ثانوية المأمون للبناتادبياية عبد الجبار طلب خلف33221722222082009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519.0074.14ثانوية المأمون للبناتادبياية وليد خضير مطر33231722222082012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل549.0078.43ثانوية المأمون للبناتادبيايمان نجم نزال نجم33241722222082013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل611.0087.29ثانوية المأمون للبناتادبيحال عبد المنعم يونس فتحي33251722222082014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل649.0092.71ثانوية المأمون للبناتادبيزينب طه مصطفى يونس33261722222082020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0063.57ثانوية المأمون للبناتادبيزينب محمود موسى جبل33271722222082022

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت503.0071.86ثانوية المأمون للبناتادبيصفاء سالم محمد علي33281722222082025

كلية اآلداب/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية المأمون للبناتادبيلقاء هيثم حسن احمد33291722222082030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل525.0075.00ثانوية المأمون للبناتادبيمنار عبد المنعم عبد الكريم حمد33301722222082031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل600.0085.71ثانوية المأمون للبناتادبيمنار يونس زهير محمود33311722222082032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل427.0061.00ثانوية المأمون للبناتادبيمنال عبد هللا محمد عيادة33321722222082033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل616.0088.00ثانوية المأمون للبناتادبينبراس محمود محمد عبو33331722222082035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455.0065.00ثانوية المأمون للبناتادبينجوى اكرم عزيز عبار33341722222082036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل577.0082.43ثانوية المأمون للبناتادبينهلة موفق علي محمد33351722222082038

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0067.71ثانوية المأمون للبناتادبينور سعد جاسم محمد33361722222082039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل452.0064.57ثانوية المأمون للبناتادبيهبه عدنان مطر محمد33371722222082040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0072.71ثانوية المأمون للبناتادبيياسمين موفق احمد صالح33381722222082045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0076.00ثانوية المأمون للبناتادبييمامة فارس محمد عبد هللا33391722222082046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل544.0077.71ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيآيه هاشم عباوي حسين33401722222084002

كلية اآلداب/جامعة الموصل428.0061.14ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبياستبرق حمادي امين محمد33411722222084003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل420.0060.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبياسراء عمار محمود جاسم33421722222084004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0071.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبياسماء عبد هللا مطلك علي33431722222084005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0065.57ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبياالء عبد علي صالح33441722222084006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل461.0065.86ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيامل شاكر محمود خضر33451722222084007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل570.0081.43ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيامنه فواز وجيه مصطفى33461722222084008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442.0063.14ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيايناس علي عبد الجبار حامد33471722222084010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل535.0076.43ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيايه محمود فتحي خليف33481722222084011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0075.43ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيبراء رمضان عبو ويس33491722222084012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل476.0068.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيبسمه عبد احمد منديل33501722222084013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل433.0061.86ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيدالل احمد حميد ذنون33511722222084015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504.0072.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيرشا خلف جلود عزيز33521722222084017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل542.0077.43ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيسبا شامل هاشم حسين33531722222084020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0069.43ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيسجى راكان يوسف محمود33541722222084021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل565.0080.71ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيسجى محمود فتحي صالح33551722222084022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيشروق محمد حسن موسى33561722222084024

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيعائشة عبد هللا سالم عبد هللا33571722222084026

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية396.0056.57ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيمسرة محمد خالد محمود33581722222084029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0063.71ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيمنى نواف عوض احمد33591722222084031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0074.29ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبينبأ شامل هاشم حسين33601722222084033
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493.0070.43ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبينور عقيل مشعان احمد33611722222084034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل610.0087.14ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبينورة حسن محمود عمر33621722222084036

كلية اآلداب/جامعة الموصل471.0067.29ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبينورس عبد الخالق سالم سليمان33631722222084037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل546.0078.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيهاجر شكيب اسماعيل قاسم33641722222084038

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل448.0064.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيهند حسن يونس محمود33651722222084040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية السالمية للبناتادبيدالل جبار محمد احمد33661722222086003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية السالمية للبناتادبينور احمد صالح جهاد33671722222086006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل548.0078.29ثانوية السالمية للبناتادبيهديل علي احمد علي33681722222086007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0072.71ثانوية تل عبطة للبناتادبيابتسام حضيري غائب عبد33691722222087001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل607.0086.71ثانوية تل عبطة للبناتادبيبراء حسن سليمان محمد33701722222087002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل469.0067.00ثانوية تل عبطة للبناتادبيجواهر عيد نزال محمد33711722222087003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0073.57ثانوية تل عبطة للبناتادبيسهام صبحي دهيمان عوض33721722222087006

كلية الحقوق/جامعة الموصل547.0078.14ثانوية تل عبطة للبناتادبيصابرين محمد حسن خالد33731722222087007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية تل عبطة للبناتادبيعبير علي مشعان عبد33741722222087008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل601.0085.86ثانوية تل عبطة للبناتادبيعتاب حازم مهيدي موسى33751722222087009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل467.0066.71ثانوية تل عبطة للبناتادبيعنود محمد ابراهيم علي33761722222087010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل427.0061.00ثانوية تل عبطة للبناتادبيفاطمة وعد احمد خليف33771722222087011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل530.0075.71ثانوية تل عبطة للبناتادبيكواكب محمد سليمان محمد33781722222087012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0069.71ثانوية تل عبطة للبناتادبينعيمة موسى خضر محمد33791722222087014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل467.0066.71ثانوية القصر للبناتادبيالماس محمد حسين جاسم33801722222094001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل530.0075.71ثانوية القصر للبناتادبيشكران سامي ابراهيم طه33811722222094004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل477.0068.14ثانوية القصر للبناتادبينجود محمد صالح صالح محمد33821722222094007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل534.0076.29ثانوية اجحلة للبناتادبيايمان ابراهيم محمد عبد هللا33831722222096002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل486.0069.43ثانوية اجحلة للبناتادبيرويدة طارق ابراهيم حمد33841722222096003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل583.0083.29ثانوية اجحلة للبناتادبيشهد دحام احمد صالح33851722222096004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504.0072.00ثانوية اجحلة للبناتادبيندى علي محمود عطية33861722222096006

كلية اآلداب/جامعة الموصل440.0062.86ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبياية شامل سليم رشيد33871722222098002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل542.0077.43ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيايالف الزم حسن محمد33881722222098004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل440.0062.86ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيايمان طالل كهالن محمد33891722222098005

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيبراء عارف خضير سلطان33901722222098006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل470.0067.14ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيرويدة فتحي صايل محمد33911722222098007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل450.0064.29ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيشيماء جبار فتحي احمد33921722222098013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل467.0066.71ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيشيماء قيس احمد خورشيد33931722222098014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل542.0077.43ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيكوثر طه يونس حسن33941722222098019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0070.00ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبينور جبار فتحي احمد33951722222098022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل443.0063.29ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيياسمين خلف صايل محمد33961722222098028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل560.0080.00ثانوية تل الشعير للبناتادبيبيداء احمد يوسف محمد33971722222099002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل580.0082.86ثانوية تل الشعير للبناتادبيسمية موفق مصطفى عكله33981722222099005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية تل الشعير للبناتادبيشيماء علي خضر احمد33991722222099006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت507.0072.43ثانوية تل الشعير للبناتادبينبا مجيد عبد محمد34001722222099008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية الشهيد إبراهيم النهر للبناتادبيساره محمد علي محمد34011722222102003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0061.29ثانوية الخضر والبساطلية للبناتادبيايمان احمد سلطان خضر34021722222103001
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كلية القانون/جامعة نينوى515.0073.57ثانوية الخضر والبساطلية للبناتادبيايمان احمد محمود محمد34031722222103002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية617.0088.14ثانوية الخضر والبساطلية للبناتادبيزمزم حسين فتحي سلطان34041722222103004

كلية القانون/جامعة نينوى510.0072.86ثانوية الخضر والبساطلية للبناتادبيساره صالح محمود خلف34051722222103005

قسم التربية الخاصة-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0066.29ثانوية االخوة للبناتادبيآيه محمد صالح فلح احمد34061722222104001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل442.0063.14ثانوية االخوة للبناتادبياسراء يحيى محمد علي حسن34071722222104003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0060.43ثانوية االخوة للبناتادبيايالف سعد علي خضر34081722222104006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0071.00ثانوية االخوة للبناتادبيايه سعد شريف يوسف34091722222104008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل463.0066.14ثانوية االخوة للبناتادبيتقوى ازاد حسان حيدر34101722222104009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل510.0072.86ثانوية االخوة للبناتادبيتقى عمار محمد شيت احمد34111722222104010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00ثانوية االخوة للبناتادبيديانا شكري احمد محمد34121722222104016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0060.57ثانوية االخوة للبناتادبيرحمه جبار موسى حسن34131722222104018

كلية اآلداب/جامعة الموصل495.0070.71ثانوية االخوة للبناتادبيساره فرحان شاهر علي34141722222104019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0068.86ثانوية االخوة للبناتادبيعائشه زينل علي محمد34151722222104021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0063.86ثانوية االخوة للبناتادبيعبير عبد الجبار احمد أسماعيل34161722222104023

كلية الحقوق/جامعة الموصل545.0077.86ثانوية االخوة للبناتادبيغفران فارس عز الدين داود34171722222104025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0061.43ثانوية االخوة للبناتادبيماريا عبد هللا ابراهيم صالح34181722222104026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل591.0084.43ثانوية االخوة للبناتادبيمالك مشير محمد حسن امين34191722222104029

كلية الحقوق/جامعة الموصل548.0078.29ثانوية االخوة للبناتادبيمالك نبيل حسون عبد القادر34201722222104030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0069.14ثانوية االخوة للبناتادبيهبه ادريس خان افدل احمد34211722222104034

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت504.0072.00ثانوية المكوك للبناتادبيفاطمة عبد هللا محمد عبد هللا34221722222106003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0066.14ثانوية المكوك للبناتادبيهوزان صالح عيسى محمد34231722222106005

كلية الحقوق/جامعة الموصل601.0085.86ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيطيبة عدنان عبد محمد34241722224008002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل575.0082.14ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتادبيآمنه زيد ميسر حسين34251722224010001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0064.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيآمنه فائز محمد شهاب34261722224011001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل526.0075.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبياالء محمد عبد االله قاسم34271722224011003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0060.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبينبأ سعد محمود احمد34281722224011005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل433.0061.86ثانوية التميز االهلية للبناتادبياية بسام يحيى عبد الرزاق34291722224012001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية التميز االهلية للبناتادبيرسل عبد هللا عز الدين عبد هللا34301722224012002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية التميز االهلية للبناتادبيزبيدة محمد صديق عبد الرحمن34311722224012004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل457.0065.29ثانوية التميز االهلية للبناتادبينبأ ابراهيم يونس خلف34321722224012005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية الشرقية االهلية للبناتادبياسراء خزعل ذيبان جابر34331722224013001

كلية القانون/جامعة نينوى578.0082.57ثانوية الشرقية االهلية للبناتادبيامنة معن ناصر حسين34341722224013002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29ثانوية الشرقية االهلية للبناتادبيتبارك يوسف سليم رشيد34351722224013003

كلية القانون/جامعة نينوى633.0090.43ثانوية الشرقية االهلية للبناتادبيرسل دحام محمد مصطفى34361722224013004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل440.0062.86ثانوية ابن سينا االهلية للبناتادبيتبارك بدران عبد الوهاب احمد34371722224016001

كلية اآلداب/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتادبيسجى محمود شنيت عيسى34381722224020002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0064.71ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتادبيضحى هاني عبد القهار علي34391722224020003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0068.29ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتادبيعلياء صبحي يونس زيدان34401722224020004

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية371.0053.00ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتادبيهبه ياسين محمد طاهر ذنون34411722224020006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية مخمور المسائية للبنينادبيغادة بشير سبهان حمد34421722225007001

كلية اآلداب/جامعة الموصل453.0064.71ثانوية المنار المسائية المختلطةادبيمريم باسم بهنام سليمان34431722225013001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرامه محمد يحيى حميد34441722226001005
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيزينب عبد هللا مطشر سعيد34451722226001007

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية370.0052.86اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيفاطمه محمد ثامر محمد علي34461722226001012

كلية التربية /جامعة الحمدانية503.0071.86اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيمروة شريف حسن هادي34471722226001013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل469.0067.00ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيمجد محمد محمود جرجيس34481722226002008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية الهويرة المختلطةادبيايمان قاسم عبد شالل34491722227001001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية العراق المختلطةادبيمنيفة خضر خلف رشو34501722227002002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية الفتوة المختلطةادبيبثينة عبد هللا عمير عجرش34511722227003001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية الفتوة المختلطةادبيبيداء ابراهيم عبد هللا اسماعيل34521722227003002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية الفتوة المختلطةادبيمنى محمد دهام احمد34531722227003003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل606.0086.57ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيزينب خميس محمود عبد هللا34541722227007001

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيسماح حسن محمد عبوش34551722227007002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل550.0078.57ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيسماح خلف مجيد خليفه34561722227007003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل539.0077.00ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيشهد سالم برع عبوش34571722227007004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية سنوني المختلطةادبيخولة صبري سينو بوبو34581722227010004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية سنوني المختلطةادبيمنيفه قاسم جردو علي34591722227010010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية سنوني المختلطةادبيناهده حجي كلي حسين34601722227010011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل510.0072.86ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيايمان احمد ياسين محمد34611722227012001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل565.0080.71ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيغفران خليل ابراهيم سالم34621722227012003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل650.0092.86ايمن- الخارجيات ادبيايمان جالل اسود مراد34631722228050052

كلية اآلداب/جامعة الموصل553.0079.00ايمن- الخارجيات ادبيايه فراس ابراهيم خليل34641722228050066

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0068.29ايمن- الخارجيات ادبيبسمه ربيع نوفل حميد34651722228050068

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل472.0067.43ايمن- الخارجيات ادبيحياة صباح سطام هزاع34661722228050087

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل496.0070.86ايمن- الخارجيات ادبيدعاء حارث ابراهيم اسماعيل34671722228050093

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0069.29ايمن- الخارجيات ادبيرانيا عماد بكر فتحي34681722228050100

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل508.0072.57ايمن- الخارجيات ادبيرفل حسين علي معجون34691722228050110

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0064.86ايمن- الخارجيات ادبيزينب علي يحيى الياس34701722228050132

كلية الحقوق/جامعة الموصل648.0092.57ايمن- الخارجيات ادبيسجى نصار حسين مصطفى34711722228050145

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل525.0075.00ايمن- الخارجيات ادبيشهد شامل احمد محمد34721722228050165

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل453.0064.71ايمن- الخارجيات ادبيصبا محمد ابراهيم ناصر34731722228050177

كلية اآلداب/جامعة الموصل465.0066.43ايمن- الخارجيات ادبيضحى محمد ابراهيم ياسين34741722228050185

كلية اآلداب/جامعة الموصل452.0064.57ايمن- الخارجيات ادبيعبير حماد شاهر مجمي34751722228050187

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل463.0066.14ايمن- الخارجيات ادبيعال خالد وليد خالد34761722228050191

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0065.29ايمن- الخارجيات ادبيعهد ادريس فتحي مجول34771722228050193

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0064.71ايمن- الخارجيات ادبيقمر عدي قاسم جاسم34781722228050205

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل548.0078.29ايمن- الخارجيات ادبيمريم اسامه يونس عبد هللا34791722228050220

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل524.0074.86ايمن- الخارجيات ادبيمالك ربيع محي الدين امين34801722228050225

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0066.57ايمن- الخارجيات ادبينبراس خلف عبيد احمد34811722228050239

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0064.86ايمن- الخارجيات ادبينسرين محسن محمد مضحي34821722228050248

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0075.29ايمن- الخارجيات ادبينمارق عطاهللا سلطان عجاج34831722228050252

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0072.14ايمن- الخارجيات ادبينور احمد عبد هللا حسن34841722228050257

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل422.0060.29ايمن- الخارجيات ادبينور عامر جاسم موسى34851722228050269

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0071.71ايمن- الخارجيات ادبييمامه مروان عبد الكريم فتحي34861722228050312
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل539.0077.00ايسر- الخارجيات ادبياسراء احمد سالم حمدون34871722228060009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0066.86ايسر- الخارجيات ادبيافراح سعيد شاهين سلمان34881722228060025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل542.0077.43ايسر- الخارجيات ادبيالدرداء عماد زكالب محمد34891722228060029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل618.0088.29ايسر- الخارجيات ادبيايناس حازم عمر حسين34901722228060065

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل624.0089.14ايسر- الخارجيات ادبيايه عماد حازم احمد34911722228060070

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل576.0082.29ايسر- الخارجيات ادبيايه عمار خلف صالح34921722228060071

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل556.0079.43ايسر- الخارجيات ادبيتبارك محمد صابر خضر عمر34931722228060080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل525.0075.00ايسر- الخارجيات ادبيتماره ابو بكر كنعان بشير34941722228060084

كلية الحقوق/جامعة الموصل640.0091.43ايسر- الخارجيات ادبيتوجان سالم محمود محمد34951722228060086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.0067.00ايسر- الخارجيات ادبيديما حسين نديم داؤد34961722228060117

كلية القانون/جامعة نينوى509.0072.71ايسر- الخارجيات ادبيرحيق انور محمد محمود34971722228060133

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل438.0062.57ايسر- الخارجيات ادبيرسل احمد خضر حسين34981722228060134

كلية الحقوق/جامعة الموصل567.0081.00ايسر- الخارجيات ادبيرغدة رضوان خير الدين محمد34991722228060139

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل632.0090.29ايسر- الخارجيات ادبيزهراء عمار خليل محمود35001722228060166

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ايسر- الخارجيات ادبيزهراء محمد يونس احمد35011722228060169

قسم رياض االطفال للبنات-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0063.14ايسر- الخارجيات ادبيزيتونة احمد طه احمد35021722228060174

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل546.0078.00ايسر- الخارجيات ادبيزينب علي خضر حيدر35031722228060176

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل483.0069.00ايسر- الخارجيات ادبيسجى محمود خضير سلطان35041722228060198

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0066.14ايسر- الخارجيات ادبيسعدية محمود مال هللا سعيد35051722228060204

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43ايسر- الخارجيات ادبيغفران عبد الرحمن يحيى محمد علي35061722228060255

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية422.0060.29ايسر- الخارجيات ادبيفاطمة محمد حازم حسين35071722228060261

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0073.57ايسر- الخارجيات ادبيفاطمة وليد خالد رشيد35081722228060263

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل482.0068.86ايسر- الخارجيات ادبيفاطمه جمعه داؤد يونس35091722228060264

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل581.0083.00ايسر- الخارجيات ادبيفاطمه قاسم هادي عبد هللا35101722228060266

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل580.0082.86ايسر- الخارجيات ادبيفرات ذنون صالح عبوش35111722228060268

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل576.0082.29ايسر- الخارجيات ادبيليال جمال عبد الكريم يحيى35121722228060275

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل607.0086.71ايسر- الخارجيات ادبيماب احمد فتحي محمد35131722228060279

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل643.0091.86ايسر- الخارجيات ادبيميمونة صالح مهدي حسين35141722228060312

كلية الحقوق/جامعة الموصل541.0077.29ايسر- الخارجيات ادبيندى قاسم صالح عبد القادر35151722228060320

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.0073.71ايسر- الخارجيات ادبينور ذنون حامد احمد35161722228060328

كلية الحقوق/جامعة الموصل549.0078.43ايسر- الخارجيات ادبينور وليد يوسف احمد35171722228060339

كلية التربية /جامعة الحمدانية493.0070.43ايسر- الخارجيات ادبييمامة صدام فيصل رشيد35181722228060387

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57ايسر- الخارجيات ادبيضحى ثامر غانم داود35191722228060389

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0069.29ايسر- الخارجيات ادبيندى رياض عزيز حمودي35201722228060391

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0068.00اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيابراهيم احمد عبد هللا علي35211722411001001

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيابراهيم عبد الحكيم ابراهيم اسماعيل35221722411001003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيابراهيم يوسف محجوب حبيب35231722411001005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائياحمد احسان يونس عبو35241722411001007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائياحمد جاسم محمد عبيد35251722411001009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائياحمد خلف منصور عبيد35261722411001010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائياحمد طالل عبد الغني خضر35271722411001012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائياحمد عمر سالم علي35281722411001013
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت573.0081.86اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائياحمد نبيل احمد عبد الكريم35291722411001018

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائياسامة سالم محمد علي35301722411001020

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت518.0074.00اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائياسماعيل خالد اسماعيل علي35311722411001022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت569.0081.29اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيثامر خالد اسماعيل علي35321722411001026

كلية التربية /جامعة الحمدانية537.0076.71اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيحمزة محمد محجوب حبيب35331722411001030

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيخالد عبد علي مخلف35341722411001031

كلية العلوم/جامعة الموصل610.0087.14اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيخضر حازم يونس خضر35351722411001032

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل585.0083.57اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيسعد رجب احمد رجب35361722411001040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية572.0081.71اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيسعد مطير االبتر عايد35371722411001041

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيشالل وجيه عويد صالح35381722411001045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعبد الرحمن وعد سلطان حمد35391722411001047

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل534.0076.29اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعبد هللا صبحي عبد هللا علي35401722411001051

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعبيدة هاشم حسن حسين35411722411001054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0080.86اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعلي ياسر احمد جبر35421722411001057

الموصل/ الكلية التقنية الزراعية /الجامعة التقنية الشمالية528.0075.43اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعمر عبد العزيز محمد معروف35431722411001061

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيفتحي سالم محمود مرعي35441722411001063

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى513.0073.29اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيفهد سالم عطية محمود35451722411001065

كلية التمريض/جامعة نينوى675.0096.43اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيقيس بشار يونس صالح35461722411001067

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمد ابراهيم صالح علي35471722411001071

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0087.43اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد فرج35481722411001073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0082.00اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمد سليم علي هصر35491722411001075

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمد شهاب احمد يونس35501722411001076

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمد عالوي حمود حميد35511722411001078

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمد فالح شمد داود35521722411001079

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمود حافظ محمود حسن35531722411001081

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمود عبد الرحمن محمد معروف35541722411001084

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى595.0085.00اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيهيثم احمد هاشم احمد35551722411001087

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيوليد محمود فتحي خضر35561722411001089

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائييوسف ليث حازم حسين35571722411001090

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيابو بكر فواز علي جمعة35581722411002003

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيابو بكر مروان احمد داؤد35591722411002004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14االعدادية المركزية للبنيناحيائياسالم مصطفى محمد حسين35601722411002007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيجهاد محمود حسن رمضان35611722411002009

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى624.0089.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيحازم الزم حازم وافي35621722411002012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0066.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن جمال اسماعيل حامد35631722411002013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل532.0076.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحمزه صباح جارو حيو35641722411002018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل585.0083.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيصدام نكتل سلطان محمود35651722411002027

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن الياس احمد حسين35661722411002029

كلية العلوم/جامعة الموصل610.0087.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد القادر علي حسن سلطان35671722411002032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0079.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا طلعت عبد الغني احمد35681722411002033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0068.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبيده ليث سامي داود35691722411002034

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي احمد ياسين عبو35701722411002037

349 من 85صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

نينوى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين علي محمد35711722411002038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0081.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعيد ميزر غفير عبد35721722411002045

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل520.0074.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيغيث صبحي علي محمد35731722411002046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل590.0084.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيقحطان حارث طارق رشيد35741722411002048

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل482.0068.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيكنعان سالم نوح حيدر35751722411002049

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد خاشع عويد حمدان35761722411002051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل595.0085.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى معمر يونس احمد35771722411002063

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى517.0073.86االعدادية المركزية للبنيناحيائييوسف احمد ياسين علي35781722411002070

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57االعدادية المركزية للبنيناحيائييوسف علي يحيى محمد35791722411002071

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت541.0077.29اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحسان علي سعد هللا سعيد35801722411003001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد اياد يونس احمد35811722411003002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد حافظ محمود عمر35821722411003003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد حسين ادعم محمود35831722411003004

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد عمر حماد هالل35841722411003011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد فارس شاهين محمود35851722411003012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد فهد حسين حسن35861722411003013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل610.0087.14اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد محمد ابراهيم حسين35871722411003014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد محمد احمد عبيد35881722411003015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد محمد ذنون احمد35891722411003017

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت566.0080.86اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد نشوان وعد طه35901722411003019

كلية التربية /جامعة الحمدانية488.0069.71اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد يوسف محمد خضر35911722411003021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0082.71اعدادية اليرموك للبنيناحيائياسامه عارف خضر خلف35921722411003025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14اعدادية اليرموك للبنيناحيائياسامه يونس حسين يونس35931722411003026

كلية العلوم/جامعة الموصل633.0090.43اعدادية اليرموك للبنيناحيائيامين فيصل محمود ابراهيم35941722411003029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيبشار ذياب فاضل عبيد35951722411003040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحاتم عبد الكريم حسن زليل35961722411003043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل534.0076.29اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحامد عبد الهادي احمد صالح35971722411003045

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحسين احمد علي حسين35981722411003049

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحسين محمد حسين خلف35991722411003051

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحيدر علي ادريس محمد36001722411003054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل549.0078.43اعدادية اليرموك للبنيناحيائيخالد خليل عباس سليمان36011722411003056

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية اليرموك للبنيناحيائيدهام عمر احمد محمد36021722411003059

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية اليرموك للبنيناحيائيرسول حمد سليمان جمعة36031722411003061

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية اليرموك للبنيناحيائيريان احمد جاسم سليمان36041722411003062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية اليرموك للبنيناحيائيزيد رفيق ابراهيم عزو36051722411003066

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية اليرموك للبنيناحيائيسبهان ابراهيم معيوف نايف36061722411003069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيسعود سالم محمد احمد36071722411003070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية اليرموك للبنيناحيائيسفيان صالح خضير عبد هللا36081722411003072

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية438.0062.57اعدادية اليرموك للبنيناحيائيشعالن منصور حمد محمود36091722411003074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل595.0085.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيصالح احمد محمود صالح36101722411003075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيصفوان حسين حسن مضحي36111722411003080

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت505.0072.14اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد خليل خالد36121722411003086
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية447.0063.86اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبد الرحمن علوان عائش سعيد36131722411003089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت539.0077.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبد الرحمن منهل عبد الستار احمد36141722411003091

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0089.71اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبد العزيز عبد الستار اجبيش شرابي36151722411003094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.0067.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبد هللا عزيز محمود سلطان36161722411003098

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبد هللا فتحي حسن دسوقي36171722411003099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبد هللا يونس عبد هللا حميد36181722411003102

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبد الواحد خضر محمد صالح36191722411003105

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعثمان احمد الياس خضر36201722411003109

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعثمان سالم كعود عكله36211722411003110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي جاسم اسماعيل ابراهيم36221722411003111

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي فتحي خضير محمود36231722411003112

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي فرحان عبد ابراهيم36241722411003113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي مجول صالح محمد36251722411003114

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعمار محمد احمد عبيد36261722411003117

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594.0084.86اعدادية اليرموك للبنيناحيائيغسان فيصل محمد سوادي36271722411003128

كلية العلوم/جامعة الموصل634.0090.57اعدادية اليرموك للبنيناحيائيفرحان خليف صالح خليف36281722411003134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية اليرموك للبنيناحيائيفيصل ابراهيم حمدي عيسى36291722411003140

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر471.0067.29اعدادية اليرموك للبنيناحيائيكريم غربي يونس احمد36301722411003143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمتعب غازي محمد خضر36311722411003147

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد احمد محمد طالب36321722411003149

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد بشار عبد الرحمن محمد36331722411003150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد خالد محمد علي36341722411003153

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد سالم حميد حسين36351722411003156

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد سعد علي احمد36361722411003158

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد شاكر محمود خلف36371722411003159

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد شيت صالح محمد شيت يوسف36381722411003161

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد عباس خلف وسمي36391722411003164

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد عبد الجبار اسماعيل احمد36401722411003165

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد وليد ابراهيم عبيد36411722411003171

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمود خالد حسن محمد36421722411003174

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل582.0083.14اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمود عواد حسن شواخ36431722411003175

كلية العلوم/جامعة الموصل631.0090.14اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمود يونس خليل خلف36441722411003178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمنذر فرحان جاسم يونس36451722411003188

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية اليرموك للبنيناحيائيوسام جاسم محمد عطا هللا36461722411003191

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية اليرموك للبنيناحيائيياسر محمود عبد فتحي36471722411003195

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية اليرموك للبنيناحيائييوسف عبد الجبار اسماعيل احمد36481722411003198

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى450.0064.29اعدادية اليرموك للبنيناحيائييوسف فراس عبد الجبار عبد الكريم36491722411003199

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية اليرموك للبنيناحيائييوسف ياسر محمد يونس محمد صالح36501722411003201

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية اليرموك للبنيناحيائييونس خليف صالح خليف36511722411003202

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى474.0067.71ثانوية الشهيد ضرار للبنيناحيائياحمد ضياء احمد نائف36521722411004001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى490.0070.00ثانوية الشهيد ضرار للبنيناحيائياحمد عبد الناصر عزيز سنجار36531722411004002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0062.71ثانوية الشهيد ضرار للبنيناحيائيغازي نوري فيصل عبد هللا36541722411004005
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيابراهيم محمد خضير احمد36551722411005001

كلية التمريض/جامعة الموصل686.0098.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيابو بكر محمد حازم محمد36561722411005002

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0089.57اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائياحمد انور غربي ختالن36571722411005004

كلية القانون/جامعة نينوى577.0082.43اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائياحمد سعيد حرين خلف36581722411005008

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائياحمد عبد الستار جبار عبيد36591722411005011

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائياحمد عدنان خلف محمد36601722411005012

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء578.0082.57اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائياحمد محمد ثامر عزيز36611722411005013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية550.0078.57اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائياحمد محمود يونس حسن36621722411005014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائياحمد موفق سلطان صالح36631722411005015

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية608.0086.86اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائياسامه عبد الرزاق مجبل منصور36641722411005017

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت564.0080.57اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائياسماعيل غيدان دحام شيت36651722411005018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيانور احمد خلف محمد36661722411005020

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيبالل عبد السالم بكر محمود36671722411005024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيثابت محمد ادريس محمد36681722411005025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيحارث حسن رمضان اسماعيل36691722411005027

كلية التربية /جامعة الحمدانية524.0074.86اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيحارث عبد الرزاق فتحي محمود36701722411005028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل587.0083.86اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيحسن جمعة حسن خلف36711722411005033

كلية التمريض/جامعة نينوى673.0096.14اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيحسين علي خليف جبر36721722411005035

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيحسين علي طه بكر36731722411005036

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيحكم محمود نعمة هللا قاسم36741722411005039

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيخالد احمد حسين علي36751722411005042

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيزيد طالل نايف احمد36761722411005046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل530.0075.71اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيزيد علي ياسين شهاب36771722411005047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيسامر هشام قاسم محمد36781722411005048

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيسبهان حسن اتروش عبد هللا36791722411005049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيسعد زهير صالح احمد36801722411005050

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيصباح غانم سالم محمود36811722411005056

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعباس نواف شعبان صالح36821722411005058

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعبد الكريم محمد خطاب عمر36831722411005064

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى579.0082.71اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعبد هللا ريان حسون يونس36841722411005065

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعبيده غانم عبد الحميد اعبيد36851722411005070

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعالء احمد محمد ياسين36861722411005073

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعالء جالل حسن احمد36871722411005074

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعلي حسن صالح حميد36881722411005075

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل592.0084.57اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعلي عامر احمد عبد هللا36891722411005077

كلية العلوم/جامعة االنبار571.0081.57اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعلي عبد الستار فتحي حسين36901722411005078

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل626.0089.43اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعلي عالء الدين صالح عطية36911722411005079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيفاضل قتيبة عباس حسين36921722411005084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.0067.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيفتح هللا عبد الستار فتح هللا عبوش36931722411005085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيفهد عالء يونس حسون36941722411005086

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيقتيبة حميد احمد محمد36951722411005089

كلية التمريض/جامعة تلعفر667.0095.29اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيكنعان علي خليف جبر36961722411005090
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قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمد جمال سالم محمود36971722411005096

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمد سالم سعيد يعقوب36981722411005099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمد طليع عبد الحميد علي36991722411005103

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى609.0087.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمد عمر مضحي سلطان37001722411005106

كلية التربية /جامعة الحمدانية523.0074.71اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمود خالد احمد علي37011722411005110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمود سالم سعيد يعقوب37021722411005111

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمود عبد الوهاب صالح محمود37031722411005112

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمود ياسين محمود حمدون37041722411005114

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمزاحم بشار عبد حامد37051722411005115

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمزاحم عبد السالم حديد علي37061722411005116

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمصطفى صفوان مرعي حسن37071722411005120

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمصطفى محمد سالم محمود37081722411005123

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمصطفى مروان علي عبو37091722411005124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمهيمن مهند فتاح حامد37101722411005125

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0084.86اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائينشوان عزيز فرحان حسين37111722411005127

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائينوح خالد بالل جاسم37121722411005128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيهاشم عبد الستار فتحي حسين37131722411005129

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيهشام مصعب ثامر قاسم37141722411005130

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت565.0080.71اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيياسين عبد الرحمن احمد خضر37151722411005134

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائييوسف ثائر عبد المحسن محمد37161722411005137

كلية العلوم/جامعة الموصل644.0092.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائييوسف جاسم محمد شيت37171722411005138

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائييوسف محمد سالم محمود37181722411005141

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية554.0079.14ثانوية الحضر للبنيناحيائيمحمد حسين علي حواس37191722411006005

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.00100.14االعدادية الغربية للبنيناحيائيأحمد عدي محمد علي37201722411007001

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86االعدادية الغربية للبنيناحيائيابراهيم احمد عبد االله احمد37211722411007003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29االعدادية الغربية للبنيناحيائيابراهيم ازهر احمد مصطفى37221722411007004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.8898.13االعدادية الغربية للبنيناحيائيابراهيم خليل محسن علي37231722411007005

كلية القانون/جامعة نينوى569.0081.29االعدادية الغربية للبنيناحيائيابراهيم رافع قادر جرجيس37241722411007006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد رياض علي حامد37251722411007013

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية586.0083.71االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد زيد عبد الجبار جاسم37261722411007014

كلية العلوم/جامعة الموصل630.0090.00االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد ساير محمد دخيل37271722411007015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت546.0078.00االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد عيسى خضير خلف37281722411007021

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى611.0087.29االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد فارس فانوس محمد37291722411007023

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد محمد جاسم محمد37301722411007025

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد محمد شريف ابراهيم عباس37311722411007027

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد محمود مجيد علي37321722411007033

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل516.0073.71االعدادية الغربية للبنيناحيائيارشد محمود نجم عمر37331722411007037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0080.86االعدادية الغربية للبنيناحيائياسامه فارس نوري ابراهيم37341722411007042

كلية التمريض/جامعة نينوى674.0096.29االعدادية الغربية للبنيناحيائياسالم سالم سلطان هيتاوي37351722411007043

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71االعدادية الغربية للبنيناحيائياسماعيل خليل اسماعيل طه37361722411007045

كلية االثار/جامعة الموصل424.0060.57االعدادية الغربية للبنيناحيائيايهم محمد خزعل جرذي37371722411007047

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل542.0077.43االعدادية الغربية للبنيناحيائيبرهان فاضل عباس يونس37381722411007048
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86االعدادية الغربية للبنيناحيائيبكر ذنون عبد هللا اخضير37391722411007049

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل509.0072.71االعدادية الغربية للبنيناحيائيجاسم سالم محمد يعقوب37401722411007053

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.12100.45االعدادية الغربية للبنيناحيائيحذيفه محمد عطشان عبد هللا37411722411007057

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43االعدادية الغربية للبنيناحيائيحسن مثنى زامل عبد القادر37421722411007059

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71االعدادية الغربية للبنيناحيائيحمد حسين علي فتحي37431722411007060

كلية التمريض/جامعة الموصل679.0097.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيحمزه عدنان صابر سليمان37441722411007061

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية595.0085.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيخالد عبد الرحمن حامد الويزان37451722411007064

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.4499.21االعدادية الغربية للبنيناحيائيخالد وليد غازي عبد هللا37461722411007065

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل551.0078.71االعدادية الغربية للبنيناحيائيرضوان محمد احمد محمود37471722411007070

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية582.0083.14االعدادية الغربية للبنيناحيائيزيدان غسان زيدان قدوري37481722411007073

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43االعدادية الغربية للبنيناحيائيسالم عبد العزيز سالم محمد37491722411007075

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71االعدادية الغربية للبنيناحيائيسلمان احمد سلمان احمد37501722411007081

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية473.0067.57االعدادية الغربية للبنيناحيائيسيف سعد هللا عبد العزيز حامد37511722411007082

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى633.0090.43االعدادية الغربية للبنيناحيائيصالح علي صالح محمد37521722411007085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت482.0068.86االعدادية الغربية للبنيناحيائيصالح محمد حمد سالم37531722411007086

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57االعدادية الغربية للبنيناحيائيصالح وعد هللا محمد حمد37541722411007088

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14االعدادية الغربية للبنيناحيائيصديق ابراهيم احمد خضر37551722411007091

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71االعدادية الغربية للبنيناحيائيطه علي عبد هللا علي37561722411007095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0063.57االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد محمد جاسم37571722411007100

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم510.0072.86االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد الرحمن ثائر عبد العزيز حامد37581722411007103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0063.43االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد الرحمن حامد عبد هللا حامد37591722411007104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد الرحمن عامر عبد الكريم محمد غزال37601722411007108

كلية العلوم/جامعة الموصل616.8088.11االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد الرزاق اياد حسن بالل37611722411007113

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل544.0077.71االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد الصمد محمد ياسين محمد37621722411007118

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0068.29االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد القادر علي محمد علي37631722411007120

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل590.0084.29االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد الكريم طلب صالح خليف37641722411007122

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد هللا احمد فتحي احمد37651722411007124

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد هللا بشار عبد هللا فتحي37661722411007125

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد هللا صالح داود سليمان37671722411007130

كلية الصيدلة/جامعة الموصل691.0098.71االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد الوهاب محمد ياسين يوسف37681722411007135

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593.0084.71االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبيده صدام غانم محمد37691722411007136

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57االعدادية الغربية للبنيناحيائيعز الدين عبد العظيم عبوش حسين37701722411007139

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29االعدادية الغربية للبنيناحيائيعلي حازم احمد محمد37711722411007141

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى607.0086.71االعدادية الغربية للبنيناحيائيعلي حسان عبد الغني ابراهيم37721722411007142

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57االعدادية الغربية للبنيناحيائيعلي عمار داود سليمان37731722411007144

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل533.0076.14االعدادية الغربية للبنيناحيائيعلي قصي علي حياوي37741722411007145

كلية العلوم/جامعة الموصل637.0091.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيعمار احمد عداي ابراهيم37751722411007148

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيعمار ياسر فاضل غزال37761722411007151

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71االعدادية الغربية للبنيناحيائيعمر حاتم علي محمد37771722411007155

كلية الصيدلة/جامعة الموصل693.0099.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيعمر حردان مجبل خضر37781722411007156

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71االعدادية الغربية للبنيناحيائيعمر سعد سهيل عبد الرحمن37791722411007158

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14االعدادية الغربية للبنيناحيائيفارس محمد نهير طبيل37801722411007168
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى457.0065.29االعدادية الغربية للبنيناحيائيفاروق فصيح عبد القادر ججان37811722411007170

كلية اآلداب/جامعة الموصل536.0076.57االعدادية الغربية للبنيناحيائيفواز نايف حسين حسن37821722411007175

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86االعدادية الغربية للبنيناحيائيقاسم صالح برزو توفيق37831722411007176

كلية الصيدلة/جامعة الموصل692.0098.86االعدادية الغربية للبنيناحيائيقاسم محمد احمد خليل37841722411007177

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71االعدادية الغربية للبنيناحيائيكرم حسون عليوي محمد37851722411007178

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل664.6094.94االعدادية الغربية للبنيناحيائيمثنى مضر سعد الدين برهان37861722411007185

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد احمد هاشم احمد37871722411007187

كلية الصيدلة/جامعة الموصل694.4499.21االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد طه37881722411007191

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد خلف حسن حمود37891722411007193

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد رياض علي حامد37901722411007195

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد سالم صالح محمد37911722411007196

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى636.0090.86االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد شريف محمود محمد شريف محمد صالح37921722411007197

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد صدام حسين داود37931722411007199

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد علي ابراهيم خليف37941722411007201

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية620.0088.57االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد علي زمبور محمد37951722411007202

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0083.29االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد عواد محمد هالل37961722411007204

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل602.0086.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد فاضل عبد هللا سليمان37971722411007205

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل603.8886.27االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد وعد هللا ابراهيم عبد القادر37981722411007206

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد ياسر ابراهيم شيت37991722411007209

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل580.0082.86االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمود ابراهيم رجب محمد38001722411007211

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0088.57االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمود راشد عبد هللا نجم38011722411007214

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمود سعيد سليمان داؤد38021722411007216

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0099.86االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمود غازي بدير عبد هللا38031722411007218

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل611.0087.29االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمود يونس فتحي محمد38041722411007219

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى462.0066.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم محمد جاسم38051722411007224

كلية الصيدلة/جامعة الموصل691.8498.83االعدادية الغربية للبنيناحيائيمصطفى خليل ابراهيم سليم38061722411007227

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل512.0073.14االعدادية الغربية للبنيناحيائيمصطفى عبد الغني محمد طاهر موسى38071722411007229

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت596.0085.14االعدادية الغربية للبنيناحيائيمصطفى علي حسين احمد38081722411007230

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0063.86االعدادية الغربية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد خضر38091722411007231

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0066.43االعدادية الغربية للبنيناحيائيمصطفى مضر سعد الدين برهان38101722411007233

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل528.0075.43االعدادية الغربية للبنيناحيائييزن علي حامد محمد38111722411007242

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل585.0083.57االعدادية الغربية للبنيناحيائييعقوب احمد محمد ابراهيم38121722411007243

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86االعدادية الغربية للبنيناحيائييعقوب يوسف عايد احمد38131722411007244

كلية القانون/جامعة نينوى565.0080.71االعدادية الغربية للبنيناحيائييوسف خالد حازم حمدون38141722411007245

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43االعدادية الغربية للبنيناحيائييوسف راجح ابراهيم محمد علي38151722411007247

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14االعدادية الغربية للبنيناحيائييوسف عبد جاسم محمد38161722411007249

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية686.7698.11االعدادية الغربية للبنيناحيائييوسف غسان عبد الكريم ناصر38171722411007250

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43االعدادية الغربية للبنيناحيائييوسف كريم اسماعيل ادريس38181722411007252

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.3699.91االعدادية الغربية للبنيناحيائييوسف يونس حسين ظاهر38191722411007255

كلية الحقوق/جامعة الموصل608.0086.86االعدادية الغربية للبنيناحيائييونس عبد هللا معيوف محمود38201722411007256

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14االعدادية الغربية للبنيناحيائييونس وعد هللا محمد حمد38211722411007257

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل505.0072.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائيأُبي منذر بشير بكر38221722411008001
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائيأحمد نافع عبد فتحي38231722411008002

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية669.0895.58االعدادية الشرقية للبنيناحيائيأنس خالد احمد محمد38241722411008004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل709.84101.41االعدادية الشرقية للبنيناحيائيابراهيم احمد هشام قاسم38251722411008006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.7279.96االعدادية الشرقية للبنيناحيائيابراهيم اكرم غانم قاسم38261722411008007

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية669.4095.63االعدادية الشرقية للبنيناحيائيابراهيم منهل عبد الرحمن رجب38271722411008014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0074.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائيابو بكر راجح مشعل محمود38281722411008015

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد ارسالن غانم شهاب38291722411008018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0069.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد اركان سالم ابراهيم38301722411008019

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.2498.89االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد ازهر عبد محمود38311722411008020

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد امية غالب محمد38321722411008021

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى615.0087.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد امين طيبان احمد38331722411008022

كلية الحقوق/جامعة الموصل595.0085.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد بشار محمد ازهر ابراهيم38341722411008024

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد جاسم محمد خضير38351722411008025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد خالد عبد جمعة38361722411008026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.2097.89االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد رائد غالب فاضل38371722411008028

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد زهير حسن احمد38381722411008031

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى660.6494.38االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد سعد محمد سليمان38391722411008033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن احمد ابراهيم38401722411008035

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى603.0886.15االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن علي عبد الرحمن38411722411008036

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.60100.80االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد عبد هللا زهير عبد الكريم38421722411008037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل482.0068.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد عبد هللا طه حمادي38431722411008038

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0089.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد عبد هللا عبد العزيز خليل38441722411008039

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد عالء قاسم حسن38451722411008041

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد علي حسين عيادة38461722411008042

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد علي محمد سميان38471722411008044

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل526.0075.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد عمار محمود يونس38481722411008045

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0498.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد غسان محمد خيري سليمان38491722411008048

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية567.0081.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد قتيبة تحسين صالح38501722411008052

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0099.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد محمد احمد لطيف38511722411008055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد محمد سليمان محمد38521722411008059

كلية العلوم/جامعة كركوك680.2897.18االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد محمد صالح خلف38531722411008060

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل540.0077.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد محمد طه احمد38541722411008061

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.6493.23االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد محمود خضير عكلة38551722411008063

كلية التمريض/جامعة نينوى673.7296.25االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد معاذ محمود عبد هللا38561722411008064

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد نذير حامد امين38571722411008065

كلية اآلداب/جامعة الموصل571.0081.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد نشوان احمد يونس38581722411008066

كلية الصيدلة/جامعة الموصل691.0098.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد يونس سلمان خلف38591722411008067

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.8499.98االعدادية الشرقية للبنيناحيائياسامة حسن محمد احمد38601722411008069

كلية الطب/جامعة االنبار697.0099.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائياسامه عبد الرزاق خلف مطلوب38611722411008070

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل578.0082.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائياسامه محمد عثمان محمد38621722411008072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل529.0075.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائياسحاق يونس احمد طه38631722411008074

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائياشرف محمد احمد طه38641722411008079
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.2496.03االعدادية الشرقية للبنيناحيائيالمغيره احمد سالم محمود38651722411008082

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيانس خالد سعد هللا احمد38661722411008083

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل514.0073.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائياوس صدعان جلعو اذياب38671722411008088

كلية طب الموصل/جامعة الموصل713.36101.91االعدادية الشرقية للبنيناحيائياوس عدي خضير محمد38681722411008089

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية669.2895.61االعدادية الشرقية للبنيناحيائيايمن جاسم محمد حميد38691722411008090

كلية التمريض/جامعة نينوى674.6496.38االعدادية الشرقية للبنيناحيائيايهاب ابراهيم حسين احمد38701722411008093

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى616.0088.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيايهم خلف اسماعيل ابراهيم38711722411008094

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى575.0082.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائيايهم ياسر علي سلطان38721722411008095

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0899.15االعدادية الشرقية للبنيناحيائيايوب صالح عبد الغني حمدي38731722411008096

كلية العلوم/جامعة الموصل634.0090.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائيبراء منذر شكري حسين38741722411008098

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.0097.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائيتوفيق حامد توفيق محمد سعيد38751722411008102

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيتوفيق ميسر توفيق يحيى38761722411008103

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائيجمعه علي خلف حسن38771722411008104

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحارث احمد ياسين ابراهيم38781722411008106

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحذيفة سعد هللا غانم محمود38791722411008111

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.92100.56االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحذيفة مقداد حازم عبد الجبار38801722411008112

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل553.0079.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحذيفه اياد نوري احمد38811722411008113

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل660.7294.39االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحذيفه قصي صديق محمد38821722411008114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0065.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحذيفه محمد انور ذنون38831722411008115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل581.1683.02االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسان مازن عبد الحميد احمد38841722411008116

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسان محمد حمدون حامد38851722411008117

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية563.8080.54االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسن احمد حازم توفيق38861722411008118

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.3297.76االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسن بندر طالل فتحي38871722411008120

كلية الطب/جامعة نينوى695.1299.30االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسن رائد عبد المنعم مهدي38881722411008121

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل671.0095.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسن عمر ابراهيم طه38891722411008123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين سعد هللا حسين حسن38901722411008124

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية583.0083.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين علي حسين خضر38911722411008126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0082.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين علي شعبان حسين38921722411008127

كلية العلوم/جامعة الموصل637.0091.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين يونس عز الدين علي38931722411008130

كلية الطب/جامعة تكريت695.6499.38االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحكم غيث وضاح حمدون38941722411008131

كلية طب الموصل/جامعة الموصل710.68101.53االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحمزة احمد غازي ابراهيم38951722411008133

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0080.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحمزه طارق محمد طيب ظاهر38961722411008134

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحمزه عبد المجيد محمود داود38971722411008135

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية631.1290.16االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحمزه عمار حازم اسماعيل38981722411008136

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحمزه محمد خزعل امين38991722411008137

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية666.8495.26االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحمزه يوسف اسماعيل خليل39001722411008139

كلية الطب/جامعة نينوى698.6899.81االعدادية الشرقية للبنيناحيائيذر محمد شريف عبد القادر شريف39011722411008145

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0077.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائيردام عصام عثمان احمد39021722411008146

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت557.0079.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائيرضوان مهدي صالح عبد هللا39031722411008148

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.2098.74االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزكريا جمال صالح سليمان39041722411008151

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل644.0092.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزكريا علي اكرم قاسم39051722411008152

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية505.0072.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزكريا عمر خلف حسن39061722411008153
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كلية العلوم/جامعة الموصل611.6487.38االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزكريا وعد عبد هللا حسن39071722411008154

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزياد حارث خليل فتحي39081722411008156

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.4499.92االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزياد سند عبد االله محمود39091722411008157

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية542.0077.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزياد محمد رمضان اسماعيل39101722411008158

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل563.0080.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزيد اسامه محمد سليم عزيز39111722411008160

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزيد ريان زينو ذنون39121722411008162

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.52100.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزيد سند عبد االله محمود39131722411008163

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزيد عبد القاهر خلف صالح39141722411008164

كلية الصيدلة/جامعة الموصل691.0498.72االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزيد علي حمود حميد39151722411008165

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزيد محمد هادي جوير39161722411008167

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.1682.88االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزيدان محمد زيدان حسن39171722411008168

كلية العلوم/جامعة تكريت577.0082.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسعد حسين خليف فريح39181722411008169

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0069.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسعد فرحان مبارك ملفي39191722411008170

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسيف الحق منهل عبد محمد39201722411008174

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط638.0091.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسيف الدين احمد رمزي عبد هللا39211722411008175

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى643.4091.91االعدادية الشرقية للبنيناحيائيشاكر رعد شاكر سعيد39221722411008176

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل675.3696.48االعدادية الشرقية للبنيناحيائيصالح وليد صالح احمد39231722411008179

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائيطلحة صالح جياد احمد39241722411008186

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.4493.63االعدادية الشرقية للبنيناحيائيطه احمد حازم ايوب39251722411008187

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل612.6487.52االعدادية الشرقية للبنيناحيائيطه بسام مطر محمد39261722411008188

كلية التمريض/جامعة تكريت686.0098.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيطه خضر طه سعد39271722411008189

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائيطه عواد علي صالح39281722411008191

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية633.1690.45االعدادية الشرقية للبنيناحيائيطه محمد زكي حمدي39291722411008192

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل654.0493.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعادل محمد عدنان محمد39301722411008194

كلية طب الموصل/جامعة الموصل707.56101.08االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد االله عاصف عبد االله صالح39311722411008195

كلية التمريض/جامعة الموصل686.0098.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد صديق محمد39321722411008200

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى574.2482.03االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد عبد الغني خليل39331722411008201

كلية العلوم/جامعة الموصل636.0090.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد محمد امين يحيى39341722411008202

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.1296.30االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن بشار محسن فتحي39351722411008206

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.9697.28االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن خليل علي العتوك39361722411008207

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0084.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن زياد علي يونس39371722411008210

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن شعبان رجب محمد39381722411008211

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.4897.64االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد المجيد ابراهيم عباس39391722411008216

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى605.0086.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن عثمان محمد عطو39401722411008217

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.7698.39االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن قصي مظفر علي39411722411008223

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0896.01االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن كريم سالم اسماعيل39421722411008224

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن وليد عواد محمد39431722411008231

كلية العلوم/جامعة الموصل626.0089.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن يحيى سعد الدين يحيى39441722411008232

كلية التمريض/جامعة تلعفر670.0495.72االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد العزيز ذنون يونس فتحي39451722411008237

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل601.0085.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد القادر محمد حسن جرجيس39461722411008242

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل517.0073.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا بشار محمود سلطان39471722411008244

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا حامد علي مال هللا39481722411008245
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كلية التمريض/جامعة تكريت671.0095.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا حسين ذيب عوض39491722411008246

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا طارق عبد المجيد عمر39501722411008250

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.2099.89االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا عمر حازم عبد الرحمن39511722411008253

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية684.1697.74االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا عمر فخري ذنون39521722411008254

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار540.8477.26االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا غياث عبد الكريم سلطان39531722411008255

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.2098.60االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا فارس محمود محمد صالح39541722411008256

كلية اآلداب/جامعة الموصل540.0077.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا فراس محمد مراد39551722411008257

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.4098.06االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا مازن عبد الرزاق خليل39561722411008258

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.5693.37االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا محمد زهير يونس39571722411008259

كلية العلوم/جامعة الموصل657.8493.98االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا محمد شمس الدين اسماعيل39581722411008260

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية619.0088.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبيد غربي39591722411008261

كلية الصيدلة/جامعة الموصل691.6098.80االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عز الدين ذنون39601722411008262

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0070.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا محمد قدوري عواد39611722411008263

كلية العلوم/جامعة الموصل629.0089.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا هيثم يونس محمود39621722411008266

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار562.0080.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الملك ابراهيم خلف محمد39631722411008267

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل674.0096.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الملك عاصي محمد حمدان39641722411008269

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الملك نبيل جاسم محمد39651722411008271

كلية العلوم/جامعة تكريت601.0085.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد المنعم عبد هللا سالم عزيز39661722411008272

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى445.0063.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبيدة ذو الفقار علي محمود39671722411008276

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0082.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبيدة عمر نافع احمد39681722411008277

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت531.0075.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبيده يونس عبد هللا حسين39691722411008281

كلية طب الموصل/جامعة الموصل707.64101.09االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعتبه غزوان موفق مرعي39701722411008282

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.8898.84االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعثمان رضوان محمد سليمان39711722411008285

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية678.9696.99االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعثمان محمد علي غازي عبد هللا39721722411008288

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعثمان معن هاشم حمادي39731722411008289

كلية الصيدلة/جامعة الموصل694.0099.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعجيل عثمان ابراهيم يونس39741722411008291

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل660.2894.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعز الدين مروان عز الدين محمد تيسير39751722411008292

كلية طب الموصل/جامعة الموصل704.52100.65االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي ابراهيم مرعي حسن39761722411008299

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.2897.04االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي اشرف موفق عبد الرحمن39771722411008300

كلية العلوم/جامعة الموصل611.5687.37االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي اياد محفوظ صالح39781722411008301

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي باسل غانم عبد39791722411008302

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.9698.85االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي خالد احمد محمد39801722411008304

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي خالد عبد العزيز علي39811722411008305

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.4499.92االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي رائد مشعل محمد39821722411008306

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي صباح عبد هللا محمود39831722411008307

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0895.44االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي صالح محمود صالح39841722411008308

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.5696.94االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي عبد هللا يونس عبد هللا39851722411008311

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل617.1688.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي عويد احمد علي39861722411008312

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل636.0090.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي غانم علي داؤود39871722411008313

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي فواز امجد محمود39881722411008315

كلية طب الموصل/جامعة الموصل706.12100.87االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي محمد زهير محمد جميل39891722411008317

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية676.3296.62االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي محمد يحيى سليمان39901722411008318
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي محمود سلطان احمد39911722411008319

كلية العلوم/جامعة الموصل634.0090.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي منير محمد عبد الرحمن39921722411008320

كلية الصيدلة/جامعة الموصل692.3698.91االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعماد الدين احمد جاسم خضر39931722411008323

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعماد شهاب احمد مغامس39941722411008325

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت633.0090.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر بشار عبد الجبار جاسم39951722411008329

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر خضر علي ذياب39961722411008331

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر رضوان ابراهيم يونس39971722411008333

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية671.8095.97االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر زياد خليل علي39981722411008334

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى586.0083.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر زيد عبد الغني محمد عاقب39991722411008335

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى674.8896.41االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر عدنان غانم فاضل40001722411008336

كلية العلوم/جامعة الموصل636.0090.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر غسان عبد الرزاق محمد علي40011722411008337

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.8098.26االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر غيث مؤيد عبد الرحمن40021722411008338

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية632.0090.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر فراس حسن الياس40031722411008339

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0064.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر محمد علي غازي عبد هللا40041722411008343

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0086.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر محمود جمعة ياسين40051722411008345

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمران حازم يحيى محمود40061722411008348

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية550.0078.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمرو ياسر احمد عبد هللا40071722411008351

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائيغازي محمود طه جاسم40081722411008353

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل610.0087.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائيغانم احمد غانم عثمان40091722411008354

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.0098.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائيغزوان محمد صالح عبود40101722411008355

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيغسان محمد يونس عايد40111722411008356

كلية العلوم/جامعة الموصل615.2487.89االعدادية الشرقية للبنيناحيائيفارس بشار بدر جاسم40121722411008357

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل506.0072.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائيفالح حسن احمد حسن40131722411008359

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0088.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائيفهد جمال ابراهيم محمد40141722411008360

كلية العلوم/جامعة الموصل603.8486.26االعدادية الشرقية للبنيناحيائيفيصل خالد بداع هايس40151722411008361

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيقاسم زكريا قاسم محمد علي40161722411008363

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل552.0078.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيقاسم عكرمه قاسم علي40171722411008364

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائيكرم صبحي علي محمد40181722411008366

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل640.0091.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمأمون طالب محمد صالح حسين40191722411008373

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505.0072.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائيماجد غانم عبد محمد40201722411008374

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى604.0086.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمالك علي محمد صالح حسين40211722411008376

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0066.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمبر زهير حميد علي40221722411008381

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0082.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد بشار منير بشير40231722411008390

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.9296.13االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد جمال احمد صفو40241722411008391

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل603.0086.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد حارث صالح حبو40251722411008392

كلية الطب/جامعة نينوى695.8899.41االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد حازم يونس علي40261722411008394

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى634.0090.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد حامد يونس خليل40271722411008395

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر451.0064.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد دريد ذنون عثمان40281722411008397

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل604.0086.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد دريد يحيى محمد40291722411008398

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0086.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد زهير حسن احمد40301722411008400

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0497.01االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد زياد عبد الجبار حسين40311722411008403

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل547.0078.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد زينو ذنون يونس40321722411008404
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل712.00101.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد شاكر محمود فيصل40331722411008407

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد صالح خلف علي40341722411008408

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد صالح سبيعي محمد40351722411008409

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.68100.53االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد صبحي محمد عباس40361722411008410

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.2498.03االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن عزيز حمودي40371722411008411

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم بشير فتحي40381722411008412

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد عبد مطر محمد40391722411008413

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.8497.69االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد عصام عبد هللا حمودي40401722411008414

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب/جامعة الموصل508.0072.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد عمار ميسر زيدان40411722411008418

كلية العلوم/جامعة الموصل610.0087.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد عمر عادل ذنون40421722411008419

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.2098.74االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد غانم خليل حسوني40431722411008420

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد فارس حازم قاسم40441722411008421

كلية العلوم/جامعة القادسية574.4882.07االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد فوزي احمد محمد40451722411008424

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية591.0084.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد كنعان محمد سليمان40461722411008427

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.2098.31االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد ماجد فاضل محمد40471722411008428

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل602.0086.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد مروان عبد الغني بكر40481722411008430

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد معتز جمال ناصح40491722411008433

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.6099.94االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد معن غانم محمد40501722411008434

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى607.0086.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد نذير حامد امين40511722411008438

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0070.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد نشوان حامد حسن40521722411008439

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى462.0066.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد نشوان محمد هشام يوسف40531722411008440

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.3299.05االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد نوري جاسم محمد40541722411008441

كلية الطب/جامعة تكريت697.6099.66االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد هيثم حازم سعيد40551722411008442

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0089.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد ياسر محمد احمد40561722411008445

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمود رضا محمد ذنون40571722411008449

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.2098.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمود عثمان علي خالد40581722411008452

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمود محمد محمود يحيى40591722411008458

كلية العلوم/جامعة الموصل649.8092.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمدين عمار زين الدين محمد امين40601722411008459

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل653.4093.34االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم عبد المنعم مصطفى40611722411008461

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل529.0075.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى احمد ابراهيم يونس40621722411008462

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.2496.32االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى احمد علي صالح40631722411008463

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى625.4489.35االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى حارث غانم ايوب40641722411008466

كلية طب الموصل/جامعة الموصل704.00100.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى رضوان انور حسن40651722411008469

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل551.0078.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى سعد محسن يونس40661722411008471

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل625.0089.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى ظاهر محمد صالح40671722411008473

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية667.9295.42االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى عبد االله صالح حمد40681722411008474

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل573.0081.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن40691722411008475

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى عبد المنعم محمود احمد40701722411008476

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.52100.22االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى عدنان ابراهيم محمد40711722411008478

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل542.0077.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى عدنان محمد علي40721722411008479

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية666.1295.16االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى علي ذنون حمدون40731722411008481

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى علي طارق علي40741722411008482
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل502.0871.73االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى عماد صبحي صالح40751722411008483

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى600.0085.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى غازي فيصل محمود40761722411008484

كلية اآلداب/جامعة تكريت504.0072.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى محمد ابراهيم جاسم40771722411008486

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل605.2486.46االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى محمد محمود يوسف40781722411008492

كلية العلوم/جامعة تكريت586.0083.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى ناظم عبد الوهاب احمد40791722411008496

كلية التمريض/جامعة الموصل687.0098.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى هيثم محمود يونس40801722411008498

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى657.0093.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى يحيى ادريس نجم40811722411008499

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0079.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى يوسف محمد حسن40821722411008500

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل576.0082.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمهدي ثامر صالح محمد40831722411008505

كلية العلوم/جامعة الموصل652.0093.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمهند اياد عبد الجبار حسين40841722411008506

كلية الطب/جامعة نينوى695.8899.41االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمهند محمود عايد خلف40851722411008507

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب/جامعة الموصل500.8071.54االعدادية الشرقية للبنيناحيائيميسر عمار ميسر زيدان40861722411008510

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية592.0084.57االعدادية الشرقية للبنيناحيائينوار عمار عبد الباري عبد العزيز40871722411008513

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.00100.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائيهارون وليد حسن محمد علي40881722411008515

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائيهمام شعالن طه حبش40891722411008518

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0087.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائيهيثم بشار حسين يونس40901722411008520

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائيوسام بشار محمود رمضان40911722411008522

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.0098.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائيوسام فارس محمد مجيد40921722411008524

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل544.0077.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائيوسام نزار حسين يونس40931722411008525

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.36100.05االعدادية الشرقية للبنيناحيائيوقاص رفعت مجول احمد40941722411008527

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى649.4892.78االعدادية الشرقية للبنيناحيائييحيى انمار عبد القادر عبد الرحمن40951722411008531

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائييحيى صفاء محمد منير يونس40961722411008533

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71االعدادية الشرقية للبنيناحيائييحيى محمد غانم سعيد40971722411008535

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل521.0074.43االعدادية الشرقية للبنيناحيائييحيى ناصر ابراهيم حسين40981722411008537

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائييزن مقداد عبد الغني محمد40991722411008538

كلية طب الموصل/جامعة الموصل708.20101.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائييمان ظافر ثامر مخلف41001722411008539

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف زيد مؤيد ياسين41011722411008543

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.6097.37االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف عمار علي صالح41021722411008546

كلية طب الموصل/جامعة الموصل707.56101.08االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف فائز محمد سليم احمد41031722411008547

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى604.0086.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف محمد اسود جاسم41041722411008548

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف مهدي يونس محمد41051722411008550

كلية التربية /جامعة الحمدانية485.0069.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف نشوان شكر محمود41061722411008551

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف نكتل عبد هللا رجب41071722411008552

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل498.0071.14االعدادية الشرقية للبنيناحيائييونس احمد خضير جعبان41081722411008553

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل534.0076.29االعدادية الشرقية للبنيناحيائييونس عبد هللا حمد امين41091722411008554

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى617.0088.14اعدادية الحكمة للبنيناحيائيابراهيم خليل ابراهيم جاسم41101722411009002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل521.0074.43اعدادية الحكمة للبنيناحيائيابراهيم محمد سلمان داؤد41111722411009003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية الحكمة للبنيناحيائياحمد جمال حازم شيت41121722411009008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية الحكمة للبنيناحيائياحمد خالد طلب حسين41131722411009010

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية الحكمة للبنيناحيائياحمد سليمان شهاب احمد41141722411009012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية الحكمة للبنيناحيائياحمد صفوان ياسين طه41151722411009013

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية الحكمة للبنيناحيائياحمد محمد نافع شلش41161722411009019
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت493.0070.43اعدادية الحكمة للبنيناحيائياحمد محمود عبد هللا احمد41171722411009020

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر484.0069.14اعدادية الحكمة للبنيناحيائياحمد ناطق جاسم ابراهيم41181722411009021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0083.57اعدادية الحكمة للبنيناحيائيارشد محمد محمود ضبعان41191722411009026

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية الحكمة للبنيناحيائيالسجاد دريعي عبد المحسن حنش41201722411009027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية الحكمة للبنيناحيائيجاسم محمد احمد عزيز41211722411009035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت548.0078.29اعدادية الحكمة للبنيناحيائيزيد احمد صبيح قاسم41221722411009045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية الحكمة للبنيناحيائيسفيان سعد يونس محمد41231722411009050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية الحكمة للبنيناحيائيسفيان نشوان حامد فياض41241722411009051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية الحكمة للبنيناحيائيسليمان موسى فاضل شكر41251722411009052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية الحكمة للبنيناحيائيسيف رعد محمد ناجي عمر41261722411009053

كلية التربية /جامعة الحمدانية544.0077.71اعدادية الحكمة للبنيناحيائيسيف صدام محمد خضر41271722411009055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية الحكمة للبنيناحيائيسيف عبد السالم علي حسين41281722411009056

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية الحكمة للبنيناحيائيسيف علي احمد حسن41291722411009057

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية الحكمة للبنيناحيائيصالح محمد طلب حسين41301722411009062

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0080.57اعدادية الحكمة للبنيناحيائيضبيان فائز صالح ابراهيم41311722411009063

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعبد الرحمن علي مراد جاد41321722411009067

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعبد الرحمن وليد حسن حمود41331722411009071

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعبد هللا عدنان زيدان خلف41341722411009076

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر486.0069.43اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعبد هللا فارس ابراهيم خليل41351722411009077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعبد هللا ياسر عبد هللا علي41361722411009078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0068.57اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعثمان حميد دويك محمد41371722411009081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعثمان يوسف حمد محمد41381722411009083

كلية التربية /جامعة الحمدانية485.0069.29اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعالء حسن محمد ظاهر41391722411009086

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر450.0064.29اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعلي محمد جاسم عكلة41401722411009091

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعلي مهدي صالح حمود41411722411009092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعمار حامد عبد هللا احمد41421722411009094

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعمر علي عزيز احمد41431722411009100

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية569.0081.29اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعمر علي مراد جاد41441722411009101

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل521.0074.43اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعمران خالد فرحان جاسم41451722411009105

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية388.0055.43اعدادية الحكمة للبنيناحيائيفراس قاسم محمد طاهر41461722411009107

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمؤيد محمد شهاب احمد41471722411009108

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمجيد عبد هللا طارق مجيد41481722411009110

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد خالد محمود ثالج41491722411009116

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد زياد صالح خضر41501722411009118

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية570.0081.43اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد علي احمد حسن41511722411009122

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل587.0083.86اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد غانم محمود عبوش41521722411009123

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد محسن سعيد سليمان41531722411009125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد نشوان محسن حمدون41541722411009127

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد يوسف احمد عوض41551722411009128

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمود عبد الستار اسكندر محمود41561722411009131

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل539.0077.00اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمود مصطفى شهاب احمد41571722411009132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمصطفى ضياء لطيف عجيل41581722411009137
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية550.0078.57اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمعاوية محمد جاسم محمد41591722411009141

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية الحكمة للبنيناحيائينكتل عبد السالم حسن جاسم41601722411009145

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيابراهيم بشار يونس اسماعيل41611722411010001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيابراهيم فراس شكر محمود41621722411010002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية ابي تمام للبنيناحيائياسامة سالم عبد محمد علي41631722411010009

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية ابي تمام للبنيناحيائياكرم ابراهيم شافي حنوش41641722411010010

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى628.0089.71اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيايمن جاسم محمد خضر41651722411010012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل599.0085.57اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيحذيفة يونس سالم محمود41661722411010019

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيحسين غسان ثامر محمود41671722411010021

كلية التمريض/جامعة تلعفر670.0095.71اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيخالد عبد السالم اسماعيل محمد41681722411010022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيخالد نجم عبو مطرود41691722411010023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيرضوان احمد مرعي حسن41701722411010024

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيسعد غانم طه خضر41711722411010025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيطه شهاب احمد حمو41721722411010030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0081.14اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيطه عبد هللا طه حسين41731722411010031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية492.0070.29اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيعبد الرحمن عمار جار هللا يونس41741722411010033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيعبد المجيد بسام مجيد ياسين41751722411010043

كلية القانون/جامعة نينوى565.0080.71اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيعبد النافع ميسر محمد توفيق محمود41761722411010044

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى475.0067.86اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيعبيدة عبد الكريم سالم احمد41771722411010045

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0064.71اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيعبيده يونس سالم محمود41781722411010046

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيعدنان حمادي شافي حنوش41791722411010048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت533.0076.14اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيعلي محمد حسين يوسف41801722411010053

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيعلي موفق محمد جاسم41811722411010054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيعمر عبد الرحمن سالم عبد الرضا41821722411010055

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيعمر عالء الدين راضي جاسم41831722411010056

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيعمر نجاح محمد سرحان41841722411010058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيفرحان يونس عذاب نزال41851722411010062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيمؤمن رائد سالم سمير41861722411010066

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية556.0079.43اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيمحمد بسمان محمد سعيد41871722411010069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0081.14اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيمحمد جاسم طه حسين41881722411010070

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيمحمد عامر خليل سلطان41891722411010073

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل614.0087.71اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيمحمد ياسين حسين علي41901722411010079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيمحمود صدام شكر محمود41911722411010081

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيمصطفى اسماعيل مناور مضحي41921722411010083

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيمصطفى براء ناظم فائق41931722411010084

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيمصطفى زياد صالح سمو41941722411010085

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية ابي تمام للبنيناحيائييوسف ثائر محمد نديم41951722411010090

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل598.3685.48اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد سنان حيدر حسين41961722411011007

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية592.0084.57اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد عدي المع فائق41971722411011008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد ياسين ايوب سليمان41981722411011013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياكرم محمد هاني عبد الهادي41991722411011018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل598.0085.43اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيالحارث موسى صالح عبد42001722411011019
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قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى577.0082.43اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيالحسن هادي صالح سلطان42011722411011020

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية686.0498.01اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيانس انمار احمد قاسم42021722411011021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل606.0886.58اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياوس رعد صالح سلطان42031722411011022

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.6099.23اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياوس مصطفى اسماعيل صالح42041722411011023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياياد عبد السالم ياسين طه42051722411011024

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيايوب عبد الرزاق محمد شيت محمود42061722411011025

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيبكر عدي مصطفى يونس42071722411011026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيجهاد عيسى صالح عبد42081722411011030

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى656.0093.71اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحارث هاني عبد هللا محمود42091722411011031

كلية العلوم/جامعة الموصل634.0090.57اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحسام محمد صالح ذنون42101722411011034

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل596.0085.14اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيخالد عز الدين محمود يونس42111722411011037

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيرشيد امين ابراهيم فنش42121722411011038

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيزكريا محمد صالح سليمان42131722411011040

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء609.0087.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيزياد اياد فاضل ابراهيم42141722411011042

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.80100.11اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيزيد عمار سلطان مجيد42151722411011043

كلية العلوم/جامعة تكريت586.0083.71اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيسالم احمد سالم احمد42161722411011044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيسعد رضوان حكمت محمد42171722411011046

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى482.0068.86اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيشعيب مهند حكمت محمد42181722411011048

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيطارق زياد محمد شحاذة42191722411011052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل574.0082.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الرحمن طالل عبد القادر شيت42201722411011053

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الرحمن عمار عبد الكريم احمد42211722411011054

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية671.3695.91اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الرحمن ماهر مجيد حميد42221722411011058

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.3298.76اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد فالح احمد42231722411011059

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد هللا اياد هيثم عبد هللا42241722411011063

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد هللا حميد سلمان عبد هللا42251722411011065

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل614.0087.71اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد هللا صفاء الدين عبد الكريم يونس42261722411011066

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد هللا عدنان عبد هللا محمد42271722411011068

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد هللا عماد ذنون يونس42281722411011070

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد المحسن احمد عبد المحسن حامد42291722411011074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0880.73اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبيدة عيسى صالح عبد42301722411011076

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل537.3276.76اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبيدة محمد نجم عبد هللا42311722411011077

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعلي مروان يونس خضر42321722411011080

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية470.0067.14اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعلي منير محمد طه42331722411011081

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر468.0066.86اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعمار سامي محمد عباس42341722411011082

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية557.0079.57اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعمار ياسر زهير خليل42351722411011083

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعمر عيسى فتاح عيسى42361722411011084

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل572.9681.85اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعمر منهل محسن داؤد42371722411011086

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعمر مهند قيس عبد هللا42381722411011087

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعمر يحيى مصطفى محمد42391722411011088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0065.29اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيفنر معمر محمود صالح42401722411011092

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيقاسم احمد يحيى قاسم42411722411011093

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيلقمان كنعان لقمان نوح42421722411011094
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593.0084.71اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد انور عبد الرحمن حمود42431722411011099

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى639.0091.29اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد جمال عبد الحافظ طه42441722411011100

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد حمدان رمضان محمد42451722411011101

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد زياد حميد صباح42461722411011102

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية621.0088.71اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن عبد هللا يونس42471722411011103

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0090.71اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد عبد العزيز محمد طه42481722411011104

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد علوان خلف الحنوش42491722411011105

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى512.0073.14اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد مهدي صالح يوسف42501722411011112

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية659.1694.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمود الدين معمر خلدون محمود42511722411011116

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0089.57اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى بسام ياسين سليمان42521722411011118

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى569.0081.29اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى جاسم اعويد نمالن42531722411011120

كلية الطب/جامعة نينوى695.2899.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى صائب ادريس سليم42541722411011122

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى عمر عبد الغني مهدي42551722411011123

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر480.0068.57اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى محمد احمد محمود42561722411011124

كلية العلوم/جامعة الموصل659.0094.14اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمهدي محمد مهدي صالح42571722411011126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.9680.85اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائييحيى اياد عبد الجبار مراد42581722411011132

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى646.0092.29اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائييحيى يونس محمد سعيد محمد يونس42591722411011133

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل593.1684.74اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائييوسف رياض نعمه هللا مرعي42601722411011135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائييوسف عبد اللطيف عبد الكريم ذنون42611722411011136

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياثير منير سمير عبد هللا42621722411012006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياحمد بشار الياس خضر42631722411012009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياحمد عبد الجبار رؤوف سليمان42641722411012011

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياحمد فارس محمود محمد42651722411012013

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياحمد فاضل علي قنبر42661722411012014

كلية الصيدلة/جامعة الموصل694.0099.14اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياحمد محمد صالح عطية42671722411012016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياحمد مروان طارق حمادي42681722411012017

كلية العلوم/جامعة الموصل644.0092.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياحمد نشوان فتحي خضر42691722411012020

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل590.0084.29اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيانور احمد خضر شويخ42701722411012022

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيايوب كميران احمد سليم42711722411012025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيحكم مروان سالم عبد هللا42721722411012030

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيحكمت زيد حكمت نايف42731722411012031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيخالص عبد المحسن خلف حميد42741722411012033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيزكريا احمد مال هللا محمد42751722411012036

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيزكريا هالل اسماعيل احمد42761722411012037

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيزياد وعد فتحي جرجيس42771722411012038

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيسرمد انور خالد يونس42781722411012040

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل514.0073.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيسيف بسام عزيز يوسف42791722411012042

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيسيف علي محمود احمد42801722411012044

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل639.0091.29اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعابد ساجد سعد هللا عبد الجبار42811722411012050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية469.0067.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبد الرحمن بدران عبد الوهاب احمد42821722411012052

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل442.0063.14اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبد الرحمن بشار هاشم بشير42831722411012053

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبد الرحمن رضوان محسن احمد42841722411012054
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبد الرحمن صفوان علي سليمان42851722411012056

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبد الرحمن وليد قاسم خليل42861722411012060

كلية العلوم/جامعة الموصل632.0090.29اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبد الرزاق مظهر عبد الرزاق محمد42871722411012062

كلية العلوم/جامعة االنبار577.0082.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبد هللا زياد عبد الجبار محمد42881722411012064

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت544.0077.71اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعلي عمر موسى علي42891722411012072

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى569.0081.29اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعمر بشار محمد ادهام42901722411012073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيماهر موفق صديق يونس42911722411012077

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت573.0081.86اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد بدر زيد محمد حسين42921722411012078

كلية الحقوق/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد خليل خضر محمود42931722411012079

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل579.0082.71اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد سعد محمد سعد42941722411012080

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل595.0085.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد صدام شكر محمود42951722411012081

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل514.0073.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد طه عبد هللا ياسين42961722411012082

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد عامر فاضل عباس42971722411012084

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد عدنان محمد كاظم42981722411012086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد محسن عبد الكريم احمد42991722411012095

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0087.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمود عبد الخالق فاروق محمد43001722411012098

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمصطفى بشار طالل حمد43011722411012101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمصطفى دريد محمد داؤد ابراهيم43021722411012102

كلية العلوم/جامعة الموصل629.0089.86اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمصطفى شامل جاسم محمد43031722411012105

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمصطفى عمار عبد هللا فتحي43041722411012108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل593.0084.71اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمصطفى عمر عباس فاضل43051722411012109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمصطفى لؤي عبد القادر يحيى43061722411012110

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمصطفى محمد علي عيسى43071722411012111

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمصطفى ياسر عبد يونس43081722411012112

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0087.71اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيميزر محمد عيادة شاهين43091722411012113

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى476.0068.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيياسر عمار يحيى حمدون43101722411012116

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائييوسف طارق خلف رجب43111722411012123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائييونس عمر محمد يونس43121722411012126

كلية التمريض/جامعة تلعفر665.0095.00ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائياحمد حماد محمد عكلة43131722411013003

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر463.0066.14ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائياحمد عبد الباسط جاسم عويد43141722411013006

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت537.0076.71ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائياحمد عبد الستار حسين خلف43151722411013007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل598.0085.43ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائياحمد علي محمد علي43161722411013008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائياحمد فرحان سران دحلي43171722411013009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل497.0071.00ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائياكرم صالح كمر روضان43181722411013013

كلية العلوم/جامعة تكريت579.0082.71ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيباسم فالح حمود مهلوش43191722411013018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيبرزان مجحم هايل جاموس43201722411013020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0068.00ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيجاسم سطام هالل روضان43211722411013021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء596.0085.14ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيحسن محمود شناوي مروح43221722411013025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل598.0085.43ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيحسين علي حسين رشوان43231722411013026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيخالد وليد ايوب خالد43241722411013027

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيسعد يوسف قاسم اسود43251722411013032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0082.71ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيشهاب احمد صالح حسن43261722411013033
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيطالل عبد الكريم جدعان حمدان43271722411013037

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعبد الرحمن عكله موسى زبيدي43281722411013038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0078.71ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعبد هللا محمود علي حسين43291722411013040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0066.29ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعلي باسم جهاد حسيان43301722411013044

كلية الصيدلة/جامعة الموصل692.0098.86ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعلي خالد علي عبدي43311722411013046

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعلي سلمان تبين علي43321722411013047

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعلي وكاع كعجيل عايد43331722411013049

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل599.0085.57ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعمر طالل الياس جلو43341722411013052

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيغازي فاضل حنوش غثيث43351722411013056

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0069.43ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيفراس فاضل خلف عادي43361722411013060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل477.0068.14ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيفواز سطام هالل روضان43371722411013063

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيفيصل عيد دلي جربوع43381722411013064

كلية العلوم/جامعة تكريت593.0084.71ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيقاسم فالح حمود مهلوش43391722411013065

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0095.29ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيكمال صالح محمد عبد43401722411013066

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد حضيري بردان دلي43411722411013070

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد خالد علي عبدي43421722411013071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0079.43ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمساعد سالم عبيد محمد43431722411013082

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل489.0069.86ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمهند سليمان محمد عبد43441722411013085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت533.0076.14ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائينواف ناجح جهاد عواد43451722411013090

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيهشام خالد احمد خضر43461722411013092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية الزهور للبنيناحيائيابراهيم محمد عبد الجبار محمد علي43471722411015003

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية الزهور للبنيناحيائياحمد خالد علي حمدي43481722411015004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية الزهور للبنيناحيائياحمد دحام ابراهيم محمد43491722411015005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية الزهور للبنيناحيائياحمد صادق حسين جمعة43501722411015006

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية الزهور للبنيناحيائياحمد لؤي زهير احمد43511722411015009

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية الزهور للبنيناحيائياحمد لقمان عبد المنعم شيت43521722411015010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل627.0089.57اعدادية الزهور للبنيناحيائياحمد محمد امين محمد صالح حمزة43531722411015011

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية الزهور للبنيناحيائيانس وليد حسين علي43541722411015016

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية الزهور للبنيناحيائيايمن محمد ابراهيم عزيز43551722411015017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية الزهور للبنيناحيائيايوب عدنان حامد يحيى43561722411015018

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى602.0086.00اعدادية الزهور للبنيناحيائيبالل اياد وعد هللا احمد43571722411015021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية الزهور للبنيناحيائيبهاء الدين طه احمد جميل43581722411015023

كلية التمريض/جامعة نينوى672.0096.00اعدادية الزهور للبنيناحيائيحارث فارس حيدر حسن43591722411015025

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية الزهور للبنيناحيائيحسين ابراهيم رجب ابراهيم43601722411015028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.0071.14اعدادية الزهور للبنيناحيائيسمير احمد حسيب احمد43611722411015033

كلية الطب/جامعة نينوى700.00100.00اعدادية الزهور للبنيناحيائيصالح عبد الدائم عبد الحافظ عبد الكريم43621722411015035

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد الرحمن بشار قاسم محمد43631722411015039

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد الرحمن ناصر شاهر سليمان43641722411015048

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية421.0060.14اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد الستار احمد عبد االله مجيد43651722411015050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد هللا احمد ابراهيم طه43661722411015052

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد هللا صفوان عبد هللا بكر43671722411015056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبيدة عمار سالم داؤد43681722411015061
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كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية الزهور للبنيناحيائيعثمان سعد غانم محمد43691722411015063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية الزهور للبنيناحيائيعمر جاسم محمد عبد هللا43701722411015075

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية الزهور للبنيناحيائيعمر عبد الخالق احمد عبد هللا43711722411015079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت535.0076.43اعدادية الزهور للبنيناحيائيعمر عبد العزيز يونس اسماعيل43721722411015080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية الزهور للبنيناحيائيعمر محمد حسن احمد43731722411015081

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى443.0063.29اعدادية الزهور للبنيناحيائيعمر وعد محمد عمر43741722411015082

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد هللا علي يونس علي43751722411015083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية الزهور للبنيناحيائيفراس محمد رياض مصطفى43761722411015087

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت548.0078.29اعدادية الزهور للبنيناحيائيفرحان صباح فرحان اسماعيل43771722411015088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية الزهور للبنيناحيائيمؤمن عماد موفق محمد43781722411015091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية الزهور للبنيناحيائيمؤمن مجاهد عبد الواحد سعد هللا43791722411015092

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية الزهور للبنيناحيائيماهر احمد قدوري عباس43801722411015093

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية481.0068.71اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد دريد اكرم احمد43811722411015099

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد رعد بكر محمود43821722411015100

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد سعد سالم ياسين43831722411015101

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد سمير ذنون يونس43841722411015102

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى473.0067.57اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد عامر حسين علي43851722411015105

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد ماهر محمود محمد علي43861722411015107

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمود علي سليمان علي43871722411015112

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية الزهور للبنيناحيائيمصطفى عالء الدين عبد السالم محمد43881722411015116

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية الزهور للبنيناحيائينور الدين محمد اكرم محمد43891722411015120

كلية العلوم/جامعة الموصل629.0089.86اعدادية الزهور للبنيناحيائييحيى محمد غانم عزيز43901722411015129

كلية التمريض/جامعة نينوى672.0096.00اعدادية الزهور للبنيناحيائييوسف رياض عبد الوهاب شريف43911722411015130

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى441.0063.00اعدادية الزهور للبنيناحيائييوسف وعد محمد عمر43921722411015134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية423.0060.43اعدادية الزهور للبنيناحيائييونس اسماعيل سعيد يوسف43931722411015137

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0089.71اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيايمن احمد صالح محمود43941722411016005

كلية العلوم/جامعة الموصل637.0091.00اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيايهم احمد عبد الهادي علي43951722411016006

كلية العلوم/جامعة الموصل671.0095.86اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيزكريا طالل شاحوذ غزال43961722411016012

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيعادل محمد عادل محمد43971722411016015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيعبد الرحمن علي عبد محمد43981722411016016

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيعثمان مروان حازم ذنون43991722411016019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيعطا هللا ابراهيم حسين علي44001722411016020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيعمران حميد فوزي محمد44011722411016025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيمحمد سالمة منير محمد44021722411016030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيمحمد صالح نايف بلو44031722411016031

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0099.86اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيمحمد عمار حسين محمد علي44041722411016033

كلية العلوم/جامعة الموصل629.0089.86اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيمحمد عمار محمد يونس امين44051722411016034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل596.0085.14اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيمحمد متيم جاسم محمد44061722411016035

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيمصطفى سيف الدين يحيى محمد44071722411016037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل530.0075.71اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيمصطفى شعالن احمد حسن44081722411016038

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيمصطفى عادل غانم مرعي44091722411016039

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0089.57اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائييوسف مروان غانم احمد44101722411016041
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كلية الطب البيطري/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيأبي محمود عبد الرحمن محمود44111722411017001

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيابراهيم جاسم عبد هللا حياوي44121722411017002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل613.0087.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيابراهيم حسين ابراهيم يعقوب44131722411017003

كلية العلوم/جامعة تكريت593.0084.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيابراهيم صالح مؤيد شاكر44141722411017004

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0086.86اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياحمد اسماعيل عبد الوهاب اسماعيل44151722411017009

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى611.0087.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياحمد ايهاب هيثم عبد هللا44161722411017010

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى602.0086.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياحمد سالم عبد الرحمن سليمان44171722411017013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيادريس باسم خطاب عمر44181722411017027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيامير محمد رمزي يحيى44191722411017031

كلية التمريض/جامعة الموصل681.0097.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيانس علي موفق عبد الجبار44201722411017033

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيانس محمد انور شهاب44211722411017034

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية604.0086.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيانس محمد ناظم طاهر44221722411017035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيايمن عمار صديق الياس44231722411017038

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيايمن نواف جاسم محمد44241722411017039

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيبسام حمزة شهاب عزيز44251722411017042

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيبالل رباح محمود اسماعيل44261722411017044

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى596.0085.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحسن فالح حسن سهيل44271722411017048

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحسن لقمان جاسم شريف44281722411017049

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.0098.86اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحكم مروان غانم داؤد44291722411017053

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحمزة داود سلمان ابراهيم44301722411017055

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى649.0092.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحمزة عبد الخالق حكمة يونس44311722411017056

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحمزة عبد هللا عبد االله محمود44321722411017057

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل590.0084.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيزيد رعد حازم احمد44331722411017058

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية590.0084.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيزيد عمار عبد الغني عبد الجبار44341722411017060

كلية القانون/جامعة نينوى568.0081.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيسعيد رياض عبد الوهاب سعيد44351722411017063

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل673.0096.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيصادق دلدار عبد هللا احمد44361722411017067

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز637.0091.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيطه بشار سعدون طه44371722411017069

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0090.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيطه ريسان شاكر محمود44381722411017070

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577.0082.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد الرحمن حكمت محي الدين قاسم44391722411017075

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد السالم عبد الجبار عبد الكريم44401722411017077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل534.0076.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد الرحمن عمر محمد فاضل ابراهيم44411722411017078

كلية العلوم/جامعة الموصل646.0092.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد القادر عامر عبد هللا مصطفى44421722411017081

كلية طب االسنان/جامعة كركوك691.0098.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد هللا عبد الصمد ابراهيم سلو44431722411017086

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد هللا عمار عبد المنعم عبد الرحمن44441722411017088

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد هللا عمر مظفر توفيق44451722411017089

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد هللا غيث عبد الوهاب ملك44461722411017091

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0087.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد هللا فراس خالد عبد هللا44471722411017092

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد هللا ليث صديق محمد44481722411017094

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد هللا محمد خزعل خطاب44491722411017097

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد هللا محمد يحيى محمد44501722411017101

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى625.0089.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد هللا مضر مظفر مجيد44511722411017102

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد هللا وسامة احمد عبد هللا44521722411017103
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعثمان احمد فتحي كعود44531722411017111

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعثمان علي وعد هللا قاسم44541722411017112

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعلي عبد هللا ناظم محمد44551722411017114

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل648.0092.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعلي عمار وزير شهاب44561722411017115

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعلي محمد حسين عطيه44571722411017117

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل632.0090.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعلي محمد سالم ايوب44581722411017118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعمار احمد خليل ابراهيم44591722411017119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعمر محمد ذنون محمود44601722411017125

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل544.0077.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعمر محمد نور الدين يونس44611722411017127

كلية التمريض/جامعة تكريت670.0095.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعمر نبراس علي حسين44621722411017129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0081.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعمران عبد الرزاق نذير محمد علي44631722411017130

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى514.0073.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيفهد عمر رعد زكي44641722411017131

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمؤمن محمود خضر خلف44651722411017137

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية472.0067.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد هللا يونس44661722411017141

كلية الصيدلة/جامعة الموصل694.0099.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد احمد محمد طاهر احمد44671722411017143

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد احمد يونس مرعي44681722411017146

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد بشار امجد يحيى44691722411017148

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد رعد عبد اللطيف طه44701722411017152

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد رياض يحيى علي44711722411017153

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد زياد طارق حمودي44721722411017154

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد سبهان محمود طه44731722411017156

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد سعيد علي محسن شيت44741722411017157

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد عبد الرزاق فاضل شكري44751722411017159

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد عمار عبد الغني جارو44761722411017161

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد لؤي خليل سلو44771722411017163

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد نشوان عبد الغني فتاح44781722411017167

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل531.0075.86اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمود طه قاسم مصطفى44791722411017172

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمود ميسر محمود يونس44801722411017174

كلية االثار/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى احمد محسن حسين44811722411017177

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى ايثار عبد الهادي مصطفى44821722411017178

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى محمد ادريس عبد44831722411017181

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى محمد فوزي محمد شيت44841722411017182

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى نجم عبد هللا قادر44851722411017184

كلية التمريض/جامعة الموصل680.0097.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى هاشم ادريس صفو44861722411017185

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى576.0082.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيهاشم اسعد هاشم مجيد44871722411017186

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل656.0093.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيوائل انمار يحيى علي44881722411017188

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية553.0079.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيوسام خالد خليل محمد44891722411017189

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى601.0085.86اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائييوسف ياسر مجيد خليل44901722411017194

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائييونس فراس موفق عبد الجبار44911722411017196

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية سارية للبنيناحيائيابراهيم مثنى خالد طه44921722411018003

كلية التمريض/جامعة تلعفر668.0095.43اعدادية سارية للبنيناحيائيابراهيم محمد ابراهيم احمد44931722411018004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت540.0077.14اعدادية سارية للبنيناحيائيابو بكر وليد احمد عيدان44941722411018005
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قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل601.0085.86اعدادية سارية للبنيناحيائياثير شاكر محمود علي44951722411018007

كلية العلوم/جامعة تكريت594.0084.86اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد حامد حسين محمد44961722411018012

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم628.0089.71اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد حسين محمود حميد44971722411018013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد شهاب احمد حميد44981722411018018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد صالح عطية صالح44991722411018021

كلية التمريض/جامعة تلعفر674.0096.29اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد طه ياسين محمود45001722411018023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل590.0084.29اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد عبد الجبار احمد علي45011722411018024

كلية التمريض/جامعة الموصل677.0096.71اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد عبد الحافظ خضر عبد هللا45021722411018025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد فارس محمد يونس45031722411018031

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد فتحي علي فندي45041722411018033

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد كاظم جاسم محمد45051722411018036

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت579.0082.71اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد محمد يوسف محمد45061722411018039

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد ياسين احمد محمد45071722411018041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514.0073.43اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد يونس احمد شاهر45081722411018042

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية سارية للبنيناحيائيارشد فرحان محمد شريف محمد نوري45091722411018044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية سارية للبنيناحيائياسامة عطا هللا ياسين صالح45101722411018047

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية سارية للبنيناحيائياسامة عمار خلف صالح45111722411018048

كلية التمريض/جامعة نينوى675.0096.43اعدادية سارية للبنيناحيائياسماعيل خليل شعبان بالل45121722411018051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية سارية للبنيناحيائيامين محمد محمود خضر45131722411018053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية سارية للبنيناحيائياوس عدنان محمد حسين45141722411018054

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر466.0066.57اعدادية سارية للبنيناحيائياياد احمد محمود عبد هللا45151722411018055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0080.86اعدادية سارية للبنيناحيائيباسم شهاب احمد حميد45161722411018060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية سارية للبنيناحيائيبسمان علي صالح علوان45171722411018061

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية سارية للبنيناحيائيجاسم محمد سلطان احمد45181722411018067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل590.0084.29اعدادية سارية للبنيناحيائيجمال فيصل محمد سعيد خضر45191722411018068

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية سارية للبنيناحيائيحارث عبد هللا جاسم محمد45201722411018070

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية سارية للبنيناحيائيحذيفة تركي حسين جاسم45211722411018074

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية سارية للبنيناحيائيحسام الدين طارق علي حسين45221722411018076

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت520.0074.29اعدادية سارية للبنيناحيائيحسن هيثم عوني قاسم45231722411018082

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية سارية للبنيناحيائيخالد رمضان فتحي حسن45241722411018085

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية سارية للبنيناحيائيخالد وليد جاسم محمد45251722411018087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0074.71اعدادية سارية للبنيناحيائيخالد وليد عبد هللا محمد45261722411018088

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية سارية للبنيناحيائيذاكر عمار عبد هللا حمزه45271722411018090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0082.29اعدادية سارية للبنيناحيائيذاكر ميسر الياس اخضير45281722411018091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت534.0076.29اعدادية سارية للبنيناحيائيرسول محسن يونس يوسف45291722411018096

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية سارية للبنيناحيائيريان خالد احمد سلمان45301722411018099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية سارية للبنيناحيائيريان خالد ذنون يونس45311722411018100

كلية العلوم/جامعة الموصل633.0090.43اعدادية سارية للبنيناحيائيزياد صالح خضر محمد45321722411018103

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية سارية للبنيناحيائيزيد عدنان كاطع عيسى45331722411018106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0083.57اعدادية سارية للبنيناحيائيزيد فارس ميسر عزيز45341722411018107

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية سارية للبنيناحيائيسعد خضر نمر عطية45351722411018109

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية سارية للبنيناحيائيسلوان حميد صالح محمد45361722411018112
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية سارية للبنيناحيائيسيف الدين فرحان عطية شطي45371722411018115

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية385.0055.00اعدادية سارية للبنيناحيائيشهاب احمد محمد حسين45381722411018122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية سارية للبنيناحيائيطارق طه اخضير احمد45391722411018131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية سارية للبنيناحيائيطه علي حسين علي45401722411018133

كلية التربية /جامعة الحمدانية484.0069.14اعدادية سارية للبنيناحيائيعباس فارس عبد العالي حسين45411722411018139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0081.57اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد الحميد كفاح حسين محمود45421722411018140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد الرحمن اسعد نعمة هللا الياس45431722411018142

كلية التربية /جامعة الحمدانية486.0069.43اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد الرحمن ثامر صالح محمد45441722411018143

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد الرحمن حمد محمد حمد45451722411018144

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت597.0085.29اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد الرحمن سعد خلف عبد هللا45461722411018146

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0099.86اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد الرحمن سلمان خلف عداي45471722411018147

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى455.0065.00اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود محمد عبد هللا45481722411018150

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد الرحمن هاني سعد هللا ذو الفقار45491722411018152

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل637.0091.00اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد العظيم حسين اسماعيل حمزة45501722411018159

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد هللا بشار خضير داؤد45511722411018163

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى576.0082.29اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد هللا صدام حسين قاسم45521722411018164

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد هللا عبد جاسم محمد45531722411018165

كلية التمريض/جامعة الموصل679.0097.00اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد هللا فاضل علي حسين45541722411018167

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0074.71اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد هللا فالح حسن علي45551722411018168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل514.0073.43اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد هللا محمد حسين خلف45561722411018169

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية سارية للبنيناحيائيعثمان محمد ذنون علي45571722411018174

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية سارية للبنيناحيائيعزام قحطان عزام مصلح45581722411018175

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية سارية للبنيناحيائيعلي احسان علي صالح45591722411018176

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى470.0067.14اعدادية سارية للبنيناحيائيعلي احمد هاشم محمد45601722411018178

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0089.14اعدادية سارية للبنيناحيائيعلي جمعة خلف بكر45611722411018182

كلية التربية /جامعة الحمدانية547.0078.14اعدادية سارية للبنيناحيائيعلي عادل علي عبد هللا45621722411018187

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر454.0064.86اعدادية سارية للبنيناحيائيعلي فتحي علي فندي45631722411018188

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية سارية للبنيناحيائيعمر احمد نايف خلف45641722411018197

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية سارية للبنيناحيائيعمر اسعد محمد سعيد خضر45651722411018198

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية سارية للبنيناحيائيعمر بالل احمد بلو45661722411018199

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية سارية للبنيناحيائيعمر علي اشويش عبد45671722411018203

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية سارية للبنيناحيائيعمر عماد خلف علي45681722411018204

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية سارية للبنيناحيائيعمر محمود محسن عباس45691722411018207

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية سارية للبنيناحيائيعمر نامس محمد عطوان45701722411018208

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية سارية للبنيناحيائيعمر وليد خالد عيسى45711722411018210

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية سارية للبنيناحيائيعمران ياسين طه مصطفى45721722411018211

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.00100.14اعدادية سارية للبنيناحيائيفاروق عادل نمر عطيه45731722411018214

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0084.00اعدادية سارية للبنيناحيائيفاضل عباس محمد علي البروش45741722411018215

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل626.0089.43اعدادية سارية للبنيناحيائيفراس احمد جاسم خلف45751722411018216

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية سارية للبنيناحيائيقتيبة حامد احمد محمد45761722411018219

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية سارية للبنيناحيائيقتيبة عبد هللا الياس اخضير45771722411018220

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية سارية للبنيناحيائيليث احمد محمود احمد45781722411018226
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية سارية للبنيناحيائيليث جاسر ادريس ذنون45791722411018227

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية سارية للبنيناحيائيمؤمن محمد محسن محمد45801722411018229

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم خليل اسماعيل45811722411018230

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل547.0078.14اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد حاتم بكر كرموش45821722411018237

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل602.0086.00اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد حازم قاسم خلف45831722411018238

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد خالد فرحان هالل45841722411018239

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد خضر احمد رمضان45851722411018241

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد رياض احمد جاسم45861722411018244

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد صادق شبيب محمد45871722411018247

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى637.0091.00اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد غانم عبد هللا يونس45881722411018249

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل521.0074.43اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمود ايمن محمود صالح45891722411018256

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمود حمادي فتحي عبد الرحمن45901722411018257

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمود سالم جاسم محمد45911722411018258

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمود محمد صالح مطلك45921722411018261

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمود وليد مصطفى احمد45931722411018263

كلية التربية /جامعة الحمدانية516.0073.71اعدادية سارية للبنيناحيائيمصطفى صدام فخر الدين حسين45941722411018268

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية سارية للبنيناحيائيمصطفى فوزي احمد ندى45951722411018271

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية سارية للبنيناحيائيمهيمن نبراس يونس سليمان45961722411018281

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر475.0067.86اعدادية سارية للبنيناحيائيموسى حمود حسن محمد45971722411018282

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية سارية للبنيناحيائيموسى حميد هادي حسين45981722411018283

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية سارية للبنيناحيائيميثم اسماعيل محمد خلف45991722411018284

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية سارية للبنيناحيائينبيل احمد حسن احمد46001722411018285

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية سارية للبنيناحيائيهاشم باسم ابراهيم عباس46011722411018288

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية سارية للبنيناحيائيهشام عبد العزيز جاسم شالش46021722411018290

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية سارية للبنيناحيائييحيى قاسم محمد علي46031722411018298

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية سارية للبنيناحيائييوسف ذياب ابراهيم عبد هللا46041722411018301

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية سارية للبنيناحيائييوسف سالم صباح موسى46051722411018302

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.0098.71اعدادية سارية للبنيناحيائييوسف مثنى شكر محمود46061722411018304

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية سارية للبنيناحيائييونس احمد يوسف فرحان46071722411018306

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0086.86اعدادية سارية للبنيناحيائييونس حسن طركي سلوم46081722411018308

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0063.14اعدادية سارية للبنيناحيائييونس محمد محمود علوان46091722411018310

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية سارية للبنيناحيائييونس ياسين صالح فتحي46101722411018312

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية االمين للبنيناحيائيأويس فواز اسماعيل خليل46111722411019001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية396.0056.57اعدادية االمين للبنيناحيائياحمد سرحان حسين سرحان46121722411019004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل534.0076.29اعدادية االمين للبنيناحيائياحمد طالل محمد عكل46131722411019005

كلية العلوم/جامعة الموصل622.0088.86اعدادية االمين للبنيناحيائيايهم محمد حسن سليم46141722411019010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0082.43اعدادية االمين للبنيناحيائيحاكم كنعان فتحي طه46151722411019013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية االمين للبنيناحيائيحمزة محمد منصور عبد الرزاق46161722411019016

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية االمين للبنيناحيائيخالد محمد خالد محمود46171722411019017

كلية التربية /جامعة الحمدانية506.0072.29اعدادية االمين للبنيناحيائيزكريا خالد صديق ابراهيم46181722411019018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14اعدادية االمين للبنيناحيائيسبهان خالد نزال محمود46191722411019019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية االمين للبنيناحيائيسعد احمد جاسم خضير46201722411019021
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل547.0078.14اعدادية االمين للبنيناحيائيسليمان عبد هللا سليمان عبد الرحمن46211722411019022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية االمين للبنيناحيائيسمير حسام سمير علي46221722411019023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية االمين للبنيناحيائيصادق عبد الستار محمد طاهر اسماعيل46231722411019026

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0084.71اعدادية االمين للبنيناحيائيطه سبهان عادل خليل46241722411019027

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية االمين للبنيناحيائيعبد الرحمن حازم مصطفى حسن46251722411019028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية االمين للبنيناحيائيعبد الرحمن صباح سعدي نصيف46261722411019030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0081.14اعدادية االمين للبنيناحيائيعبد هللا محمود سعدون محمد46271722411019034

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00اعدادية االمين للبنيناحيائيعلي فارس مرعي صالل46281722411019039

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية االمين للبنيناحيائيعمر ايمن طارق محمود46291722411019042

كلية العلوم/جامعة تكريت592.0084.57اعدادية االمين للبنيناحيائيعيسى فاضل خلف محمد46301722411019045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية االمين للبنيناحيائيفيصل احمد فيصل احمد46311722411019046

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00اعدادية االمين للبنيناحيائيمؤمن شاكر محمود شاهين46321722411019048

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية االمين للبنيناحيائيمحمد بشار هاشم ابراهيم46331722411019049

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية االمين للبنيناحيائيمحمد رعد الزم محمود46341722411019050

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0078.57اعدادية االمين للبنيناحيائيمحمد عبد الجبار عبد حسن46351722411019052

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية االمين للبنيناحيائيمحمد مازن اديب محمود46361722411019053

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت564.0080.57اعدادية االمين للبنيناحيائيمحمود عايد بلو مال46371722411019057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية468.0066.86اعدادية االمين للبنيناحيائيمصطفى علي عادل خليل46381722411019060

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية االمين للبنيناحيائينور الدين رائد عبد الكريم يحيى46391722411019064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية االمين للبنيناحيائيوسام سعد احمد عزيز46401722411019065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية االمين للبنيناحيائيياسر شهاب احمد حمزة46411722411019068

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية االمين للبنيناحيائييوسف واجد حامد محمد46421722411019069

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائياحمد مضر احمد يحيى46431722411020006

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل665.0095.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائياحمد نعمان شريف حسن46441722411020007

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيادريس ايمن ادريس مصطفى46451722411020010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل549.0078.43اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيامير شامل يحيى يونس46461722411020017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيانس مهند محمد حميد46471722411020018

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائياوس عمر عبد السالم عزيز46481722411020020

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيايمن اسماعيل محمد اسماعيل46491722411020021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيايهم ابراهيم جاسم سالم46501722411020024

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيحسام خالد هلوش لطيف46511722411020025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيحسين محمد احمد سلطان46521722411020031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيخالد بشار عدنان فاضل46531722411020034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيراكان عبد المنعم محمد محمود46541722411020038

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيسليمان اسماعيل يوسف سليمان46551722411020042

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيطه غانم عبود هادي46561722411020044

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعبد الرحمن مثنى احمد حسين46571722411020050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعبد الرحمن منقذ نجم عبد هللا46581722411020052

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى451.0064.43اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعبد القادر محمد عبد الرحمن عبد القادر46591722411020054

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى472.0067.43اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعبد هللا محمود جاسم محمد46601722411020058

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعبد هللا مقداد محمود صالح46611722411020059

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعبيدة ربيع فتحي حسن46621722411020063
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية456.0065.14اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعثمان عزام حازم يونس46631722411020064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل587.0083.86اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعلي عمار عبد المحسن خليل46641722411020066

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية650.0092.86اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعمر اسامه عبد المعبود مجيد46651722411020068

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى555.0079.29اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمؤيد بشير عبد هللا عمر46661722411020081

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى641.0091.57اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمحمد اسماعيل محمد صالح اسماعيل46671722411020085

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمحمد انيس سالم فتحي46681722411020086

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمحمد صفوان فاروق محمد امين46691722411020091

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمحمود مهند احمد محمود46701722411020100

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم عمر ذنون46711722411020101

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمصطفى احمد سالم محمد46721722411020102

كلية الحقوق/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمصطفى ريان بدر محمد46731722411020103

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمصطفى وعد محمد حسيب محمد بشير46741722411020106

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمهند طه حسين جاسم46751722411020107

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيموفق بهجت ويس احمد46761722411020108

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائينصر الدين فاضل عباس علي46771722411020110

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائينوار نوفل محمد علي خضر46781722411020112

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيوسام دريد حازم عبد الرزاق46791722411020115

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائييوسف عماد صالح امين46801722411020120

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائييونس فراس عبد الغني حسين46811722411020121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0084.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيابراهيم احمد ابراهيم عبد46821722411021001

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد سلطان محمود سلطان46831722411021004

كلية الطب/جامعة نينوى699.0099.86اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد عدنان قاسم محمد46841722411021006

كلية العلوم/جامعة الموصل631.0090.14اعدادية الكندي للبنيناحيائيامجد كريم احمد عزيز46851722411021008

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيايمن احمد سليمان احمد46861722411021009

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيايمن عامر احمد عزيز46871722411021010

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسن فيصل اسماعيل محمد46881722411021014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيريان رعد محمد عبد هللا46891722411021017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية الكندي للبنيناحيائيزيد صفوان عبد العزيز صالح46901722411021020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيسالم عصمت سليمان مصطفى46911722411021021

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا حسين محمد حسين46921722411021028

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا طه عزيز محمود46931722411021030

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى636.0090.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي حسين محمد حسين46941722411021034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي ماجد سليمان حسين46951722411021035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية450.0064.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيعمر ثائر خليل عنتر46961722411021038

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية الكندي للبنيناحيائيعمر عبد العزيز عبد الجبار احمد46971722411021041

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم محمد46981722411021050

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد عباس محمد علي46991722411021056

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد علي ابراهيم احمد47001722411021059

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد لقمان هادي محمد47011722411021060

كلية التربية /جامعة الحمدانية504.0072.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد يونس سعيد عبد الرحمن47021722411021064

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمود عمار محمود عباس47031722411021066

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيمصطفى عمار سليم محجوب47041722411021068
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيوعد حسن حميد علي47051722411021072

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية الكندي للبنيناحيائييشار حقي اسماعيل وهب47061722411021074

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية الكندي للبنيناحيائييوسف عبد الكريم حمدون خليل47071722411021075

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية الكندي للبنيناحيائييوسف محمد احمد محمد47081722411021076

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية الكندي للبنيناحيائييوسف محمود قادر نجم47091722411021077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية الكندي للبنيناحيائييونس محمد علي عباس47101722411021079

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية الكندي للبنيناحيائييونس وعد هللا يونس محمد47111722411021080

كلية طب الموصل/جامعة الموصل708.52101.22ثانوية المتميزين االولىاحيائيابراهيم احمد محمد ابراهيم47121722411022001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء637.2091.03ثانوية المتميزين االولىاحيائيابراهيم جهاد كاظم محمد علي47131722411022002

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.76100.82ثانوية المتميزين االولىاحيائيابراهيم مهدي محمود صالح47141722411022004

كلية التمريض/جامعة الموصل684.8097.83ثانوية المتميزين االولىاحيائيابراهيم ياسر باسم ذنون47151722411022005

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية668.6495.52ثانوية المتميزين االولىاحيائياحمد علي نوزت محمد كامل47161722411022007

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.60100.37ثانوية المتميزين االولىاحيائياحمد مروان حازم شهاب47171722411022009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل551.0078.71ثانوية المتميزين االولىاحيائياحمد مضر سالم ابراهيم47181722411022010

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية618.6488.38ثانوية المتميزين االولىاحيائياحمد هاشم احمد محمد47191722411022011

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.3699.05ثانوية المتميزين االولىاحيائياسامه خليل احمد حماده47201722411022012

كلية الطب/جامعة نينوى697.8899.70ثانوية المتميزين االولىاحيائيالمجد احمد جميل سليمان47211722411022013

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.56100.22ثانوية المتميزين االولىاحيائيانمار عمار ايوب سليمان47221722411022014

كلية التمريض/جامعة الموصل687.3698.19ثانوية المتميزين االولىاحيائياوس ماهر محمد عزيز47231722411022015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل550.6478.66ثانوية المتميزين االولىاحيائيايهم احمد هيثم مصطفى47241722411022017

كلية العلوم/جامعة الموصل646.1292.30ثانوية المتميزين االولىاحيائيبراء الياس علي ظاهر47251722411022018

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل679.3697.05ثانوية المتميزين االولىاحيائيبالل عبد هللا ادريس مصطفى47261722411022020

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى651.8093.11ثانوية المتميزين االولىاحيائيحارث انور مصطفى عبد هللا47271722411022021

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل559.9679.99ثانوية المتميزين االولىاحيائيحارث ايهم طه حسن47281722411022022

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية686.5698.08ثانوية المتميزين االولىاحيائيحازم مظهر حازم تقي47291722411022023

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل674.8096.40ثانوية المتميزين االولىاحيائيحسن رأفت جاسم محمد47301722411022024

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.7699.11ثانوية المتميزين االولىاحيائيحسن علي اكرم دحام47311722411022025

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل589.0484.15ثانوية المتميزين االولىاحيائيحسن منهل محسن داؤد47321722411022026

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.2098.46ثانوية المتميزين االولىاحيائيحسين عبد الفتاح يونس عبد هللا47331722411022027

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.2097.89ثانوية المتميزين االولىاحيائيحسين عدنان عزت سليمان47341722411022028

كلية طب الموصل/جامعة الموصل710.00101.43ثانوية المتميزين االولىاحيائيرامي سمير عبد الجبار عباس47351722411022029

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل658.0094.00ثانوية المتميزين االولىاحيائيُرزين اياد عبد الكريم صالح47361722411022030

كلية طب الموصل/جامعة الموصل712.44101.78ثانوية المتميزين االولىاحيائيطه نمير يحيى ذنون47371722411022033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0063.29ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد الجليل وعد جليل احمد47381722411022035

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.5298.93ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد الرحمن احمد هادي سعيد47391722411022036

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.6896.53ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد الرحمن ذاكر تحسين يحيى47401722411022037

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى618.1288.30ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد الرحمن رباح خليل ذنون47411722411022038

كلية طب الموصل/جامعة الموصل710.60101.51ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد الرحمن سعيد حميد حسين47421722411022039

كلية طب الموصل/جامعة الموصل713.68101.95ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد الرحمن ضرار سليمان يوسف47431722411022040

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.04100.01ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد الرحمن مثنى محمد قاسم47441722411022041

كلية طب الموصل/جامعة الموصل712.84101.83ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد الرحمن محمد ثامر ناصر47451722411022042

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد الرزاق دريد عبد الرزاق طه47461722411022043
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كلية التمريض/جامعة الموصل677.3696.77ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد العزيز تحسين علي عبد هللا47471722411022044

كلية طب الموصل/جامعة الموصل710.12101.45ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد العزيز مهند نذير بشير47481722411022045

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد الفتاح ذاكر محي الدين عبد هللا47491722411022046

كلية طب الموصل/جامعة الموصل707.76101.11ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد هللا احمد موفق محمد47501722411022047

كلية طب الموصل/جامعة الموصل706.52100.93ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد هللا صفوان غانم حامد47511722411022048

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.68100.81ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد هللا فؤاد احمد حسين47521722411022049

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية687.4498.21ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد هللا فاخر سعدي سحري47531722411022050

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.5298.22ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد هللا فارس عطا هللا مطلوب47541722411022051

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.12100.30ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبيده عامر محمد جرجيس47551722411022053

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.1298.73ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبيده علي جبر محمد47561722411022054

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل666.7295.25ثانوية المتميزين االولىاحيائيعثمان محمد تركي سيد شيت47571722411022055

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.28100.18ثانوية المتميزين االولىاحيائيعلي عزام خطاب عمر47581722411022058

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل600.4885.78ثانوية المتميزين االولىاحيائيعمر احسان ابراهيم علي47591722411022059

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.64100.52ثانوية المتميزين االولىاحيائيعمر بشار احمد عبد هللا47601722411022061

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية666.8095.26ثانوية المتميزين االولىاحيائيعمر محمد فرقد علي47611722411022062

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.6492.23ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد ارول حامد مصطفى47621722411022064

كلية طب الموصل/جامعة الموصل713.00101.86ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد باسل يونس ذنون47631722411022065

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.7694.97ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد باسم يحيى جاسم47641722411022066

كلية طب الموصل/جامعة الموصل712.36101.77ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد ثامر محمد علي47651722411022067

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.00100.43ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد حازم عدنان حمادي47661722411022069

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.4497.35ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد خالد ميزر سلطان47671722411022070

كلية طب الموصل/جامعة الموصل706.68100.95ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد رافل محي الدين مصطفى47681722411022071

كلية الصيدلة/جامعة الموصل696.7699.54ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد رضوان غازي اسماعيل47691722411022072

كلية طب الموصل/جامعة الموصل712.00101.71ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد شهاب احمد اسماعيل47701722411022073

كلية طب الموصل/جامعة الموصل713.76101.97ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد عدنان عبد الوهاب اسماعيل47711722411022074

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية685.7697.97ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد عمار حامد عبد الرحمن47721722411022075

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل622.9688.99ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد عمر محمد الزم اسماعيل47731722411022077

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.1298.45ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد عمر محمد نجيب عبد هللا47741722411022078

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك671.1695.88ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد غسان عدنان يونس47751722411022079

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.3698.77ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد فراس سعدون فاضل47761722411022080

كلية الطب/جامعة نينوى697.5299.65ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد مهدي محمود صالح47771722411022082

كلية طب الموصل/جامعة الموصل710.00101.43ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد مهند محمد فوزي صابر47781722411022083

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.4498.49ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد وليد خالد محمد47791722411022084

كلية التمريض/جامعة نينوى674.8496.41ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمود عبد هللا محمد سعيد حسن47801722411022085

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل673.0496.15ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمود نوار محمود عبد47811722411022086

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.8493.41ثانوية المتميزين االولىاحيائيمصطفى احمد عبد السالم طه47821722411022088

كلية طب الموصل/جامعة الموصل708.68101.24ثانوية المتميزين االولىاحيائيمصطفى اياد دحام نجم47831722411022089

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل608.9286.99ثانوية المتميزين االولىاحيائيمصطفى راكان جاسم قاسم47841722411022090

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.5299.22ثانوية المتميزين االولىاحيائيمصطفى زيد حكمت عزيز47851722411022091

كلية طب الموصل/جامعة الموصل712.84101.83ثانوية المتميزين االولىاحيائيمصطفى شامل صبري يونس47861722411022092

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.1698.02ثانوية المتميزين االولىاحيائيمصطفى صهيب يحيى قاسم47871722411022093

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.4499.06ثانوية المتميزين االولىاحيائيمصطفى عبد الناصر رياض نائف47881722411022094
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.9299.99ثانوية المتميزين االولىاحيائيمصطفى علي خير الدين احمد47891722411022095

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.68100.81ثانوية المتميزين االولىاحيائيمصطفى علي مال هللا فتحي47901722411022096

كلية طب الموصل/جامعة الموصل704.12100.59ثانوية المتميزين االولىاحيائيمصطفى مثنى عارف داود47911722411022097

كلية طب الموصل/جامعة الموصل711.00101.57ثانوية المتميزين االولىاحيائيمصطفى منهل عمر عبد47921722411022099

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.3694.19ثانوية المتميزين االولىاحيائيموسى عمار صالح شاكر47931722411022100

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى631.0090.14ثانوية المتميزين االولىاحيائيهاشم بشار هاشم عباس47941722411022101

كلية العلوم/جامعة الموصل625.6489.38ثانوية المتميزين االولىاحيائيهشام نمير محمد اسماعيل47951722411022102

كلية طب الموصل/جامعة الموصل709.00101.29ثانوية المتميزين االولىاحيائيهشام وعد ذنون يونس47961722411022103

كلية الصيدلة/جامعة الموصل694.2099.17ثانوية المتميزين االولىاحيائيوسيم عصمت عبد هللا محمد47971722411022104

كلية طب الموصل/جامعة الموصل707.84101.12ثانوية المتميزين االولىاحيائييحيى عبد الناصر خالد جالل47981722411022106

كلية طب االسنان/جامعة الموصل709.92101.42ثانوية المتميزين االولىاحيائييزن ريان عبد الجبار داود47991722411022107

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى673.5696.22ثانوية المتميزين االولىاحيائييوسف محمد لقمان ياسين48001722411022110

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية دار السالم للبنيناحيائيابراهيم مروان عبد الوهاب امين48011722411023003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية دار السالم للبنيناحيائيابو بكر شامل جرجيس داود48021722411023005

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.0098.86اعدادية دار السالم للبنيناحيائياحمد حامد حسن عبد القادر48031722411023007

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.1293.45اعدادية دار السالم للبنيناحيائياحمد سعد عبد الرزاق زينل48041722411023008

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل492.0870.30اعدادية دار السالم للبنيناحيائياحمد سلوان ابراهيم خليل48051722411023009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية دار السالم للبنيناحيائياحمد شهاب احمد حنش48061722411023011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية دار السالم للبنيناحيائياحمد علي عبد المحسن محمد نوري48071722411023015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00اعدادية دار السالم للبنيناحيائياحمد محمد احمد شحاذه48081722411023017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.1675.45اعدادية دار السالم للبنيناحيائياحمد محمد كفيل برهان48091722411023019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية دار السالم للبنيناحيائياسامة سعد عبد الرحيم حسن48101722411023022

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0895.73اعدادية دار السالم للبنيناحيائياسامة عبد الناصر يونس احمد48111722411023024

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى620.2488.61اعدادية دار السالم للبنيناحيائيامين زيد سعد الدين خضر48121722411023028

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى619.3688.48اعدادية دار السالم للبنيناحيائيامين قحطان قاسم اسماعيل48131722411023030

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية دار السالم للبنيناحيائياوس محمد فؤاد صالح48141722411023032

كلية العلوم/جامعة الموصل632.0090.29اعدادية دار السالم للبنيناحيائيايمن فالح مهيدي عزيز48151722411023033

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية620.9688.71اعدادية دار السالم للبنيناحيائيبكر عبد الستار سالم محمود48161722411023034

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل667.9295.42اعدادية دار السالم للبنيناحيائيبالل عبد الباسط اسماعيل حسن48171722411023036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية دار السالم للبنيناحيائيبالل عبد الحافظ فاضل صالح48181722411023037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية دار السالم للبنيناحيائيجهاد صافي علي حمد48191722411023040

كلية العلوم/جامعة تكريت585.9683.71اعدادية دار السالم للبنيناحيائيحامد عمر حامد محمد48201722411023041

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية664.7694.97اعدادية دار السالم للبنيناحيائيحسن جعفر علي غائب48211722411023043

كلية العلوم/جامعة تكريت589.2084.17اعدادية دار السالم للبنيناحيائيحسن خيري مهدي فاضل48221722411023044

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية دار السالم للبنيناحيائيحسن علي هندي عجاج48231722411023045

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية دار السالم للبنيناحيائيحسن فلح حسن احمد48241722411023046

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية دار السالم للبنيناحيائيحكم زكريا طه محمد48251722411023049

كلية التمريض/جامعة نينوى671.6895.95اعدادية دار السالم للبنيناحيائيحمزة عبد الوهاب ادريس مجيد48261722411023050

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل527.8075.40اعدادية دار السالم للبنيناحيائيحمزة وليد عبد الحميد محمد48271722411023051

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.4490.92اعدادية دار السالم للبنيناحيائيذنون محمد ذنون يونس48281722411023056

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.2099.89اعدادية دار السالم للبنيناحيائيراجح محمد راجح سليمان48291722411023057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت537.4876.78اعدادية دار السالم للبنيناحيائيسراج الدين بركات علي حمودي48301722411023061
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر448.0064.00اعدادية دار السالم للبنيناحيائيسليمان ابراهيم خليل سليمان48311722411023062

كلية العلوم/جامعة الموصل674.1296.30اعدادية دار السالم للبنيناحيائيسليمان بشار محمد رشيد سليمان48321722411023063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل567.4081.06اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد الرحمن زيد ذنون يونس48331722411023068

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.8098.97اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد الرحمن سعد محمود محمد48341722411023069

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد الرحمن عمار حسيب ذنون48351722411023071

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد الرحمن نشوان يوسف محمد48361722411023072

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية678.4496.92اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد الرحمن يوسف صالح حمد48371722411023073

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0087.71اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد هللا جمال حسن قاسم48381722411023075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد هللا عبد الوهاب جاسم محمد48391722411023077

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى487.0069.57اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد هللا ليث صبحي حامد48401722411023078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعلي جاسم محمد فنش48411722411023083

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية664.2894.90اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعلي الزم حازم محمد48421722411023084

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعلي محمود عبد هللا احمد48431722411023085

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية635.0090.71اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعمار عبد المجيد سلمان محمد48441722411023087

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعمار ياسر ابراهيم سليمان48451722411023088

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل586.2483.75اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعمر اياد سالم عبد48461722411023091

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعمر بشار عبد الحميد جاسم48471722411023092

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.7297.25اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعمر رعد عبد الرزاق حمدان48481722411023094

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعمر فارس حكمت محمد سعيد48491722411023097

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعمر يونس ابراهيم عبود48501722411023098

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمازن محمود عبد علي48511722411023102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد احسان محمود يحيى48521722411023103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد حازم خلف احمد48531722411023105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.9681.85اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد رياض حازم فتحي48541722411023110

كلية التمريض/جامعة الموصل679.6897.10اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد زهير حامد اسماعيل48551722411023111

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد سالم جاسم محمد48561722411023112

كلية الحقوق/جامعة الموصل597.0085.29اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد سفيان ابراهيم عبد هللا48571722411023113

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد صفوان جرجيس داؤد48581722411023115

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.4092.20اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد عامر احمد داود48591722411023116

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.9294.13اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد عدنان قحطان فؤاد48601722411023118

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد عماد عبد االله حسن48611722411023119

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد عمار ابراهيم محمود48621722411023120

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد عمار حسن محمد48631722411023121

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية628.0889.73اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد فارس ادهام هذال48641722411023125

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.2097.89اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد فواز اسماعيل خليل48651722411023126

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد محمود بلو محمود48661722411023128

كلية طب الموصل/جامعة الموصل706.24100.89اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمود احمد ابراهيم جاسم48671722411023132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0082.00اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمود صفوان محمد احمد48681722411023133

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0089.57اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمود عمار عبد الجواد حسين48691722411023134

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمصطفى امير نزار حميد48701722411023136

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية دار السالم للبنيناحيائيموسى يونس حمدي متعب48711722411023146

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية دار السالم للبنيناحيائيهمام عطيه خلف جراد48721722411023148
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت542.0077.43اعدادية دار السالم للبنيناحيائيوائل مثنى محمد عيد ابراهيم48731722411023150

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى576.0082.29اعدادية دار السالم للبنيناحيائيوسام ماهر زكي ابراهيم48741722411023151

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.4496.63اعدادية دار السالم للبنيناحيائيياسر عمار هشام عبد القادر48751722411023153

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.00100.43اعدادية دار السالم للبنيناحيائييحيى محسن محمد عبود48761722411023156

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء595.0085.00اعدادية دار السالم للبنيناحيائييوسف تحسين احمد جاسم48771722411023158

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية دار السالم للبنيناحيائييوسف ثائر سعد هللا صالح48781722411023159

كلية العلوم/جامعة الموصل629.0089.86اعدادية دار السالم للبنيناحيائييوسف محمد جاسم محمد48791722411023162

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل559.2079.89اعدادية دار السالم للبنيناحيائييوسف نبيل خليل اسماعيل48801722411023163

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية المستقبل للبنيناحيائيابراهيم رائد عبد الغني ابراهيم48811722411024001

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية المستقبل للبنيناحيائياحمد اسماعيل صالح صفاوي48821722411024005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت487.0069.57اعدادية المستقبل للبنيناحيائيالياس يونس الياس حسين48831722411024008

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت526.0075.14اعدادية المستقبل للبنيناحيائيحسين سفيان ثامر طه48841722411024015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية المستقبل للبنيناحيائيريان عبد العظيم محمد جمعه48851722411024019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0083.43اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعبد الرحمن ابراهيم شحاذه اسماعيل48861722411024022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل539.0077.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعبد هللا سعيد فائق سعيد48871722411024030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية548.0078.29اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد هللا عليوي48881722411024032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعثمان حسين طه حميد48891722411024035

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى527.0075.29اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعثمان غسان حازم محمد48901722411024036

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعالء حسين شيت علي48911722411024037

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعلي ابراهيم جليل جبار48921722411024039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعلي محمد عاصي يونس48931722411024044

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعمر حسين طه حميد48941722411024046

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعمر شكري محمود ابراهيم48951722411024048

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعمر عماد عزيز احمد48961722411024050

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعمر نشوان يونس احمد48971722411024051

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى458.0065.43اعدادية المستقبل للبنيناحيائيغانم معمر غانم حسن48981722411024053

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل596.0085.14اعدادية المستقبل للبنيناحيائيكرم احمد امجد هجر48991722411024055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية المستقبل للبنيناحيائيكرم احمد سلطان حميد49001722411024056

كلية العلوم/جامعة الموصل637.0091.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائيكرم محمد فاضل سليمان49011722411024057

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد رافع اسماعيل عبد49021722411024061

كلية العلوم/جامعة الموصل622.0088.86اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد فتحي حسين صالح49031722411024065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد قتيبه مؤيد قادر49041722411024066

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمصطفى ثائر حواس حميد49051722411024067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمصطفى خالد توفيق مصطفى49061722411024068

كلية اآلداب/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمصطفى ذنون محمد صالح49071722411024070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية المستقبل للبنيناحيائيوليد رافع محمد طاهر جوهر49081722411024072

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل598.0085.43اعدادية المستقبل للبنيناحيائيياسر حكمت عبد العزيز عبد49091722411024073

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى470.0067.14اعدادية المستقبل للبنيناحيائيياسين محمد شوقي محمد صالح49101722411024075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية المستقبل للبنيناحيائييزن عبد الكريم يونس فتحي49111722411024077

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى461.0065.86اعدادية المستقبل للبنيناحيائييمان زيد محمد طاهر اسماعيل49121722411024078

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية المستقبل للبنيناحيائييوسف اركان حازم محمد49131722411024079

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت584.0083.43اعدادية الراية للبنيناحيائيأيوب فخري عباس علي49141722411025002
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كلية التمريض/جامعة تلعفر667.0095.29اعدادية الراية للبنيناحيائياحمد نجم عبد هللا كعود49151722411025019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار546.0078.00اعدادية الراية للبنيناحيائيادريس محمد مشلوف عياد49161722411025020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية الراية للبنيناحيائيايوب اياد فتحي مالو49171722411025024

كلية التربية /جامعة الحمدانية541.0077.29اعدادية الراية للبنيناحيائيبالل اركان محمد حسن49181722411025027

كلية العلوم/جامعة الموصل650.0092.86اعدادية الراية للبنيناحيائيحارث رشيد عبد هللا حسن49191722411025029

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية الراية للبنيناحيائيحسام محمود ابراهيم كردي49201722411025032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية الراية للبنيناحيائيحسن احسان علي محمود49211722411025033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية الراية للبنيناحيائيسعد عزيز اجويد احمد49221722411025045

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية الراية للبنيناحيائيطارق عامر عبد هللا ابراهيم49231722411025048

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية الراية للبنيناحيائيطارق محمد محمود زاب49241722411025049

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية الراية للبنيناحيائيعامر عاصم عبد خضر49251722411025050

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية630.0090.00اعدادية الراية للبنيناحيائيعبد الرحمن جمال احمد محمد49261722411025052

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية الراية للبنيناحيائيعبد الرحمن حمدي عمر حسن49271722411025053

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية الراية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد السالم سلطان صالح49281722411025056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية الراية للبنيناحيائيعبد الستار صبحي حميدي علي49291722411025058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية الراية للبنيناحيائيعبد هللا عزيز اجويد احمد49301722411025063

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية الراية للبنيناحيائيعبد هللا عطية صالح مرعي49311722411025064

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية الراية للبنيناحيائيعبد هللا فرحان صالح زرزور49321722411025065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية الراية للبنيناحيائيعلي بشار علي محمود49331722411025074

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14اعدادية الراية للبنيناحيائيعلي جمال عبد محمد49341722411025075

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية الراية للبنيناحيائيعلي خضير جاسم محمد49351722411025076

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية الراية للبنيناحيائيعمار احمد عبد احمد49361722411025080

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل514.0073.43اعدادية الراية للبنيناحيائيعمر محمد عبد هللا محمد علي49371722411025082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية الراية للبنيناحيائيفتحي جاسم محمد حبيب49381722411025086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0082.43اعدادية الراية للبنيناحيائيفتحي صالح فتحي عبد هللا49391722411025087

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية الراية للبنيناحيائيفالح راكان حميد احمد49401722411025088

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية الراية للبنيناحيائيقحطان نشوان احمد عيدان49411722411025089

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية الراية للبنيناحيائيماجد نجم خلف محمد49421722411025090

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية الراية للبنيناحيائيمحمد تحسين علي حمودي49431722411025095

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية الراية للبنيناحيائيمحمد علي بالل ايوب49441722411025098

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل539.0077.00اعدادية الراية للبنيناحيائيمحمد علي صالح رمضان محمود49451722411025099

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى550.0078.57اعدادية الراية للبنيناحيائيمحمد عماد محمد سلطان49461722411025101

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية الراية للبنيناحيائيمحمد مزاحم احمد محمد49471722411025103

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى608.0086.86اعدادية الراية للبنيناحيائيمحمود محمد اكرم يحيى49481722411025108

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية الراية للبنيناحيائيمحمود ناظم محمود علي49491722411025109

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية الراية للبنيناحيائيمصطفى هيثم عبد الرزاق فتحي49501722411025116

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية الراية للبنيناحيائينور الدين صباح رمضان خلف49511722411025118

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية الراية للبنيناحيائيياسين حسين شمدين خلف49521722411025120

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00اعدادية الراية للبنيناحيائيياسين عبد اللطيف حميدي علي49531722411025121

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية الراية للبنيناحيائيياسين محمد زينو ذنون49541722411025122

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل422.0060.29اعدادية الراية للبنيناحيائييوسف عمر نوفل طه49551722411025123

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل546.0078.00اعدادية الراية للبنيناحيائييونس عبد المنعم خلف بشير49561722411025125
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية501.0071.57اعدادية االمجاد للبنيناحيائيابراهيم بسام محمد نجم49571722411026002

كلية التربية /جامعة الحمدانية510.0072.86اعدادية االمجاد للبنيناحيائيابراهيم خليل ابراهيم مطلك49581722411026003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية االمجاد للبنيناحيائيابراهيم فرحان حبيب حسون49591722411026005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية االمجاد للبنيناحيائياحمد جمال عواد مناحي49601722411026011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0082.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائياحمد حازم حمود محمد49611722411026012

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية االمجاد للبنيناحيائياحمد صالح سليمان عيسى49621722411026019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية االمجاد للبنيناحيائياحمد محمود حبش احمد49631722411026028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية االمجاد للبنيناحيائياحمد هيثم احمد محمد49641722411026030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل598.0085.43اعدادية االمجاد للبنيناحيائياحمد يونس ذنون يونس49651722411026033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل597.0085.29اعدادية االمجاد للبنيناحيائياحمد يونس عبد هللا خلف49661722411026034

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية االمجاد للبنيناحيائيادهام حميد احمد نزال49671722411026036

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية االمجاد للبنيناحيائياسامه هاشم جاسم محمد49681722411026037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل530.0075.71اعدادية االمجاد للبنيناحيائياسماعيل خميس خلف نزال49691722411026039

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية االمجاد للبنيناحيائيانمار شعالن خلف طه49701722411026045

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71اعدادية االمجاد للبنيناحيائيايمن ادريس محمد عسكر49711722411026047

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57اعدادية االمجاد للبنيناحيائيايمن شاهين علي شاهين49721722411026049

كلية العلوم/جامعة تكريت581.0083.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيايهم ابراهيم احمد عادي49731722411026052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0082.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيبراء عبد هللا جمعه ياسين49741722411026055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية االمجاد للبنيناحيائيبراء قحطان محمود فتحي49751722411026056

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية االمجاد للبنيناحيائيبرزان محمد شفك مشحن49761722411026058

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية االمجاد للبنيناحيائيبكر فتحي كراوي ابراهيم49771722411026062

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية589.0084.14اعدادية االمجاد للبنيناحيائيجمال جالل صالح حميدان49781722411026066

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل549.0078.43اعدادية االمجاد للبنيناحيائيحسين رياض حسين احمد49791722411026072

كلية العلوم/جامعة الموصل654.0093.43اعدادية االمجاد للبنيناحيائيحمد علي حمد اللويلح49801722411026074

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيحمزة بشار حازم سليمان49811722411026075

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية االمجاد للبنيناحيائيراكان كمال خلف ناصر49821722411026082

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية االمجاد للبنيناحيائيريان بدر عبد الجبار يحيى49831722411026088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية االمجاد للبنيناحيائيشاهر عبد هللا احمد شاهر49841722411026101

كلية العلوم/جامعة الموصل655.0093.57اعدادية االمجاد للبنيناحيائيشعالن صالح فاضل اللويلح49851722411026102

كلية العلوم/جامعة االنبار559.0079.86اعدادية االمجاد للبنيناحيائيصالح ماجد صالح عبد49861722411026103

كلية العلوم/جامعة الموصل639.0091.29اعدادية االمجاد للبنيناحيائيصباح بشير حمد فياض49871722411026104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية االمجاد للبنيناحيائيصهيب فارس محمد عبد هللا49881722411026105

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل645.0092.14اعدادية االمجاد للبنيناحيائيطه عبد القادر اسماعيل كريم49891722411026106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعارف عماد محمد حميد49901722411026110

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعامر حميدي غدير داود49911722411026111

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبد الرحمن حسن علي صالح49921722411026116

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبد الرحمن علي عبد الرحمن احميد49931722411026117

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبد الرحمن قاسم عيان ضيف49941722411026118

كلية العلوم/جامعة تكريت595.0085.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبد الكريم رافع احمد محمد علي49951722411026125

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعثمان بشير عبد هللا محمد49961722411026137

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى445.0063.57اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعثمان شعبان عبد هللا فتحي49971722411026138

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى640.0091.43اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعز الدين طارق مراد صالح49981722411026139
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعلي حسين طه حسين49991722411026141

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل588.0084.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعلي غازي ابراهيم علي50001722411026146

كلية العلوم/جامعة تكريت599.0085.57اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعلي فراس عاشور محمود50011722411026147

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية564.0080.57اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعمار احمد محمد محيمد50021722411026152

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل574.0082.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعمر ابراهيم عبد العزيز خلف50031722411026154

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعمر سعود عزيز خضير50041722411026156

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعمر محمد فليح جابر50051722411026159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية االمجاد للبنيناحيائيغالي ياسين احمد جمعة50061722411026161

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت627.0089.57اعدادية االمجاد للبنيناحيائيغيث محمود شكر محمود50071722411026162

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية االمجاد للبنيناحيائيكرم احمد محمد جمعه50081722411026170

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية االمجاد للبنيناحيائيليث عوده عطو محمد50091722411026173

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.00100.43اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد احمد سالم محمد50101722411026176

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد باسم محمد احمد50111722411026179

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى621.0088.71اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد احمد محمد50121722411026180

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية622.0088.86اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد رعد احمد محمد50131722411026187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد رمضان عبد هللا حسين50141722411026188

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد صالح جاسم محمد50151722411026190

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد عبد الهادي احمد عزيز50161722411026196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد عدنان محمود محمد50171722411026197

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0089.71اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد ماهر بشير شيت50181722411026203

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد نجيب محمد جاسم50191722411026206

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمود خليل ابراهيم عبيد50201722411026209

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت568.0081.14اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمروان سعد عبد الجبار احمد50211722411026210

كلية التمريض/جامعة الموصل677.0096.71اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمزاحم محمد حسين صالح50221722411026211

كلية التمريض/جامعة الموصل677.0096.71اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمصطفى بشار غازي خليل50231722411026212

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمصطفى رائد عبد السالم احمد50241722411026215

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمصطفى غازي حواس محمد50251722411026220

قسم التربية الخاصة-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمصطفى ليث شهاب احمد50261722411026221

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمصطفى مزهر عبد الهادي محمد50271722411026223

كلية التمريض/جامعة تلعفر669.0095.57اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمصعب صالح فاضل اللويلح50281722411026225

كلية التربية /جامعة الحمدانية513.0073.29اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمهند فيصل عبد هللا حسن50291722411026228

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر470.0067.14اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمهند ماجد جاسم حسين50301722411026229

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية االمجاد للبنيناحيائينور الدين ميسر رفاعي جاسم50311722411026236

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية االمجاد للبنيناحيائيهدير زيد محمد علي مجيد50321722411026237

كلية التمريض/جامعة تلعفر670.0095.71اعدادية االمجاد للبنيناحيائيوطبان مصطفى سوادي صالح50331722411026240

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0079.86اعدادية االمجاد للبنيناحيائييوسف حسن يوسف محمد50341722411026244

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية االمجاد للبنيناحيائييوسف خالد ابراهيم حمودي50351722411026245

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية االمجاد للبنيناحيائييونس محمد موسى حسين50361722411026253

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية النيل للبنيناحيائيابراهيم محمد وعد هللا محمد50371722411027001

كلية التربية /جامعة الحمدانية499.0071.29اعدادية النيل للبنيناحيائياحمد ريان حازم غائب50381722411027004

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية625.0089.29اعدادية النيل للبنيناحيائياحمد ضياء احمد عبد القادر50391722411027008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية558.0079.71اعدادية النيل للبنيناحيائياحمد عبد هللا احمد عبد هللا50401722411027010
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية النيل للبنيناحيائياحمد علي حسين احمد50411722411027011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية النيل للبنيناحيائياحمد غزال نمر قدير50421722411027013

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية النيل للبنيناحيائياحمد محمد عبد يونس50431722411027017

كلية الصيدلة/جامعة الموصل691.0098.71اعدادية النيل للبنيناحيائياحمد ميسر اسماعيل عبد50441722411027019

كلية التمريض/جامعة تلعفر666.0095.14اعدادية النيل للبنيناحيائيادريس مؤمن ادريس جرجيس50451722411027020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية427.0061.00اعدادية النيل للبنيناحيائياسامة محمد عثمان حسين50461722411027022

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0088.57اعدادية النيل للبنيناحيائيبشار سامي عباس محمود50471722411027030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية النيل للبنيناحيائيرضوان علي داؤد حموشي50481722411027040

كلية العلوم/جامعة تكريت579.0082.71اعدادية النيل للبنيناحيائيرفاعي صالح عبيد خليل50491722411027041

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية النيل للبنيناحيائيزكريا عامر حسن شيخو50501722411027043

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية النيل للبنيناحيائيزيد محمود صالح محمد50511722411027046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت477.0068.14اعدادية النيل للبنيناحيائيسيف مزاحم ندى دعيدع50521722411027048

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى574.0082.00اعدادية النيل للبنيناحيائيضياء محمود صالح محمد50531722411027050

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت576.0082.29اعدادية النيل للبنيناحيائيطه مقداد غازي عزيز50541722411027053

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت513.0073.29اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد رشيد جريص50551722411027057

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد الرحمن ماهر احمد شهاب50561722411027065

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد العزيز عامر حسن شيخو50571722411027067

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد العزيز محسن محمد حسين50581722411027068

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد هللا علي فوزي ياسين50591722411027072

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد هللا مضر عبد العزيز شريف50601722411027074

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد هللا ياسر عصام عبد الوهاب50611722411027075

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد الوهاب صالح حسن عطيه50621722411027076

كلية العلوم/جامعة الموصل641.0091.57اعدادية النيل للبنيناحيائيعبيده رياض راكان ذنون50631722411027078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية النيل للبنيناحيائيعلي سعد علي سعيد50641722411027083

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية النيل للبنيناحيائيعمر بدر صديق توفيق50651722411027090

كلية التمريض/جامعة الموصل683.0097.57اعدادية النيل للبنيناحيائيعمر سمير موفق يونس50661722411027091

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية النيل للبنيناحيائيعمر محمود عمر حسين50671722411027092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل593.0084.71اعدادية النيل للبنيناحيائيمؤمن سمير ابراهيم بشير50681722411027097

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71اعدادية النيل للبنيناحيائيمحمد حازم محمد جاسم50691722411027101

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00اعدادية النيل للبنيناحيائيمحمد زياد طاهر نعمه هللا50701722411027105

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية النيل للبنيناحيائيمحمد عبد هللا احمد عادي50711722411027107

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43اعدادية النيل للبنيناحيائيمحمد عبد هللا حمود الياس50721722411027109

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71اعدادية النيل للبنيناحيائيمحمد عمار سعد هللا ذنون50731722411027112

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل534.0076.29اعدادية النيل للبنيناحيائيمحمد مروان خليل اسماعيل50741722411027117

كلية اآلداب/جامعة االنبار458.0065.43اعدادية النيل للبنيناحيائيمحمود ابراهيم مقيم حسن50751722411027122

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية النيل للبنيناحيائيمصطفى رياض سليمان ادهم50761722411027129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية النيل للبنيناحيائيمصطفى عالء الدين حموشي نجم50771722411027131

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية النيل للبنيناحيائيمصطفى عمار احمد محمد50781722411027132

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية النيل للبنيناحيائينور الدين محمود جاسم محمود50791722411027139

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى603.0086.14اعدادية النيل للبنيناحيائييوسف سعد عبد الرحيم حسن50801722411027143

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00اعدادية النيل للبنيناحيائييوسف نصرت انور عبد هللا50811722411027146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0065.29اعدادية النيل للبنيناحيائييوسف هاشم فاضل موسى50821722411027147
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية النيل للبنيناحيائييونس صالح رمضان عبد هللا50831722411027148

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0082.57اعدادية الصديق للبنيناحيائيأوس كنعان عبد هللا محمد50841722411028001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية الصديق للبنيناحيائيابراهيم رباح عبد الرزاق خليل50851722411028002

كلية العلوم/جامعة الموصل610.0087.14اعدادية الصديق للبنيناحيائيابراهيم هاني كريم داود50861722411028003

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43اعدادية الصديق للبنيناحيائياحمد ثائر يونس ذنون50871722411028006

كلية التمريض/جامعة الموصل682.0097.43اعدادية الصديق للبنيناحيائياحمد خلف ابراهيم عبد هللا50881722411028008

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى635.0090.71اعدادية الصديق للبنيناحيائياحمد عبد العزيز علوان مصطفى50891722411028011

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية الصديق للبنيناحيائياحمد قاسم حسين قنبر50901722411028014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية الصديق للبنيناحيائياحمد محمد صالح يونس50911722411028015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية الصديق للبنيناحيائياحمد محمد عبد الغني يحيى50921722411028016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية الصديق للبنيناحيائياسامه احمد صالح شطيب50931722411028018

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية547.0078.14اعدادية الصديق للبنيناحيائياسامه زيد ازهر محمد شيت50941722411028019

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى587.0083.86اعدادية الصديق للبنيناحيائيأمين فتاح ابراهيم فنش50951722411028024

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل566.0080.86اعدادية الصديق للبنيناحيائيانور ادريس ابراهيم احمد50961722411028025

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية الصديق للبنيناحيائياوس ثامر نجم عبد هللا50971722411028027

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.0098.86اعدادية الصديق للبنيناحيائياياد خلف ابراهيم عبد هللا50981722411028028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية الصديق للبنيناحيائيايمن احمد حامد علي50991722411028029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية الصديق للبنيناحيائيحسام محمد امين عبد القادر حسين51001722411028035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل613.0087.57اعدادية الصديق للبنيناحيائيحسام نزار عبد الهادي صالح51011722411028036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية الصديق للبنيناحيائيحسن علي عبد المنعم مصطفى51021722411028039

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيحسنين قاسم محمد قاسم51031722411028041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية الصديق للبنيناحيائيحسين فارس حسن رضا51041722411028044

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيحسين محسن محمد احمد51051722411028046

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيحسين مصطفى محمد مال هللا51061722411028047

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى475.0067.86اعدادية الصديق للبنيناحيائيحسين نوح يحيى محمد51071722411028048

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية الصديق للبنيناحيائيحمزه ابراهيم فاضل محرم51081722411028052

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيحمزه علي غانم تقي51091722411028053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية الصديق للبنيناحيائيحيدر بهاء الدين محمد عبد العزيز51101722411028055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية422.0060.29اعدادية الصديق للبنيناحيائيحيدر محمد صافي ابراهيم51111722411028060

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الصديق للبنيناحيائيخالد محمود احمد خضر51121722411028062

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل612.0087.43اعدادية الصديق للبنيناحيائيخضر احمد خضر قاسم51131722411028063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية الصديق للبنيناحيائيرياض عامر فيصل حسن51141722411028068

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية الصديق للبنيناحيائيريان محمد حامد عبد هللا51151722411028070

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية الصديق للبنيناحيائيزيد حازم سرحان عطو51161722411028071

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية الصديق للبنيناحيائيزيد عائد صالح خضر51171722411028072

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى639.0091.29اعدادية الصديق للبنيناحيائيزيد محمود صكل سلو51181722411028073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية الصديق للبنيناحيائيزيد نايف رحمان احمد51191722411028074

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية الصديق للبنيناحيائيسرمد عبد القادر عبد الكريم عبد القادر51201722411028078

كلية التمريض/جامعة تلعفر667.0095.29اعدادية الصديق للبنيناحيائيسلطان حاجم سلطان احمد51211722411028080

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية الصديق للبنيناحيائيسيف خشمان محمد حسو51221722411028083

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية الصديق للبنيناحيائيسيف طاهر يونس سليمان51231722411028084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية الصديق للبنيناحيائيسيف وعد هللا حازم حسين51241722411028085
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كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية الصديق للبنيناحيائيصفوان غسان قحطان اسماعيل51251722411028086

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيضياء الدين فارس فائق توفيق51261722411028087

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل549.0078.43اعدادية الصديق للبنيناحيائيطه محمد يونس خضر عبود51271722411028088

كلية الحقوق/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن احسان احمد حسن51281722411028091

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد صبحي مصطفى51291722411028092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن اسامه صديق نايف51301722411028093

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن ثامر خليل اسماعيل51311722411028095

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن ريان سمير محمد سليم51321722411028097

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن غزوان صديق محمد51331722411028102

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن ليث محمود داود51341722411028104

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد العزيز سعيد خضر الياس51351722411028107

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0086.86اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد هللا عصام جاسم محمد51361722411028114

كلية التمريض/جامعة الموصل677.0096.71اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد هللا لقمان خضر سمو51371722411028117

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبيده احمد نجم عبد51381722411028121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبيده ربيع نجم عبد هللا51391722411028122

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبيده عمر عاكف فتحي51401722411028123

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0087.43اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبيده محمد طلعت قادر51411722411028124

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية الصديق للبنيناحيائيعثمان فلح حسن احمد51421722411028127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0084.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيعدنان صالح احمد وهب51431722411028128

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيعلي ابراهيم عبد الرحمن محمد51441722411028130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيعلي ربيع نجم عبد هللا51451722411028135

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية الصديق للبنيناحيائيعلي عبد الحميد احمد مصطفى51461722411028136

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيعلي فائز حازم احمد51471722411028139

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية الصديق للبنيناحيائيعلي محمد جواد رستم51481722411028140

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية الصديق للبنيناحيائيعلي ميسر مولود يونس51491722411028141

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيعمر رافع حازم ابراهيم51501722411028144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية الصديق للبنيناحيائيفهد عمر حليم سلطان51511722411028148

كلية التمريض/جامعة الموصل681.0097.29اعدادية الصديق للبنيناحيائيفيض الفيضي عبد اللطيف عبد القادر بالل51521722411028149

كلية التمريض/جامعة تلعفر670.0095.71اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد سليم رمضان51531722411028160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد دريد زكي يحيى51541722411028163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد عبد الصمد محسن زكر51551722411028169

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد مناف عز الدين مصطفى51561722411028175

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد نشوان احمد قاسم51571722411028176

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد وعد هللا يونس فتحي51581722411028177

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية620.0088.57اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمود صالح عويد عبود51591722411028178

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى653.0093.29اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمود نصرت يونس سليمان51601722411028179

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية الصديق للبنيناحيائيمصطفى زياد عبد القادر مصطفى51611722411028183

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية632.0090.29اعدادية الصديق للبنيناحيائيمصطفى زيد فاضل حميد51621722411028185

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية الصديق للبنيناحيائيمصطفى سامي مصطفى حسين51631722411028186

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية الصديق للبنيناحيائيمصطفى فواز جاجان يونس51641722411028188

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت525.0075.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيمصطفى لقمان سلطان حسين51651722411028189

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيمصطفى محمد فياض عمر51661722411028191

349 من 123صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

نينوى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية الصديق للبنيناحيائيمعمر ياسر اكرم شهاب51671722411028193

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية الصديق للبنيناحيائيهاشم احمد عبد العزيز مصطفى51681722411028196

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية الصديق للبنيناحيائيهاشم اياد هاشم داؤد51691722411028197

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57اعدادية الصديق للبنيناحيائيوليد فراس هاني عبد هللا51701722411028198

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيياسين منير فاضل يونس51711722411028199

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية564.0080.57اعدادية الصديق للبنيناحيائييحيى سالم محمد مصطفى51721722411028201

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14اعدادية الصديق للبنيناحيائييحيى وسام ذنون عبد هللا51731722411028202

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية الصديق للبنيناحيائييوسف حامد حمود منصور51741722411028204

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية الصديق للبنيناحيائييوسف سالم دكديش حمود51751722411028206

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية الصديق للبنيناحيائييوسف فارس محمد عزبه51761722411028207

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل534.0076.29ثانوية العريج للبنيناحيائياحمد هاشم شهاب احمد51771722411031001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية العريج للبنيناحيائياسالم احمد صالح محمد51781722411031002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0066.71ثانوية العريج للبنيناحيائيامين عبد الستار محمود امين51791722411031003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل608.0086.86ثانوية العريج للبنيناحيائيايسر عطا هللا صالح احمد51801722411031004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل476.0068.00ثانوية العريج للبنيناحيائيقصي سمير عبد فتحي51811722411031011

كلية القانون/جامعة نينوى568.0081.14ثانوية العريج للبنيناحيائيمحمد سعد جمعة علي51821722411031015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57ثانوية العريج للبنيناحيائيوسام محمد طه محمد51831722411031021

كلية اآلداب/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية تل واعي للبنيناحيائياحمد امين مهيدي عزيز51841722411034004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية تل واعي للبنيناحيائياحمد علي سلطان ابراهيم51851722411034007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية تل واعي للبنيناحيائياسالم صالح خضر عبد هللا51861722411034008

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0086.86ثانوية تل واعي للبنيناحيائيحسين علي حسين عمر51871722411034012

كلية التمريض/جامعة تكريت669.0095.57ثانوية تل واعي للبنيناحيائيسعود محمد حسين صالح51881722411034013

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى504.0072.00ثانوية تل واعي للبنيناحيائيسفيان سعد محمد خلف51891722411034014

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل420.0060.00ثانوية تل واعي للبنيناحيائيعبد الحكيم احمد حسن حميد51901722411034017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل489.0069.86ثانوية تل واعي للبنيناحيائيعبد الرحمن عادل خلف جاسم51911722411034019

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية تل واعي للبنيناحيائيعبد هللا ذياب شاهين عزيز51921722411034022

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57ثانوية تل واعي للبنيناحيائيعبد هللا عادل خلف جاسم51931722411034023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية تل واعي للبنيناحيائيعلي رمضان شاهين عزيز51941722411034026

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية تل واعي للبنيناحيائيعمر رمضان شاهين عزيز51951722411034027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل539.0077.00ثانوية تل واعي للبنيناحيائيعمر سعدون محمد حسن51961722411034028

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43ثانوية تل واعي للبنيناحيائيغانم سالم هادي خالد51971722411034029

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية تل واعي للبنيناحيائيقيس عبد الستار حسين عبد الواحد51981722411034031

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية تل واعي للبنيناحيائيمؤمن اركان سعيد شيت51991722411034032

كلية التمريض/جامعة الموصل677.0096.71ثانوية تل واعي للبنيناحيائيمحمد احمد عبد هللا ابراهيم52001722411034033

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت568.0081.14ثانوية تل واعي للبنيناحيائيمحمد عادل محمد هويدي52011722411034034

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية تل واعي للبنيناحيائيمصطفى عبد العظيم جاسم خلف52021722411034035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية تل واعي للبنيناحيائييوسف خالد حسين حسن52031722411034037

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت546.0078.00ثانوية تلول ناصر للبنيناحيائياحمد سلمان احمد ابراهيم52041722411036001

كلية اآلداب/جامعة كركوك508.0072.57ثانوية تلول ناصر للبنيناحيائيجمال سعود علي محمد52051722411036002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل595.0085.00ثانوية تلول ناصر للبنيناحيائيرمضان خضر رمضان احمد52061722411036003

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية تلول ناصر للبنيناحيائيصالح محمد حمد محمد52071722411036004

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية تلول ناصر للبنيناحيائيعامر احمد عبد داود52081722411036005
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كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00ثانوية تلول ناصر للبنيناحيائيعبد الحافظ سعدون يونس شاحوذ52091722411036006

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار574.0082.00ثانوية اشويرات للبنيناحيائيسعد احمد صالح حجي52101722411037003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504.0072.00ثانوية اشويرات للبنيناحيائيعبد الرحمن ابراهيم علي عبد هللا52111722411037006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت570.0081.43ثانوية اشويرات للبنيناحيائيعبد الرحمن فالح حسن جاسم52121722411037007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل582.0083.14ثانوية اشويرات للبنيناحيائيعلي حسين حوادي احمد52131722411037011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية اشويرات للبنيناحيائيعواد احمد حسن جاسم52141722411037014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية اشويرات للبنيناحيائيلقمان حسن هيجل مطلك52151722411037015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية اشويرات للبنيناحيائيمحمد احمد صالح عزاوي52161722411037017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0073.00ثانوية اشويرات للبنيناحيائيمحمد عواد حسن جاسم52171722411037019

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00ثانوية اشويرات للبنيناحيائيمصطفى صالح محمود صالح52181722411037021

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل499.0071.29ثانوية اشويرات للبنيناحيائيمصطفى عبد علي سليمان52191722411037022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت547.0078.14ثانوية اشويرات للبنيناحيائيمصعب محمد حسين خلف52201722411037023

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائياحمد خلف خضر علي52211722411038002

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائياحمد غانم صابور جميل52221722411038005

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل577.0082.43ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائياحمد فواز خلف حسن52231722411038006

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى595.0085.00ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائياحمد محمد محمود عطية52241722411038008

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0086.71ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائياحمد يونس جمعة سليمان52251722411038009

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى596.0085.14ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيجمال فتحي حمد عطية52261722411038015

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيحسين علو خابور حمود52271722411038016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل528.0075.43ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيصالح احمد خلف حسن52281722411038018

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل502.0071.71ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيصالح عبد الكريم مصطفى احمد52291722411038019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيعبد هللا نواف عبد هللا فتحي52301722411038026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيمحمد عطيه محمود محمد52311722411038034

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيمحمد علي سلطان عبد الرزاق52321722411038035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت588.0084.00ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيمحمود جابر احمد جابر52331722411038039

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية586.0083.71ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيمحمود صالح عطا هللا محمود52341722411038042

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593.0084.71ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيمحمود عبد هللا محمود عبد هللا52351722411038043

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل585.0083.57اعدادية الحود للبنيناحيائيابراهيم حسين علي احمد52361722411040001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية الحود للبنيناحيائياسامة سعد فرحان عبد هللا52371722411040005

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية الحود للبنيناحيائيايهم حاتم حسن جار52381722411040006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية الحود للبنيناحيائيحسن باسم حسن جار 52391722411040008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى530.0075.71اعدادية الحود للبنيناحيائيسرحان سالمه محمد علي52401722411040011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت476.0068.00اعدادية الحود للبنيناحيائيمثنى موفق خلف عطيه52411722411040018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية الحود للبنيناحيائيمحمد مطلك ابراهيم سكران52421722411040019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيايمن عدنان عطيه عبيد52431722411041002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيعبد المعين احمد منصور حمد52441722411041003

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيعبيده حسن عطا هللا نجم52451722411041004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيمحمد غازي علي محمد52461722411041006

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا ابراهيم نجم52471722411041007

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية558.0079.71ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائينايف عدنان حسين عياده52481722411041009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية القيارة للبنيناحيائياحمد فالح ذياب ابراهيم52491722411042004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية القيارة للبنيناحيائياركان زهير احمد خضر52501722411042005
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قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل584.0083.43اعدادية القيارة للبنيناحيائيسعدي ناصر احمد ابراهيم52511722411042010

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية القيارة للبنيناحيائيطه عزيز احمد عكش52521722411042013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك546.0078.00اعدادية القيارة للبنيناحيائيعبد الرحمن رضوان كصمي خلف52531722411042016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية القيارة للبنيناحيائيعبد الرحمن موفق مجيد طابور52541722411042019

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار547.0078.14اعدادية القيارة للبنيناحيائيعلي محمد عايد خليل52551722411042021

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57اعدادية القيارة للبنيناحيائيمحمد جمعة خلف عبد هللا52561722411042025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية القيارة للبنيناحيائيمحمد حسين خلف ثرثار52571722411042026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية435.0062.14اعدادية القيارة للبنيناحيائيمحمد عايد اسماعيل ابراهيم52581722411042028

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00اعدادية القيارة للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم جمعة صالح52591722411042029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية القيارة للبنيناحيائيمحمد عزيز خلف محمد52601722411042030

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت559.0079.86اعدادية القيارة للبنيناحيائيمصطفى سالم ظاهر عبيد52611722411042033

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية القيارة للبنيناحيائيمهند ياسين احمد عبد52621722411042034

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0099.86اعدادية القيارة للبنيناحيائييوسف محمود دحام علي52631722411042036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت544.0077.71ثانوية اجحلة للبنيناحيائيابراهيم عبد حسن محمد52641722411043001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية اجحلة للبنيناحيائياحمد حامد سرحان عمر52651722411043003

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية اجحلة للبنيناحيائياحمد شاكر احمد خلف52661722411043004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية475.0067.86ثانوية اجحلة للبنيناحيائياحمد محمد احمد عسكر52671722411043005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0083.14ثانوية اجحلة للبنيناحيائيحارث حسن علي خلف52681722411043007

كلية العلوم/جامعة تكريت592.0084.57ثانوية اجحلة للبنيناحيائيسعد حسين خلف احمد52691722411043011

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية اجحلة للبنيناحيائيسلمان احمد عبد هللا سلمان52701722411043013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71ثانوية اجحلة للبنيناحيائيصالح ابراهيم مرعي حسن52711722411043014

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00ثانوية اجحلة للبنيناحيائيعبد الرحمن راكان عبد هللا حمود52721722411043017

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل515.0073.57ثانوية اجحلة للبنيناحيائيعجيل عبد الستار علي خلف52731722411043024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل500.0071.43ثانوية اجحلة للبنيناحيائيقيس عادل خلف حمد52741722411043028

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل515.0073.57ثانوية اجحلة للبنيناحيائيمحمد بسام محمد حواس52751722411043032

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية اجحلة للبنيناحيائيمحمد حامد سرحان عمر52761722411043034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0080.29ثانوية اجحلة للبنيناحيائيمحمد خليل مرعي حسن52771722411043036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل604.0086.29ثانوية اجحلة للبنيناحيائيمراد عبد هللا علي خلف52781722411043039

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14ثانوية اجحلة للبنيناحيائيمطلك شحاذة عبد هللا حمود52791722411043040

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29ثانوية اجحلة للبنيناحيائينكتل زكي صالح عبد هللا52801722411043041

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء576.0082.29ثانوية اجحلة للبنيناحيائييوسف حسين علي خلف52811722411043042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية388.0055.43ثانوية اركبة جدعة للبنيناحيائيابراهيم اسماعيل خليف اسماعيل52821722411044001

كلية العلوم/جامعة تكريت601.0085.86ثانوية اركبة جدعة للبنيناحيائيسيف علي عبد الرزاق محمود52831722411044006

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية603.0086.14ثانوية اركبة جدعة للبنيناحيائيعثمان ابراهيم اسماعيل محمد52841722411044009

كلية التربية /جامعة الحمدانية502.0071.71ثانوية اركبة جدعة للبنيناحيائيمحمد ابراهيم عبد هللا نجم52851722411044012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0081.57ثانوية امام غربي للبنيناحيائياحمد ابراهيم خلف علو52861722411046004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية امام غربي للبنيناحيائياحمد محمد خلف ناصر52871722411046013

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية امام غربي للبنيناحيائياسماعيل حسين احمد عبد هللا52881722411046014

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0088.57ثانوية امام غربي للبنيناحيائياسماعيل رمضان اسماعيل محمد52891722411046015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0068.00ثانوية امام غربي للبنيناحيائيايهم طه خلف ناصر52901722411046017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0083.29ثانوية امام غربي للبنيناحيائيبسام عماش عناد عويد52911722411046018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل508.0072.57ثانوية امام غربي للبنيناحيائيبهاء الدين شاكر محمود شعبان52921722411046020
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كلية العلوم/جامعة االنبار552.0078.86ثانوية امام غربي للبنيناحيائيحسين زيدان خلف حسين52931722411046021

كلية القانون/جامعة نينوى602.0086.00ثانوية امام غربي للبنيناحيائيحسين عبد هللا حسين جاسم52941722411046022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية امام غربي للبنيناحيائيزيد مخلف علي حلبوص52951722411046025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل570.0081.43ثانوية امام غربي للبنيناحيائيصالح احمد ابراهيم عبد هللا52961722411046028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0081.00ثانوية امام غربي للبنيناحيائيصالح فرحان محمود شهاب52971722411046029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية امام غربي للبنيناحيائيصالح فالح صالح محمد52981722411046030

كلية اآلداب/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية امام غربي للبنيناحيائيعبد الستار بشير ارزيج حمد52991722411046034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل564.0080.57ثانوية امام غربي للبنيناحيائيعلي طه عويد حسين53001722411046049

كلية العلوم/جامعة الموصل632.0090.29ثانوية امام غربي للبنيناحيائيعلي محمد خضير محمد53011722411046050

كلية التربية /جامعة الحمدانية484.0069.14ثانوية امام غربي للبنيناحيائيعمر خلف حمد امديد53021722411046053

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت600.0085.71ثانوية امام غربي للبنيناحيائيعمر محمد خلف ناصر53031722411046054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0081.00ثانوية امام غربي للبنيناحيائيفرحان جاسم علي حسين53041722411046056

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت634.0090.57ثانوية امام غربي للبنيناحيائيفنر ويس عبد محسن53051722411046057

كلية العلوم/جامعة تكريت591.0084.43ثانوية امام غربي للبنيناحيائيقبس طارق حمد محمد53061722411046060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية امام غربي للبنيناحيائيكرم عبد هللا خليف حسن53071722411046062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0069.57ثانوية امام غربي للبنيناحيائيمحسن عادل محسن خلف53081722411046064

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية امام غربي للبنيناحيائيمحسن مشيوح حسين مشيوح53091722411046065

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى489.0069.86ثانوية امام غربي للبنيناحيائيمحمد اكرم حمد عظيم53101722411046066

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية امام غربي للبنيناحيائيمحمد جمال احمد احمود53111722411046067

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية امام غربي للبنيناحيائيمحمد حسين خضير حسين53121722411046069

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57ثانوية امام غربي للبنيناحيائيمحمود عبد الكريم محمود حمد53131722411046070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل493.0070.43ثانوية امام غربي للبنيناحيائيمحمود محمد عبد هللا حسين53141722411046071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0071.43ثانوية امام غربي للبنيناحيائيمصطفى احسان درويش عيسى53151722411046072

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14ثانوية امام غربي للبنيناحيائيوسام سامي صالح ناصر53161722411046075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل597.0085.29ثانوية امام غربي للبنيناحيائيياسين طه عويد حسين53171722411046076

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية جرناف غربي للبنيناحيائيابراهيم عطا هللا سعيد حماده53181722411047001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل606.0086.57ثانوية جرناف غربي للبنيناحيائيعبد الستار محسن محمد عطا هللا53191722411047003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل508.0072.57ثانوية جرناف غربي للبنيناحيائيعبد الغني علي حسين خلف53201722411047004

كلية اآلداب/جامعة كركوك499.0071.29ثانوية جرناف غربي للبنيناحيائيعماد علي محمد عبد هللا53211722411047005

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت630.0090.00ثانوية جرناف غربي للبنيناحيائيمحمد سالم عبد اللطيف فنخ53221722411047009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيناحيائياحمد صالح نجرس عطيه53231722411048001

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت544.0077.71ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيناحيائيحبيب علي اخليف عباش53241722411048003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت517.0073.86ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيناحيائيمنذر محمد احمد حمد53251722411048009

كلية التربية /جامعة الحمدانية504.0072.00ثانوية العوسجة للبنيناحيائيايهاب عبد الغني عطيه ابراهيم53261722411049001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية العوسجة للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد هللا خالد53271722411049005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية473.0067.57ثانوية العوسجة للبنيناحيائيعبد المطلب بدر صالح عبد هللا53281722411049006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت443.0063.29ثانوية العوسجة للبنيناحيائيعمر ابراهيم عبد هللا محمد53291722411049009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل609.0087.00ثانوية العوسجة للبنيناحيائيعمر عبد الرحمن نوري زيدان53301722411049010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل594.0084.86اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيابراهيم حازم تقي علي53311722411050001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيابراهيم محمد ظاهر محمود53321722411050004

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية الرشيدية للبنيناحيائياحمد رياض محمود فتحي53331722411050008

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.00100.71اعدادية الرشيدية للبنيناحيائياحمد محمد احمد حسين53341722411050014
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى464.0066.29اعدادية الرشيدية للبنيناحيائياشهاب احمد علي حسن53351722411050022

كلية التربية /جامعة الحمدانية531.0075.86اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيايمن خليل احمد ابراهيم53361722411050027

كلية العلوم/جامعة االنبار576.0082.29اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيثبات الدين ياسين عبد هللا عبد الرحمن53371722411050035

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء575.0082.14اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيجعفر جاسم محمد حسن53381722411050036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيحاتم محمد الياس فتحي53391722411050037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيحسام اسود مجيد احمد53401722411050039

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر454.0064.86اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيحسن سليمان يوسف سليمان53411722411050040

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيحسن وعد احمد جاسم53421722411050043

كلية الصيدلة/جامعة الموصل691.0098.71اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيحمزة محمد حمزة عبد القادر53431722411050048

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيحيدر محمود ابراهيم محمود53441722411050049

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت573.0081.86اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيرافع جميل محمد حسين53451722411050053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت493.0070.43اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيزياد محمود برجس محمود53461722411050056

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيسالم سعود ابراهيم حسين53471722411050058

كلية التربية /جامعة الحمدانية520.0074.29اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيسليمان محمد سليمان حسين53481722411050060

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيضياء محمد الياس خضر53491722411050067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل595.0085.00اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعامر مصطفى خضر امين53501722411050070

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى454.0064.86اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعبد الرازق مأمون محمود خضر53511722411050074

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعبد الرحمن سيف االسالم علي حسين53521722411050077

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعثمان اياد عبد الستار علي53531722411050084

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593.0084.71اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعثمان ريان شريف حسن53541722411050085

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعلي حسين علي قنبر53551722411050088

كلية التمريض/جامعة تلعفر666.0095.14اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعلي عبد الرحيم عز الدين محمد علي53561722411050091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعماد سالم محمد فرحان53571722411050093

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعمار عطيه ذنون حسن53581722411050096

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0085.00اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعمار عواد حمود ابو زيد53591722411050097

كلية الزراعة/جامعة تلعفر448.0064.00اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعمر صالح فتحي صالح53601722411050099

كلية العلوم/جامعة تكريت590.0084.29اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعمر علي مجيد حسين53611722411050101

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت513.0073.29اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعمران احمد محمود محمد53621722411050103

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيغدير ادريس سيف هللا علي53631722411050104

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0080.14اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيليث احمد حمود ابو زيد53641722411050105

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل531.0075.86اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيليث صدام حسين علي53651722411050106

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمؤمن ابراهيم جاسم محمد53661722411050107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل594.0084.86اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيماهر فارس محمد طاهر فارس53671722411050109

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمثنى احمد سعيد جاسم53681722411050110

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحسن يونس محمد سليمان53691722411050111

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمد حسن عسكر زينل53701722411050114

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمد عاصم جميل ياسين53711722411050123

كلية اآلداب/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمد عباس احمد قادر53721722411050124

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمد عباس محمود محمد53731722411050125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمد علي صالح خضر53741722411050132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمود خضير محمود عزو53751722411050143

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمود عبد العزيز ادربس سعيد53761722411050144
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمود عبد هللا نايف شاهر53771722411050145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمود عثمان محمود حامد53781722411050146

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى578.0082.57اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيياسين علي ياسين حسن53791722411050161

كلية العلوم/جامعة الموصل629.0089.86اعدادية الرشيدية للبنيناحيائييوسف احمد عدنان علي53801722411050163

كلية الصيدلة/جامعة الموصل692.0098.86اعدادية الرشيدية للبنيناحيائييونس ابراهيم صالح يونس53811722411050167

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0060.43اعدادية الرشيدية للبنيناحيائييونس طه عبد هللا عبد الرحمن53821722411050170

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية المكوك للبنيناحيائيابراهيم محمود نجم عبد هللا53831722411051004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت513.0073.29ثانوية المكوك للبنيناحيائياحمد محمد علي عبد هللا53841722411051008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية المكوك للبنيناحيائيانمار فاضل عطية علي53851722411051011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0078.71ثانوية المكوك للبنيناحيائيايمن عباس حسين احمد53861722411051012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية المكوك للبنيناحيائيبدران علي صالح خلف53871722411051014

كلية العلوم/جامعة الموصل622.0088.86ثانوية المكوك للبنيناحيائيبشار عبد هللا احمد علي53881722411051015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0081.14ثانوية المكوك للبنيناحيائيحسام خيري شبيب حسين53891722411051017

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى631.0090.14ثانوية المكوك للبنيناحيائيحسن صباح حسن جار هللا53901722411051018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية المكوك للبنيناحيائيخالد عمر حسين خلف53911722411051022

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية المكوك للبنيناحيائيخير الدين علي ابراهيم حسين53921722411051023

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل613.0087.57ثانوية المكوك للبنيناحيائيسامال علي خضر صالح53931722411051025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86ثانوية المكوك للبنيناحيائيصفاء حسين احمد عبد هللا53941722411051026

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0088.57ثانوية المكوك للبنيناحيائيصالح الدين عبد السالم عزيز حسن53951722411051028

كلية التربية/جامعة سامراء501.0071.57ثانوية المكوك للبنيناحيائيعبد االله سالم احمد علي53961722411051030

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14ثانوية المكوك للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم عبد هللا محمد53971722411051032

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى460.0065.71ثانوية المكوك للبنيناحيائيعبد هللا اذياب خضر عبد هللا53981722411051033

كلية العلوم/جامعة تكريت599.0085.57ثانوية المكوك للبنيناحيائيعبد هللا علي خليل حسن53991722411051035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل570.0081.43ثانوية المكوك للبنيناحيائيعبد هللا مطر علي عبد هللا54001722411051036

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل522.0074.57ثانوية المكوك للبنيناحيائيعلي محمود احمد سالم54011722411051038

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71ثانوية المكوك للبنيناحيائيعمر سعد حسين عبد هللا54021722411051039

كلية العلوم/جامعة الموصل630.0090.00ثانوية المكوك للبنيناحيائيفراس جمال حمود عبد هللا54031722411051041

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار537.0076.71ثانوية المكوك للبنيناحيائيمحمد مهند احمد حبيب54041722411051043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت499.0071.29ثانوية المكوك للبنيناحيائيمحمد ناظم محمد علي54051722411051044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528.0075.43ثانوية المكوك للبنيناحيائيمصطفى محمد صالح عليوي54061722411051046

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل489.0069.86ثانوية المكوك للبنيناحيائيمهدي صالح سليم عبد هللا54071722411051047

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0089.71ثانوية المكوك للبنيناحيائيميسر خضر عبد حسين54081722411051048

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل545.0077.86ثانوية المكوك للبنيناحيائيواثق حسين محمد عبد هللا54091722411051049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت545.0077.86ثانوية المكوك للبنيناحيائييونس ميسر مطلك خلف54101722411051054

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل502.0071.71ثانوية تل الشعير للبنيناحيائياحمد عبد الجبار احمد محمد54111722411052002

كلية التربية /جامعة الحمدانية509.0072.71ثانوية تل الشعير للبنيناحيائيشهاب احمد جاسم محمد54121722411052006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0074.86ثانوية تل الشعير للبنيناحيائيصهيب ثابت حسين صالح54131722411052008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0074.86ثانوية تل الشعير للبنيناحيائيعبد الرحمن صالح احمد محمد54141722411052011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية تل الشعير للبنيناحيائيمحمد باسم محمد صالح54151722411052014

كلية التربية /جامعة الحمدانية502.0071.71ثانوية تل الشعير للبنيناحيائيمحمد موفق محمود عبد هللا54161722411052016

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائياحمد بشير حمدي مرعي54171722411053003

كلية العلوم/جامعة تكريت600.0085.71ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائياحمد صبري حمد عبد54181722411053006
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائياحمد عبد المطلب ادريس عبد هللا54191722411053008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت576.0082.29ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائياسماعيل صدام محمد حاجي54201722411053011

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت585.0083.57ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيالقعقاع عبد الكريم احمد شهاب54211722411053012

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيبنيان احمد نامس احمد54221722411053014

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيحسين علي حسين نجم54231722411053017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل508.0072.57ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيرافع عبد العزيز احمد جاد هللا54241722411053019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيسامر عبد المنعم محمد شهاب54251722411053023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0079.00ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيسعد داؤد عاصي رمضان54261722411053024

كلية التربية /جامعة الحمدانية515.0073.57ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيعادل زكريا عزيز خلف54271722411053027

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيعبد هللا يونس شبيب عروة54281722411053032

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيعمار علي عبيد خلف54291722411053035

كلية التربية /جامعة الحمدانية493.0070.43ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيكمال طاهر مولود جدوع54301722411053041

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيمحمد احمد مردان جاسم54311722411053042

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك551.0078.71ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيمحمد حسين عبد هللا عسكر54321722411053043

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى515.0073.57ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيمحمد سميط عائد عيسى54331722411053045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت596.0085.14ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيمحمد عبد اللطيف حمد احمد54341722411053047

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل537.0076.71ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيمحمد علي احمد علي54351722411053049

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم فرحان احمد54361722411053051

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيمنصور عبد ياس جواد54371722411053052

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائينصر يونس حماد ياس54381722411053053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل610.0087.14ثانوية الموالي للبنيناحيائياحمد عايد حسن احمد54391722411054001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل628.0089.71ثانوية الموالي للبنيناحيائياحمد عدنان احمد هجيج54401722411054002

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى601.0085.86ثانوية الموالي للبنيناحيائياحمد هاني خضير محمد54411722411054004

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية الموالي للبنيناحيائياحمد وعد هللا احمد محمد54421722411054005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل594.0084.86ثانوية الموالي للبنيناحيائياحمد يونس محمد موسى54431722411054006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر468.0066.86ثانوية الموالي للبنيناحيائياسماعيل ابراهيم احمد حسين54441722411054007

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية الموالي للبنيناحيائيبنيان ذنون يونس احميدي54451722411054010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية الموالي للبنيناحيائيسيف سعد محمد حسن54461722411054013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل608.0086.86ثانوية الموالي للبنيناحيائيشاهر ابراهيم محمد بلو54471722411054014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل622.0088.86ثانوية الموالي للبنيناحيائيعامر علي محمد ثالج54481722411054015

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0089.14ثانوية الموالي للبنيناحيائيعبد الرحمن حسين بالل محمد54491722411054016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0080.29ثانوية الموالي للبنيناحيائيعبد الرحمن صباح رمضان طه54501722411054017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0079.14ثانوية الموالي للبنيناحيائيعبد العزيز خالد يونس احميدي54511722411054020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية الموالي للبنيناحيائيعبد هللا حاجم سلطان زيدان54521722411054022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل634.0090.57ثانوية الموالي للبنيناحيائيعمر وعد هللا احمد حسون54531722411054025

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43ثانوية الموالي للبنيناحيائيمحمد عايد حسن احمد54541722411054027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية الموالي للبنيناحيائيمحمود عبد المهيمن طه احميد54551722411054028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0083.71ثانوية الموالي للبنيناحيائيمعاذ محمد خضير عكله54561722411054029

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل547.0078.14ثانوية الموالي للبنيناحيائيمعاذ نايف محمود محمد54571722411054030

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29ثانوية الموالي للبنيناحيائيمعاذ يونس حمود خليف54581722411054031

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14ثانوية الموالي للبنيناحيائيمنذر ابراهيم خضير عكله54591722411054032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل620.0088.57ثانوية الموالي للبنيناحيائيهذال يونس محمد حسن54601722411054033
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كلية العلوم/جامعة الموصل627.0089.57ثانوية الموالي للبنيناحيائيياسين عبد الرحمن يونس احمد54611722411054034

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية المحلبية للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن عصمان اسماعيل54621722411055002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية المحلبية للبنيناحيائياحمد ماجد محمد امين عزيز54631722411055003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0070.00ثانوية المحلبية للبنيناحيائياحمد مازن عبد هللا خليل54641722411055004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0083.14ثانوية المحلبية للبنيناحيائيبهاء زهير شهاب احمد54651722411055006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية541.0077.29ثانوية المحلبية للبنيناحيائيرسول فارس رسول حسين54661722411055008

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0084.86ثانوية المحلبية للبنيناحيائيسفيان عبد المالك شعيب صالح54671722411055009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0083.71ثانوية المحلبية للبنيناحيائيصبري فتحي حسن كردي54681722411055010

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية المحلبية للبنيناحيائيعبد الرحمن هيثم حميد محمد54691722411055011

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية المحلبية للبنيناحيائيعمر شهاب احمد محمود54701722411055014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0065.71ثانوية المحلبية للبنيناحيائيعمر عبد الغفور رشو حسين54711722411055015

كلية التربية /جامعة الحمدانية502.0071.71ثانوية المحلبية للبنيناحيائيمحمد حسين محمد علي عابد54721722411055018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14ثانوية المحلبية للبنيناحيائيمحمد فواز صالح يونس54731722411055020

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر485.0069.29ثانوية تل سروال للبنيناحيائياحمد محمود محمد عبد54741722411056002

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل489.0069.86ثانوية تل سروال للبنيناحيائيحامد علي احمد سعيد54751722411056004

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0086.86ثانوية تل سروال للبنيناحيائيخالد احمد سعيد احمد54761722411056005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل592.0084.57ثانوية تل سروال للبنيناحيائيذنون يونس جاسم صالح54771722411056006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل621.0088.71ثانوية تل سروال للبنيناحيائيسعد نشوان محمود عبد54781722411056007

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0088.57ثانوية تل سروال للبنيناحيائيشعالن يونس عبد هللا صالح54791722411056008

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86ثانوية تل سروال للبنيناحيائيعامر صباح خلف صالح54801722411056009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل622.0088.86ثانوية تل سروال للبنيناحيائيعبد هللا محمد ياسين احمد54811722411056010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل596.0085.14ثانوية تل سروال للبنيناحيائيفارس جاسم صالح اسماعيل54821722411056011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل526.0075.14ثانوية تل سروال للبنيناحيائيمحمد غانم محمد حسن54831722411056012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية تل سروال للبنيناحيائيمحمد محمود عبد عكلة54841722411056013

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43ثانوية تل سروال للبنيناحيائيمحمود ابراهيم خلف صالح54851722411056014

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية608.0086.86اعدادية بعشيقة للبنيناحيائياودي الياس قاسم يوسف54861722411057006

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى645.0092.14اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيايهاب حكمت سمو رشو54871722411057008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية472.0067.43اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيحسين اكرم حسن غريب54881722411057018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيحكم فائز خالت خضر54891722411057020

كلية التربية /جامعة الحمدانية510.0072.86اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيخيري درويش خلف قاسم54901722411057023

كلية الحقوق/جامعة الموصل593.0084.71اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيدرويش داود كتي مراد54911722411057024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيراكان جوكو قاسم باجو54921722411057026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية448.0064.00اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيريان خلف حيدر خلف54931722411057027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيزيدان خلف حيدر شريف54941722411057028

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيسالم عدنان سالم عيدو54951722411057029

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيسامي علي حسين جندي54961722411057031

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيساهر طالب خلف قاسم54971722411057032

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل648.0092.57اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيسرمد دخيل مراد كتي54981722411057033

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيعباد مراد خلف سليمان54991722411057037

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية501.0071.57اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيعيدان يوسف علي ميرزا55001722411057045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيفارس حسو جندي حسين55011722411057047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية628.0089.71اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيلقمان حجي سليمان خليل55021722411057052
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل635.0090.71اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيمحمد ابراهيم حمزة فتاح55031722411057056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيمحمد ادريس داود سليمان55041722411057057

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيمحمد جنان سالم كامل55051722411057058

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل544.0077.71اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيمحمد خالد كريم عباس55061722411057061

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيمحمد يوسف جاسم عاشور55071722411057065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيمرتضى علي حسين علي55081722411057068

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى588.0084.00اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيموسى كاظم حسين جاسم55091722411057071

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيموسيس جوزيف يوسف ملكي55101722411057072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية بعشيقة للبنيناحيائينشأت ازهر طاهر عجاج55111722411057075

كلية التربية /جامعة الحمدانية523.0074.71اعدادية بعشيقة للبنيناحيائينعمت محسن جميل عباس55121722411057076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيياسر سعدون جوكو قاسم55131722411057080

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل588.0084.00اعدادية بحزاني للبنيناحيائيارام حنون سالم حنون55141722411058003

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية بحزاني للبنيناحيائياري اسود دخيل اسود55151722411058004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية376.0053.71اعدادية بحزاني للبنيناحيائياسماعيل زياد رشيد اسماعيل55161722411058008

كلية التمريض/جامعة الموصل687.0098.14اعدادية بحزاني للبنيناحيائيالياس مقدام الياس حجي55171722411058014

كلية اآلداب/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية بحزاني للبنيناحيائياندريان نشوان علي الياس55181722411058018

كلية التمريض/جامعة تلعفر670.0095.71اعدادية بحزاني للبنيناحيائيايفن وليد عبد هللا محير55191722411058023

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية بحزاني للبنيناحيائيايهاب عماد حجي خدر55201722411058026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية بحزاني للبنيناحيائيايهاب فائز يوسف علي55211722411058027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية بحزاني للبنيناحيائيحمزه عبد الحميد احمد رضا55221722411058032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية529.0075.57اعدادية بحزاني للبنيناحيائيخدر سالم خدر سليمان55231722411058034

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية بحزاني للبنيناحيائيخليل عدنان خليل جمعه55241722411058036

كلية التمريض/جامعة الموصل687.0098.14اعدادية بحزاني للبنيناحيائيسدير جالل مال هللا سالم55251722411058041

كلية اآلداب/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية بحزاني للبنيناحيائيعبد هللا رائد رشيد اسماعيل55261722411058047

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية بحزاني للبنيناحيائيعبد هللا رشيد عبد هللا رشيد55271722411058048

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل521.0074.43اعدادية بحزاني للبنيناحيائيعلي حسين بكتش خورشيد55281722411058050

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية بحزاني للبنيناحيائيعلي سالم هاشم عباس55291722411058053

كلية التمريض/جامعة الموصل679.0097.00اعدادية بحزاني للبنيناحيائيعمار خيري عبو حسو55301722411058058

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية بحزاني للبنيناحيائيفرح ازهر عبد هللا صادق55311722411058061

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية بحزاني للبنيناحيائيكرم كريم الياس اسود55321722411058063

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية بحزاني للبنيناحيائيلورنس ممتاز رشيد حجي55331722411058064

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية بحزاني للبنيناحيائيمجد مفيد رشيد خدر55341722411058065

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل631.0090.14اعدادية بحزاني للبنيناحيائيمحمود نصرت اكرم محمود55351722411058068

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية بحزاني للبنيناحيائيمصطفى عالء الدين خزعل بللو55361722411058069

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية بحزاني للبنيناحيائيموج لهيب الياس خلو55371722411058071

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية بحزاني للبنيناحيائيميالد سعيد حمو قوال باسي55381722411058073

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية بحزاني للبنيناحيائيياسر حسين عرب حسين55391722411058076

كلية التمريض/جامعة الموصل678.0096.86اعدادية بحزاني للبنيناحيائييوسف حسو يوسف حسو55401722411058079

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86ثانوية عين زالة للبنيناحيائيابراهيم جاسم محمد حسين55411722411060001

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر478.0068.29ثانوية عين زالة للبنيناحيائيحسين ابراهيم حسين يوسف55421722411060007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0069.14ثانوية عين زالة للبنيناحيائيراكان مصطفى محمد احمد55431722411060009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0069.71ثانوية عين زالة للبنيناحيائيسالم خالد طالب عزيز55441722411060010
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0081.00ثانوية عين زالة للبنيناحيائيشامل محمد صالح حسين55451722411060013

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00ثانوية عين زالة للبنيناحيائيعمر عواد نزال نمشان55461722411060017

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية تل عبطة للبنيناحيائيابراهيم خليل سلمان عبد هللا55471722411061001

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية تل عبطة للبنيناحيائيحاتم موفق سالم محمد55481722411061006

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية تل عبطة للبنيناحيائيزبن ابراهيم رجا كوان55491722411061010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية تل عبطة للبنيناحيائيفيصل حسون حمود الياس55501722411061023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل526.0075.14اعدادية تل عبطة للبنيناحيائيمحمد عباس اسعد حمو55511722411061024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل633.0090.43اعدادية تل عبطة للبنيناحيائينشوان غانم مرعي حسن55521722411061027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل595.0085.00اعدادية تل عبطة للبنيناحيائيوطبان دحام مرعي حسن55531722411061028

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية تل عبطة للبنيناحيائيوليد خالد غفير عبد55541722411061029

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية تل عبطة للبنيناحيائيوليد خالد مهيدي موسى55551722411061030

كلية الصيدلة/جامعة الموصل696.0099.43اعدادية تل عبطة للبنيناحيائييوسف ادريس مجيد صالح55561722411061031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية الوركاء للبنيناحيائيابراهيم مد هللا احمد ابراهيم55571722411062001

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية الوركاء للبنيناحيائياحمد امجد ادريس علي55581722411062004

كلية العلوم/جامعة تكريت594.0084.86اعدادية الوركاء للبنيناحيائياحمد صبحي علي رشيد55591722411062006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية الوركاء للبنيناحيائياحمد عباس خليل اسماعيل55601722411062007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية الوركاء للبنيناحيائياحمد نزار اسليم حسين55611722411062009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية الوركاء للبنيناحيائياسامة رفعت محمد رشيد55621722411062011

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00اعدادية الوركاء للبنيناحيائيامير فهمي يونس موسى55631722411062012

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية الوركاء للبنيناحيائيانمار عامر زينل عبد هللا55641722411062013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية الوركاء للبنيناحيائيايوب غازي مطلك علي55651722411062015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية الوركاء للبنيناحيائيحسن عبد الستار ظاهر حسن55661722411062016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية الوركاء للبنيناحيائيحسين حقي اسماعيل حسن55671722411062017

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية الوركاء للبنيناحيائيزين العابدين علي حسين جاسم55681722411062021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية الوركاء للبنيناحيائيعباس خالد عبد هللا محمد55691722411062024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية الوركاء للبنيناحيائيعباس علي احمد ابراهيم55701722411062025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية الوركاء للبنيناحيائيعبد الرحمن صدام حسين حميد55711722411062026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية الوركاء للبنيناحيائيعبد العزيز عمر سعيد محمد علي55721722411062027

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0099.86اعدادية الوركاء للبنيناحيائيعبد القادر صالح ابراهيم حسين55731722411062028

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية الوركاء للبنيناحيائيعالء حسني حسن رشيد55741722411062032

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية الوركاء للبنيناحيائيعلي يونس جار هللا مال هللا55751722411062033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية الوركاء للبنيناحيائيماهر علي حسين علي55761722411062034

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية الوركاء للبنيناحيائيمحمد صادق سالم عزيز داؤد55771722411062036

كلية القانون/جامعة نينوى565.0080.71اعدادية الوركاء للبنيناحيائيمحمد طالل ذنون يونس55781722411062037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0066.57اعدادية الوركاء للبنيناحيائيمحمد علي حسين قاسم55791722411062038

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.0071.14اعدادية الوركاء للبنيناحيائيمحمد موفق محمد اسماعيل55801722411062040

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية الوركاء للبنيناحيائيمصطفى علي حسين قاسم55811722411062043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية الوركاء للبنيناحيائيناظم شاكر عبد الرحمن عبد المناف55821722411062047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية الوركاء للبنيناحيائييوسف عبد الواحد معيوف محمد55831722411062049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية الوركاء للبنيناحيائييونس احمد محمود ابراهيم55841722411062050

كلية التمريض/جامعة الموصل685.0097.86ثانوية بازوايا للبنيناحيائياحمد محمود جار هللا ناصر55851722411063002

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00ثانوية بازوايا للبنيناحيائيعلي عبد هللا حسن ناصر55861722411063007
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى471.0067.29ثانوية بازوايا للبنيناحيائيمحمد احمد خالد برجس55871722411063012

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57ثانوية بازوايا للبنيناحيائيمحمد فيصل عمر صابور55881722411063016

كلية العلوم/جامعة االنبار598.0085.43ثانوية بازوايا للبنيناحيائيموفق عبد السالم شريف غريب55891722411063019

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل671.0095.86ثانوية بازوايا للبنيناحيائييوسف ناطق جار هللا ناصر55901722411063021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية430.0061.43اعدادية خزنة للبنيناحيائياحمد شاكر احمد محمد55911722411064002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية خزنة للبنيناحيائياحمد شكري محمود علي55921722411064003

كلية التمريض/جامعة نينوى675.0096.43اعدادية خزنة للبنيناحيائياحمد عاصف حمزة خضر55931722411064004

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية خزنة للبنيناحيائياحمد فارس سعيد فاضل55941722411064007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية خزنة للبنيناحيائياسامة طالل احمد خضر55951722411064008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء574.0082.00اعدادية خزنة للبنيناحيائيجاسم حمزة جاسم محمد55961722411064009

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية خزنة للبنيناحيائيجاسم محمد زينل اسماعيل55971722411064010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية462.0066.00اعدادية خزنة للبنيناحيائيحسن عارف زينل حميد55981722411064015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية خزنة للبنيناحيائيحسن محرم احمد رضا55991722411064017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية خزنة للبنيناحيائيحسين علي احمد خضر56001722411064023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية436.0062.29اعدادية خزنة للبنيناحيائيحسين هاني حامد محمود56011722411064025

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية خزنة للبنيناحيائيرضا شاكر محمود خضر56021722411064030

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية خزنة للبنيناحيائيسجاد عباس الياس بكدش56031722411064035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية خزنة للبنيناحيائيسعد اكرم علي حيدر56041722411064037

كلية القانون/جامعة نينوى578.0082.57اعدادية خزنة للبنيناحيائيسلطان صالح سلطان علي56051722411064038

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00اعدادية خزنة للبنيناحيائيعباس جمعه محرم رشيد56061722411064041

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية خزنة للبنيناحيائيعباس عادل رضا فاضل56071722411064042

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0082.00اعدادية خزنة للبنيناحيائيعبد الرضا ازهر تحسين حسون56081722411064044

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية خزنة للبنيناحيائيعبد هللا حسن علي ذنون56091722411064045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية431.0061.57اعدادية خزنة للبنيناحيائيعلي حمزة محمد علي56101722411064049

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية خزنة للبنيناحيائيعلي حيدر حسن سعيد56111722411064050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية خزنة للبنيناحيائيعلي نجدت جعفر مجيد56121722411064053

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل428.0061.14اعدادية خزنة للبنيناحيائيعمار احمد عبد جمعة56131722411064054

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية خزنة للبنيناحيائيقاسم مقداد علي عبد هللا56141722411064057

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية خزنة للبنيناحيائيمحمد صالح جمعه كريم56151722411064063

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية خزنة للبنيناحيائيمرتضى احمد جمعه خضر56161722411064066

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43اعدادية خزنة للبنيناحيائيمرتضى زهير تحسين حسون56171722411064067

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية خزنة للبنيناحيائيمصطفى عباس علي محمد56181722411064069

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية589.0084.14اعدادية خزنة للبنيناحيائيمقتدى عباس علي محمد56191722411064070

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية552.0078.86اعدادية خزنة للبنيناحيائيمهدي حسين قاسم هادي56201722411064075

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية خزنة للبنيناحيائيمهدي شاكر جعفر سلطان56211722411064076

كلية التربية /جامعة الحمدانية520.0074.29اعدادية خزنة للبنيناحيائيمهدي محمد حيدر علي56221722411064077

كلية التمريض/جامعة تلعفر665.0095.00اعدادية خزنة للبنيناحيائينذير حازم زينل حسون56231722411064078

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0080.57اعدادية خزنة للبنيناحيائيهاني حيدر عباس محمد56241722411064080

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل549.0078.43اعدادية خزنة للبنيناحيائييحيى جمعه محرم رشيد56251722411064083

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية برطلة للبنيناحيائياحمد حامد خليل عبد هللا56261722411065001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية برطلة للبنيناحيائياحمد عبد هللا جعفر محمد56271722411065003

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية592.0084.57اعدادية برطلة للبنيناحيائياحمد علي قاسم حسين56281722411065004
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قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى611.0087.29اعدادية برطلة للبنيناحيائيبشار بسام الياس حنا56291722411065007

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية برطلة للبنيناحيائيبولس سامر بينو توما56301722411065008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية430.0061.43اعدادية برطلة للبنيناحيائيحسين لقمان هاشم احمد56311722411065012

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية برطلة للبنيناحيائيزين العابدين حمزة عباس محسن56321722411065018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية443.0063.29اعدادية برطلة للبنيناحيائيسجاد عباس حميد حسين56331722411065020

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى584.0083.43اعدادية برطلة للبنيناحيائيصادق نكتل عبيد ابراهيم56341722411065027

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية برطلة للبنيناحيائيصالح سمير سليم سلطان56351722411065028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية548.0078.29اعدادية برطلة للبنيناحيائيعباس حمزه عباس محمد56361722411065031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية برطلة للبنيناحيائيعباس شاكر حسين قاسم56371722411065032

كلية التربية /جامعة الحمدانية547.0078.14اعدادية برطلة للبنيناحيائيعبد هللا محمد عباس داود56381722411065038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية برطلة للبنيناحيائيعبد الواحد محمود محمد اسماعيل56391722411065039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية برطلة للبنيناحيائيعلي حسين علي سلطان56401722411065043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية برطلة للبنيناحيائيعلي شكر ابراهيم كنجو56411722411065046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية برطلة للبنيناحيائيعلي عبد الكريم محمود داود56421722411065048

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية برطلة للبنيناحيائيعمار ناظم صالح خضر56431722411065052

كلية اآلداب/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية برطلة للبنيناحيائيفالح حسن علي خضر56441722411065053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية برطلة للبنيناحيائيليث محمود حميد علي56451722411065055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية برطلة للبنيناحيائيماتياس اسامه متي رفو56461722411065056

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى468.0066.86اعدادية برطلة للبنيناحيائيماثيو سالم سعدي شماس يعقوب56471722411065057

كلية التربية /جامعة الحمدانية505.0072.14اعدادية برطلة للبنيناحيائيمحمد علي حيدر داود56481722411065059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية برطلة للبنيناحيائيمرتضى ناصر مجيد حميد56491722411065065

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية555.0079.29اعدادية برطلة للبنيناحيائيمكرم وسيم كوركيس بهنام56501722411065068

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل589.0084.14اعدادية برطلة للبنيناحيائيمهدي حازم فاضل عباس56511722411065069

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل597.0085.29اعدادية برطلة للبنيناحيائيمهدي قاسم محمد اسماعيل56521722411065070

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.0098.71اعدادية برطلة للبنيناحيائيميالد صباح عبد االحد توما56531722411065071

كلية التربية /جامعة الحمدانية526.0075.14اعدادية برطلة للبنيناحيائييونس حسين علي عاشور56541722411065075

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية برطلة للبنيناحيائييونس علي وعد هللا غائب56551722411065076

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيابراهيم محمد فتحي محمود56561722411066001

كلية التربية /جامعة الحمدانية517.0073.86ثانوية منارة شبك للبنيناحيائياحمد سيناد عون خضر56571722411066002

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية منارة شبك للبنيناحيائياحمد عباس مصطفى خضر56581722411066005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14ثانوية منارة شبك للبنيناحيائياحمد محمد علي ولي56591722411066006

كلية التربية /جامعة الحمدانية487.0069.57ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيثار هللا انور مصطفى محمد56601722411066008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيحسن قصي هاشم عباس56611722411066010

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى571.0081.57ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيحسين علي حميد مصطفى56621722411066012

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيحسين مهند قاسم محمد56631722411066015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل636.0090.86ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيذو الفقار عامر حسن كاظم56641722411066018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل625.0089.29ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيروح هللا مهدي عاشور محمد56651722411066020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية451.0064.43ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيسجاد عقيل كوثر زينل56661722411066023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية388.0055.43ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعباس فاضل خليل احمد56671722411066031

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل473.0067.57ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعلي سيناد عون خضر56681722411066035

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعلي عباس علي مصري56691722411066037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية438.0062.57ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعلي عبد السالم خضر حبيب56701722411066038
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كلية العلوم/جامعة كركوك593.0084.71ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعلي عبد السالم مال هللا سلطان56711722411066039

كلية التربية /جامعة الحمدانية570.0081.43ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعلي كنعان مصطفى محمد56721722411066040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل541.0077.29ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعلي يوسف خضر علي56731722411066041

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل524.0074.86ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيغيث ثائر حسن حميد56741722411066042

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيفتحي عبد هللا فتحي محمود56751722411066043

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية554.0079.14ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيكرار حيدر جاسم محمد56761722411066045

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل509.0072.71ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيكرم حازم صالح بدر56771722411066047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية448.0064.00ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيمحمد ابراهيم فؤاد قاسم56781722411066051

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيمحمد عباس مصطفى خضر56791722411066055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية460.0065.71ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيمحمد مجاهد جعفر فريق56801722411066057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0080.43ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيمحمد مهدي صالح مولود56811722411066059

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى458.0065.43ثانوية منارة شبك للبنيناحيائييونس ساهر احمد سليمان56821722411066070

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيسامح نبيل الياس رفو56831722411067005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيسجاد اكرم خضر حاصود56841722411067006

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيفادي سعد طانيوس ججي56851722411067009

كلية التمريض/جامعة نينوى674.0096.29اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيفادي مازن فاروق شاكر56861722411067010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيفادي يعقوب قرياقوس يعقوب56871722411067011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل599.0085.57اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيفيليب غسان نوح يوحنا56881722411067012

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيكمال كرم جالل عبد االحد56891722411067014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0079.86اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيمجد عمار جنان نعيم56901722411067015

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيمهند عامر اسحق منصور56911722411067016

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيوليد سامي عزيز الياس56921722411067019

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى569.0081.29اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيوميض الياس سعيد منصور56931722411067020

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية كبرلي للبنيناحيائيحر عمار عبد المطلب رمضان56941722411068004

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية كبرلي للبنيناحيائيعمران احمد سعيد محمد56951722411068009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57ثانوية كرمليس للبنيناحيائيآرمن سمير يوشوع نعوم56961722411069001

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية شاقولي للبنيناحيائياحمد ساري عبد هللا شعبان56971722411070002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل515.0073.57ثانوية شاقولي للبنيناحيائيبشار احمد خضير حامد56981722411070004

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء635.0090.71ثانوية شاقولي للبنيناحيائيجواد عباس قنبر محمد56991722411070005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية447.0063.86ثانوية شاقولي للبنيناحيائيحازم فراس ظاهر حسين57001722411070006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504.0072.00ثانوية شاقولي للبنيناحيائيحكم عرفات غانم محمد57011722411070008

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية532.0076.00ثانوية شاقولي للبنيناحيائيصدام عز العرب خضر احمد57021722411070015

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29ثانوية شاقولي للبنيناحيائيعبد الرحمن نجم عبد الرحمن عبد هللا57031722411070017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل494.0070.57ثانوية شاقولي للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد الرحمن حميدي57041722411070019

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0080.86ثانوية شاقولي للبنيناحيائيعدي عكاب احمد هادي57051722411070022

كلية التربية /جامعة الحمدانية538.0076.86ثانوية شاقولي للبنيناحيائيفخري حسن علي الياس57061722411070028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14ثانوية شاقولي للبنيناحيائيكاظم قدري علي عبد هللا57071722411070031

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل461.0065.86ثانوية شاقولي للبنيناحيائيكرار عوني شامي حسو57081722411070032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل489.0069.86ثانوية شاقولي للبنيناحيائيمحمد احمد خضير حامد57091722411070034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43ثانوية شاقولي للبنيناحيائيمحمد بارق مسعود جمعه57101722411070035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية476.0068.00ثانوية شاقولي للبنيناحيائيمحمد جواد ابراهيم احمد حامد57111722411070036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل481.0068.71ثانوية شاقولي للبنيناحيائيمحمد محمود نافع الياس57121722411070038
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0068.29ثانوية شاقولي للبنيناحيائيمحمود عبد هللا شيت محمود57131722411070039

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى595.0085.00ثانوية شاقولي للبنيناحيائيمرتضى احمد كاظم موسى57141722411070040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل526.0075.14ثانوية شاقولي للبنيناحيائييونس مرعي حسن عبد هللا57151722411070047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية وردك للبنيناحيائيآزاد ميكائيل اسماعيل محمود57161722411071002

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل529.0075.57ثانوية وردك للبنيناحيائيابراهيم ستار عبد الجبار جاسم57171722411071004

كلية التربية /جامعة الحمدانية509.0072.71ثانوية وردك للبنيناحيائيانمار شاكر علي عزيز57181722411071005

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29ثانوية وردك للبنيناحيائيأيمن اياد محمد حسين57191722411071006

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.0098.86ثانوية وردك للبنيناحيائيبارع عبد الجبار حسن محمد57201722411071007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14ثانوية وردك للبنيناحيائيحسين حسن حسين مجيد57211722411071010

كلية التربية /جامعة الحمدانية546.0078.00ثانوية وردك للبنيناحيائيراكان سعدي محمود محمد57221722411071013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0084.00ثانوية وردك للبنيناحيائيزين العابدين حازم حمو محمد57231722411071015

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية وردك للبنيناحيائيعبد االله جعفر مخيبر هايس57241722411071017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0070.71ثانوية وردك للبنيناحيائيعبد الرحمن عباس بشير عبد هللا57251722411071018

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71ثانوية وردك للبنيناحيائيعالء حميد حسن حميد57261722411071020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية وردك للبنيناحيائيعيسى عطا هللا خورشيد عبد هللا57271722411071023

كلية التربية /جامعة الحمدانية499.0071.29ثانوية وردك للبنيناحيائيفهد غانم غائب عبد هللا57281722411071024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى442.0063.14ثانوية وردك للبنيناحيائيمحمد فهمي زينل بابا علي57291722411071031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.14ثانوية وردك للبنيناحيائيمقداد حامد حميد محمود57301722411071032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0070.86ثانوية وردك للبنيناحيائيهتلر هيثم عجيل حبيب57311722411071034

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57ثانوية السالمية للبنيناحيائيابراهيم حسين علي خلف57321722411072001

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14ثانوية السالمية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد عوده سعيد57331722411072005

كلية التربية /جامعة الحمدانية544.0077.71ثانوية السالمية للبنيناحيائيعبد الرزاق ميسر حسين علي57341722411072006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت576.0082.29ثانوية السالمية للبنيناحيائيعبيده خالد عبد المحسن محمود57351722411072007

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57ثانوية السالمية للبنيناحيائيعماد الدين احمد صالح محمد57361722411072008

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57ثانوية السالمية للبنيناحيائيمحمد احمد محمد رمضان57371722411072009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0071.43ثانوية السالمية للبنيناحيائيمحمد عارف نايف نجم57381722411072011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية السيد حمد للبنيناحيائياحمد شعبان حمود خلف57391722411073004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية السيد حمد للبنيناحيائياحمد صباح لطيف جمعه57401722411073005

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية السيد حمد للبنيناحيائياحمد محمود احمد محمد57411722411073006

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيالحارث ظاهر صالح عبد هللا57421722411073008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل598.0085.43اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيصالح يونس عيسى سليمان57431722411073012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيضياء محمود علي سليمان57441722411073013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت474.0067.71اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيعبد الرحمن ظاهر صالح عبد هللا57451722411073015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيعبد هللا محمد احمد صالح57461722411073017

كلية العلوم/جامعة الموصل634.0090.57اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيعلي حسين عبد هللا محمد57471722411073018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيمحمد سالم عبد العزيز جدوع57481722411073020

كلية العلوم/جامعة الموصل632.0090.29اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيمحمد سالم محمود محمد57491722411073021

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيهمام ضياء سالم احمد57501722411073025

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيابراهيم عامر ابراهيم احمد57511722411074001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائياحمد ذنون سلمان داود57521722411074002

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائياحمد عبد هللا حمد داود57531722411074003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل490.0070.00ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائياحمد علي سعيد هواس57541722411074005
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كلية التربية /جامعة الحمدانية486.0069.43ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائياحمد محمد سالم اسود57551722411074008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528.0075.43ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائياحمد نزار خضر جاسم57561722411074009

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائياحمد يونس عجيل حبيب57571722411074010

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية623.0089.00ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيبالل علي حسين صالح57581722411074011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيثائر هاني خلف حسن57591722411074012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0081.71ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيحازم غانم اذياب درويش57601722411074013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيسفيان عماد عبد هللا سلمان57611722411074016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيشاكر زكي صالح عبد هللا57621722411074018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0072.43ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيعبد االله محمد عزاوي رمضان57631722411074019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل522.0074.57ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيعبد الرحمن شيت عجيل حبيب57641722411074021

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيعبد هللا علي حمود علي57651722411074026

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل547.0078.14ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيعلي شبيب احمد صالح57661722411074027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيعلي ضاري ابراهيم عبد57671722411074028

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيمحمد احمد عويد محمود57681722411074030

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيمحمد ادريس عجيل حبيب57691722411074031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيمحمد سالم علي سالم57701722411074034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل626.0089.43ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيمحمد سالم محمود علي57711722411074035

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيمحمد ضاحي محمد سلطان57721722411074036

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0063.57ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيمحمد علي سلطان علي57731722411074037

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيمحمد عمر عبد الجليل نايف57741722411074038

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل493.0070.43ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيمحمود شاكر محمود احمد57751722411074039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل631.0090.14ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيمصطفى ثامر جاسم محمد57761722411074042

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيمصطفى عبد خلف علي57771722411074043

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية المصطفى للبنيناحيائياحمد طه محمد حسن57781722411075004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43ثانوية المصطفى للبنيناحيائيحسام قيس عبد هللا خضر57791722411075011

كلية التربية /جامعة الحمدانية535.0076.43ثانوية المصطفى للبنيناحيائيعامر عبد الدايم عمران عبد الفضيل57801722411075013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86ثانوية المصطفى للبنيناحيائيعبد الرحمن مجبل احمد سليم57811722411075014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0062.71ثانوية المصطفى للبنيناحيائيمحمد عبد الواحد محمد خضير57821722411075022

كلية العلوم/جامعة كركوك599.0085.57ثانوية المصطفى للبنيناحيائيمحمد يونس احمد سليم57831722411075023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية439.0062.71ثانوية المصطفى للبنيناحيائيمصطفى فيصل جاسم جمعة57841722411075025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية المصطفى للبنيناحيائييوسف كاظم فيصل عزيز57851722411075028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0067.29ثانوية القبة للبنيناحيائياسامه اسعد غانم اسماعيل57861722411077001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل558.0079.71ثانوية القبة للبنيناحيائيحسن فاضل علي حسن57871722411077007

كلية التمريض/جامعة الموصل678.0096.86ثانوية القبة للبنيناحيائيطه حسين خير الدين عساف57881722411077014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0070.00ثانوية القبة للبنيناحيائيعلي احمد يوسف كريم57891722411077016

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57ثانوية القبة للبنيناحيائيمحمد عادل احمد خضر57901722411077022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية382.0054.57ثانوية القبة للبنيناحيائيمصطفى حسين يوسف عباس57911722411077025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57ثانوية القبة للبنيناحيائيمصطفى مجدي محمد علي حسين57921722411077026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل545.0077.86ثانوية القبة للبنيناحيائيمهند امجد غانم اسماعيل57931722411077029

كلية التربية /جامعة الحمدانية519.0074.14ثانوية باقرتة للبنيناحيائياحمد ذياب حسن محمود57941722411078001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية باقرتة للبنيناحيائياحمد سامي ابراهيم محمد57951722411078002

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية باقرتة للبنيناحيائياحمد نجم عبد هللا عيداو57961722411078003
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كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14ثانوية باقرتة للبنيناحيائيحارث خير هللا ذياب حسن57971722411078005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت513.0073.29ثانوية باقرتة للبنيناحيائيحسن سامي ابراهيم محمد57981722411078006

كلية العلوم/جامعة الموصل626.0089.43ثانوية باقرتة للبنيناحيائيحمد عباس حمد ياسين57991722411078007

كلية التربية/جامعة سامراء516.0073.71ثانوية باقرتة للبنيناحيائيحمزه محمد حسن محمود58001722411078009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك576.0082.29ثانوية باقرتة للبنيناحيائيزيد سعد ابراهيم حسن58011722411078012

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0087.43ثانوية باقرتة للبنيناحيائيسيف سعد ابراهيم حسن58021722411078013

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية باقرتة للبنيناحيائيعبد هللا فاضل عائد رجب58031722411078014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية باقرتة للبنيناحيائيعبد هللا فاضل علي محمد58041722411078015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك564.0080.57ثانوية باقرتة للبنيناحيائيعبد المنعم صالح احمد عبد الكريم58051722411078016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00ثانوية باقرتة للبنيناحيائيماجد سلطان عبد هللا ظاهر58061722411078021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0080.57ثانوية باقرتة للبنيناحيائيمحمد عزيز علي محمد58071722411078025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0070.71ثانوية باقرتة للبنيناحيائيمهدي حاتم ابراهيم محمد58081722411078028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0071.00ثانوية باقرتة للبنيناحيائيياسين سلطان عبد هللا ظاهر58091722411078031

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل547.0078.14ثانوية بعويزة للبنيناحيائيابراهيم عقيل حسين رجب58101722411079002

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل557.0079.57ثانوية بعويزة للبنيناحيائياحمد عبد االله حسن احمد58111722411079003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0079.43ثانوية بعويزة للبنيناحيائيسجاد عباس حمزة ايوب58121722411079013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71ثانوية بعويزة للبنيناحيائيعبد هللا رافد جمال الدين مصطفى58131722411079017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية بعويزة للبنيناحيائيعبد هللا قاسم عبد هللا فتحي58141722411079018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل497.0071.00ثانوية بعويزة للبنيناحيائيعلي حمزة يحيى محمد58151722411079019

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0088.57ثانوية بعويزة للبنيناحيائيعلي مقداد علي زيرم58161722411079020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل617.0088.14ثانوية بعويزة للبنيناحيائيمحمد عبد الحكيم قاسم يوزجي58171722411079023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية بعويزة للبنيناحيائيياسين نزار نايف فتحي58181722411079028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0073.14ثانوية بعويزة للبنيناحيائييونس ستار نايف فتحي58191722411079029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية تلكيف للبنيناحيائياحمد خليل محمد علي ابراهيم58201722411080003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى476.0068.00اعدادية تلكيف للبنيناحيائياحمد عبد القادر محمود ابراهيم58211722411080005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل526.0075.14اعدادية تلكيف للبنيناحيائيادهام احمد سباك مرعي58221722411080009

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية تلكيف للبنيناحيائيامير ادريس محمود محمد58231722411080012

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية تلكيف للبنيناحيائيحسن فالح حسن محمد58241722411080021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية454.0064.86اعدادية تلكيف للبنيناحيائيخليف ياسين حميد فتحي58251722411080024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية تلكيف للبنيناحيائيخليل عبد هللا محمد ساجت58261722411080025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية تلكيف للبنيناحيائيراكان رشيد حسن اسماعيل58271722411080026

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية تلكيف للبنيناحيائيرغدان خالد خليل طه58281722411080027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية تلكيف للبنيناحيائيسامر محمد سلطان محمد58291722411080030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0082.29اعدادية تلكيف للبنيناحيائيصالح حسين عياد جبل58301722411080032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية تلكيف للبنيناحيائيصفوك جاسم غائب عبد58311722411080033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية تلكيف للبنيناحيائيطالل جاسم غائب عبد58321722411080037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل620.0088.57اعدادية تلكيف للبنيناحيائيطه سالم محمد محمود58331722411080038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0082.00اعدادية تلكيف للبنيناحيائيعبد الرحمن فتحي جرجيس حمادي58341722411080042

كلية التمريض/جامعة الموصل679.0097.00اعدادية تلكيف للبنيناحيائيعبد هللا بشار علي احمد58351722411080044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية تلكيف للبنيناحيائيعبد هللا خزعل احمد طعمه58361722411080045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0074.86اعدادية تلكيف للبنيناحيائيعمر احمد علي عبد58371722411080054

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية تلكيف للبنيناحيائيعمر احمد محمد محمود58381722411080055
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل542.0077.43اعدادية تلكيف للبنيناحيائيعمر مؤيد احمد علي58391722411080058

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى576.0082.29اعدادية تلكيف للبنيناحيائيليث ثامر سعيد خضر58401722411080064

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل546.0078.00اعدادية تلكيف للبنيناحيائيمؤمن هاشم حسين معروف58411722411080065

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية تلكيف للبنيناحيائيمحمد يحيى محمد اسماعيل58421722411080069

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية تلكيف للبنيناحيائيمحمود نبيل محمود خضير58431722411080072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0074.71اعدادية تلكيف للبنيناحيائيمزاحم عبد الكريم صالح حسين58441722411080075

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية تلكيف للبنيناحيائيمصطفى احمد الياس عواد58451722411080076

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية تلكيف للبنيناحيائيمهند احمد جالل محمد58461722411080080

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية تلكيف للبنيناحيائيمهند ثامر محمود يونس58471722411080081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية تلكيف للبنيناحيائيموسى احمد عبد هللا يونس58481722411080082

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية تلكيف للبنيناحيائيموسى سالم عبد الخالق موسى58491722411080083

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية تلكيف للبنيناحيائيهامي غانم زيدان خليف58501722411080087

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية تلكيف للبنيناحيائيهدير محفوظ احمد دحام58511722411080088

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية تلكيف للبنيناحيائيهشام محمد محمود صالح58521722411080089

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية تلكيف للبنيناحيائيهمام عمر احمد سلطان58531722411080090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية تلكيف للبنيناحيائيياسر محمد عبد الجبار محمود58541722411080093

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية474.0067.71اعدادية تلكيف للبنيناحيائيياسين عبد السالم صالح محمد58551722411080095

كلية التمريض/جامعة تكريت671.0095.86اعدادية تلكيف للبنيناحيائييوسف اياد احمد طه58561722411080096

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر456.0065.14ثانوية الكوير للبنيناحيائيابو بكر عبد هللا مرعي حسن58571722411081001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0062.71ثانوية الكوير للبنيناحيائيايمن راكان حسن احمد58581722411081007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية الكوير للبنيناحيائيحارث احمد صالح علي58591722411081009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل539.0077.00ثانوية الكوير للبنيناحيائيحسن يوسف احمد ابراهيم58601722411081012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل518.0074.00ثانوية الكوير للبنيناحيائيحقي فتحي عبد محمد58611722411081013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية611.0087.29ثانوية الكوير للبنيناحيائيعبد المجيد داود عبد الحميد محمود58621722411081018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية الكوير للبنيناحيائيعمر علي مجيد علي58631722411081022

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14ثانوية الكوير للبنيناحيائييحيى جواد محمد احمد58641722411081026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00ثانوية الكوير للبنيناحيائييوسف قيس خضر محمد58651722411081027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0080.86ثانوية تللسقف للبنيناحيائيعدنان غسان ناظم جرجيس58661722411082001

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل519.0074.14ثانوية تللسقف للبنيناحيائيفابيان فائز حنا يوسف58671722411082002

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل462.0066.00ثانوية تللسقف للبنيناحيائيميرون غزوان توما هرمز58681722411082005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت525.0075.00ثانوية التوفيق للبنيناحيائيحسن ياسين عبد القادر عيسى58691722411083010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل602.0086.00ثانوية القوش للبنيناحيائيآزاد نواف غريب خضر58701722411085001

كلية التمريض/جامعة نينوى674.0096.29ثانوية القوش للبنيناحيائيألن الياس حنا بولص58711722411085002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل618.0088.29ثانوية القوش للبنيناحيائياكرم حسن خلف حسن58721722411085003

كلية التمريض/جامعة الموصل683.0097.57ثانوية القوش للبنيناحيائيالياس شمو تمرو قرى58731722411085004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية القوش للبنيناحيائيايمار سفيان الياس حسن58741722411085006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0079.00ثانوية القوش للبنيناحيائيباسم خديده حسين حسن58751722411085007

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية القوش للبنيناحيائيخضر نواف غريب خضر58761722411085008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية القوش للبنيناحيائيزيد خلف سليمان قاسم58771722411085010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل593.0084.71ثانوية القوش للبنيناحيائيطيب خليل رشو قاسو58781722411085012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0065.29ثانوية القوش للبنيناحيائيعادل عمر كسو جيجو58791722411085013

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0089.71ثانوية القوش للبنيناحيائيهادي خضر حسن كجي58801722411085016
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل628.0089.71ثانوية القوش للبنيناحيائيهاني خلف علي عمر58811722411085017

كلية اآلداب/جامعة الموصل586.0083.71ثانوية القوش للبنيناحيائيهالل حامد حجي ابراهيم58821722411085018

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية القوش للبنيناحيائيوسام الياس قاسم يوسف58831722411085019

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر482.0068.86ثانوية القوش للبنيناحيائيوعد خديده خلف قاسم58841722411085020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل539.0077.00ثانوية وانة للبنيناحيائيابراهيم ثائر نايف اسماعيل58851722411086001

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.00100.29ثانوية وانة للبنيناحيائيانس فخري محمود حسين58861722411086010

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل497.0071.00ثانوية وانة للبنيناحيائيايمن مجول عطيه اسماعيل58871722411086011

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل578.0082.57ثانوية وانة للبنيناحيائيحسن ابراهيم محمد يونس58881722411086014

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00ثانوية وانة للبنيناحيائيحميد محمود ذياب جاسم58891722411086015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل634.0090.57ثانوية وانة للبنيناحيائيصديق حميد محمود احمد58901722411086024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0083.57ثانوية وانة للبنيناحيائيعمار ياسر محمد احمد58911722411086032

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية وانة للبنيناحيائيمحمد احمد جمعة سليمان58921722411086033

كلية التمريض/جامعة الموصل682.0097.43ثانوية وانة للبنيناحيائيمحمد احمد يونس خلف58931722411086035

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57ثانوية وانة للبنيناحيائيمحمد زكر ابراهيم حمو58941722411086037

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57ثانوية وانة للبنيناحيائيمحمد محمود يونس دخيل58951722411086041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0064.71ثانوية وانة للبنيناحيائيمحمود حوتو محمود حسن58961722411086044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل522.0074.57ثانوية وانة للبنيناحيائيمحمود يونس محمود محمد58971722411086048

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل539.0077.00ثانوية وانة للبنيناحيائيهاشم صالح جاسم محمد58981722411086049

كلية التمريض/جامعة نينوى676.0096.57ثانوية وانة للبنيناحيائييونس عواد ذياب جاسم58991722411086052

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية سد الموصل للبنيناحيائياحمد محمد عبد الرزاق احمد حمدي59001722411087002

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية سد الموصل للبنيناحيائيمصطفى احمد محمود شكر59011722411087007

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0087.43ثانوية المنار للبنيناحيائيايوب يوسف شكر حمود59021722411088003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل525.0075.00ثانوية المنار للبنيناحيائيعبد هللا حسين علي صالح59031722411088005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71ثانوية المنار للبنيناحيائيعبد الوهاب محمد شكر حمود59041722411088007

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل509.0072.71ثانوية تل عدس للبنيناحيائياسامة محمد حيدر حسين59051722411089003

كلية االثار/جامعة الموصل477.0068.14ثانوية تل عدس للبنيناحيائيصميم رضوان احمد ابراهيم59061722411089006

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى467.0066.71ثانوية تل عدس للبنيناحيائيعلي عبد القادر احمد خلف59071722411089008

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية تل عدس للبنيناحيائيمحمد صباح احمد خلف59081722411089013

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية تل عدس للبنيناحيائينيجرفان ادريس موسى نوري59091722411089014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل538.0076.86ثانوية قزفخرة للبنيناحيائيادريس هاشم احمد توفيق59101722411090001

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر442.0063.14ثانوية قزفخرة للبنيناحيائيحيدر محمد حيدر حسين59111722411090005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية517.0073.86ثانوية قزفخرة للبنيناحيائيسجاد يونس جاسم محمد59121722411090006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل547.0078.14ثانوية قزفخرة للبنيناحيائيعلي ثامر محمود وهب59131722411090007

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى624.0089.14ثانوية قزفخرة للبنيناحيائيمحمد سليمان احمد توفيق59141722411090009

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى482.0068.86ثانوية قزفخرة للبنيناحيائيمحمد مؤيد عبد الباسط حسين59151722411090010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71ثانوية فايدة للبنيناحيائيأنس صالح نزال صالح59161722411091001

كلية التمريض/جامعة تكريت671.0095.86ثانوية فايدة للبنيناحيائياحمد شعبان احمد عسكر59171722411091004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية فايدة للبنيناحيائيتركي عدي تركي سعدون59181722411091009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل537.0076.71ثانوية فايدة للبنيناحيائيخضير احمد محمد احمد59191722411091012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل625.0089.29ثانوية فايدة للبنيناحيائيرعد هادي عباس عبد الرحمن59201722411091013

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل445.0063.57ثانوية فايدة للبنيناحيائيسيف الدين علي عواد خضير59211722411091016

كلية التمريض/جامعة الموصل687.0098.14ثانوية فايدة للبنيناحيائيسيف رافع عبد العزيز خضر59221722411091017
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التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00ثانوية فايدة للبنيناحيائيشهاب الدين احمد فرحان محمود59231722411091019

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب/جامعة الموصل485.0069.29ثانوية فايدة للبنيناحيائيعبد هللا محمد محمود فاضل59241722411091023

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية فايدة للبنيناحيائيعثمان ابراهيم خلف خضر59251722411091025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل595.0085.00ثانوية فايدة للبنيناحيائيعمر رافع عبد العزيز خضر59261722411091029

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر459.0065.57ثانوية فايدة للبنيناحيائيمحمود عامر ابراهيم موسى59271722411091036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل604.0086.29ثانوية فايدة للبنيناحيائيمصطفى كامل وسمي حردان59281722411091037

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71ثانوية فايدة للبنيناحيائينايف موفق محمد احمد59291722411091038

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر472.0067.43ثانوية فايدة للبنيناحيائيهيثم عبد جاسم علي59301722411091040

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية فايدة للبنيناحيائييوسف خالد حسين عيسى59311722411091041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0074.00ثانوية مخمور للبنيناحيائياثير قحطان شهاب احمد59321722411092002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك578.0082.57ثانوية مخمور للبنيناحيائيداود كامل محمد حسين59331722411092004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية مخمور للبنيناحيائيدحام هاشم نوري محمود59341722411092005

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29ثانوية مخمور للبنيناحيائيزياد محمد علي احمد59351722411092006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية مخمور للبنيناحيائيعالء احمد محمد سعيد59361722411092009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية مخمور للبنيناحيائينزهان محمد عبد صالح59371722411092011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل584.0083.43اعدادية عين سفني للبنيناحيائياحمد شاكر سعيد محمد59381722411093002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل598.0085.43اعدادية عين سفني للبنيناحيائيايوب صالح حسين مصطفى59391722411093006

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية عين سفني للبنيناحيائيحسن ابراهيم فتحي عبد59401722411093007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية عين سفني للبنيناحيائيدريد خلف عاشور عبد هللا59411722411093008

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية عين سفني للبنيناحيائيربيع هسن مراد مجو59421722411093009

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل661.0094.43اعدادية عين سفني للبنيناحيائيزانا اسماعيل ابراهيم محمد59431722411093010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية عين سفني للبنيناحيائيسعدون اسماعيل عبد هللا ابراهيم59441722411093011

كلية التمريض/جامعة الموصل684.0097.71اعدادية عين سفني للبنيناحيائيعمار حسين عبدي حسين59451722411093013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية عين سفني للبنيناحيائيفهد خليل مراد قاسم59461722411093015

كلية العلوم/جامعة الموصل610.0087.14اعدادية عين سفني للبنيناحيائيمحمد سليمان احمد سوادي59471722411093020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0060.43ثانوية مهد للبنيناحيائياحمد صالح حسين مصطفى59481722411094001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية مهد للبنيناحيائياحمد فارس خليل خضر59491722411094003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية489.0069.86ثانوية مهد للبنيناحيائيالياس فرحان الياس موسى59501722411094005

كلية التمريض/جامعة الموصل677.0096.71ثانوية مهد للبنيناحيائياياز سيدو عيسى عباس59511722411094007

كلية اآلداب/جامعة الموصل596.0085.14ثانوية مهد للبنيناحيائيبرزان حسين ابراهيم سيدو59521722411094009

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29ثانوية مهد للبنيناحيائيجميل قاسم خديدا خدر59531722411094012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية مهد للبنيناحيائيحسين صالح حسين مصطفى59541722411094017

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل453.0064.71ثانوية مهد للبنيناحيائيحميد احمد فندي حسن59551722411094019

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00ثانوية مهد للبنيناحيائيدلير مهدي فتاح مجيد59561722411094021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14ثانوية مهد للبنيناحيائيريزان سيدو عيسى عباس59571722411094022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0065.86ثانوية مهد للبنيناحيائيزين الدين خلف ابراهيم عمر59581722411094025

كلية التمريض/جامعة نينوى672.0096.00ثانوية مهد للبنيناحيائيسامح صدام حسين ابراهيم59591722411094026

كلية اآلداب/جامعة كركوك534.0076.29ثانوية مهد للبنيناحيائيسرمد خيرو سعدو شيفان59601722411094027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل545.0077.86ثانوية مهد للبنيناحيائيسعد بكرخان سراج الدين عثمان59611722411094028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل560.0080.00ثانوية مهد للبنيناحيائيسعيد ويسي سراج الدين عثمان59621722411094030

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر468.0066.86ثانوية مهد للبنيناحيائيسفيان جردو قاسم أدو59631722411094031

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل527.0075.29ثانوية مهد للبنيناحيائيسيروان سيدو عيسى عباس59641722411094032
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كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل429.0061.29ثانوية مهد للبنيناحيائيسيروان صالح جعفو حسن59651722411094033

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر461.0065.86ثانوية مهد للبنيناحيائيسيف مراد نايف شرو59661722411094034

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0090.71ثانوية مهد للبنيناحيائيصهيب سيفدين صبري مصطفى59671722411094035

كلية التربية /جامعة الحمدانية537.0076.71ثانوية مهد للبنيناحيائيعايد جمال جردو ابراهيم59681722411094036

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0087.71ثانوية مهد للبنيناحيائيعبد السالم سفوك صالح حجي59691722411094037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0082.86ثانوية مهد للبنيناحيائيعصام خالد حجي حسن59701722411094039

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00ثانوية مهد للبنيناحيائيعلي احمد اكرم عباس59711722411094041

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية مهد للبنيناحيائيعمر طارق ابراهيم محمد59721722411094046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0066.14ثانوية مهد للبنيناحيائيعمر مقديد سراج الدين عثمان59731722411094048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0082.57ثانوية مهد للبنيناحيائيفاضل حجي سليمان محو59741722411094050

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل623.0089.00ثانوية مهد للبنيناحيائيلقمان محمد علي حسين كريم59751722411094054

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية مهد للبنيناحيائيمحمد ادريس صبري مصطفى59761722411094055

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى465.0066.43ثانوية مهد للبنيناحيائيمحمد تحسين محمد عبد الرحمن59771722411094057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0081.00ثانوية مهد للبنيناحيائيمحمد صبحي صالح محمد59781722411094058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية438.0062.57ثانوية مهد للبنيناحيائيمحمد ضياء محمد سليم عبد الكريم59791722411094059

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43ثانوية مهد للبنيناحيائيمروان لقمان ابراهيم عباس59801722411094061

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية مهد للبنيناحيائيمصطفى طارق ابراهيم محمد59811722411094064

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية زمار للبنيناحيائياحمد بالل عبد هللا خلف59821722411095004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية زمار للبنيناحيائياحمد سعد عطية عبد هللا59831722411095008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت540.0077.14اعدادية زمار للبنيناحيائياحمد عبد هللا حسن عبد العزيز59841722411095010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية زمار للبنيناحيائياحمد عبد هللا صالح علي59851722411095012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت538.0076.86اعدادية زمار للبنيناحيائياحمد عبد المحسن خلف حمد59861722411095013

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية زمار للبنيناحيائياحمد محمد احمد محمد59871722411095014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية زمار للبنيناحيائياحمد محمد سلطان خلف59881722411095016

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0080.14اعدادية زمار للبنيناحيائياحمد محمد يونس خلف ابراهيم59891722411095017

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43اعدادية زمار للبنيناحيائياحمد محمود حمدي عبد هللا59901722411095018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر481.0068.71اعدادية زمار للبنيناحيائياسعد عبد الكريم مصطفى حسن59911722411095027

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى655.0093.57اعدادية زمار للبنيناحيائيايمن محمد خضر عبد59921722411095031

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية زمار للبنيناحيائيحاتم عبد عبد هللا علي59931722411095036

كلية التمريض/جامعة نينوى675.0096.43اعدادية زمار للبنيناحيائيحذيفه عبد الرحمن لطيف عبد59941722411095040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية زمار للبنيناحيائيحسين احمد ابراهيم احمد59951722411095041

كلية العلوم/جامعة الموصل634.0090.57اعدادية زمار للبنيناحيائيحميد محمود خلف عبد59961722411095042

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية زمار للبنيناحيائيخالد احمد حمدون ياسين59971722411095043

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية زمار للبنيناحيائيزيد نكتل حسين محمد59981722411095051

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر486.0069.43اعدادية زمار للبنيناحيائيساهر خلف ذنون حبيب59991722411095054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية590.0084.29اعدادية زمار للبنيناحيائيسعد عبد القادر حسن محمد60001722411095056

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية زمار للبنيناحيائيعامر محسن علو بلو60011722411095063

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية زمار للبنيناحيائيعبد الرحمن علي محمود احمد60021722411095067

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0081.14اعدادية زمار للبنيناحيائيعبد القادر احمد محمد خلف60031722411095068

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية زمار للبنيناحيائيعبد هللا احمد شيخو خليل60041722411095069

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية زمار للبنيناحيائيعلي ابراهيم حسين علي60051722411095075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية488.0069.71اعدادية زمار للبنيناحيائيعمار يونس نوفل قادر60061722411095081
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كلية العلوم/جامعة الموصل628.0089.71اعدادية زمار للبنيناحيائيعمر احمد صالح محمد60071722411095082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار519.0074.14اعدادية زمار للبنيناحيائيعمر بالل عبد هللا خلف60081722411095083

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية زمار للبنيناحيائيعمران لقمان عزيز احمد60091722411095086

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية زمار للبنيناحيائيفالح حسن عبد هللا محمد60101722411095087

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل566.0080.86اعدادية زمار للبنيناحيائيمثنى محمد خضر عبد60111722411095090

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية زمار للبنيناحيائيمحمد عيسى حسن صالح60121722411095103

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية زمار للبنيناحيائيمحمد فتحي صالح علي60131722411095104

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية زمار للبنيناحيائيمحمد محمود حسين سليمان60141722411095106

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية زمار للبنيناحيائيمحمد ناصر احمد ناصر60151722411095108

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.0098.71اعدادية زمار للبنيناحيائيمحمود صالح خضر احمد60161722411095112

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل521.0074.43اعدادية زمار للبنيناحيائيمحمود صالح خلف علو60171722411095113

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية زمار للبنيناحيائيمحمود عبد هللا علي جاسم60181722411095114

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية زمار للبنيناحيائيمصطفى علوان حسين علي60191722411095123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0081.14اعدادية زمار للبنيناحيائيمهدي حاصود حسن عبد الرزاق60201722411095124

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00اعدادية زمار للبنيناحيائيمهند عمر حسن خضر60211722411095125

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية زمار للبنيناحيائيناصر عبد الرزاق خلف ابراهيم60221722411095127

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0086.29اعدادية زمار للبنيناحيائيناصر محمد علي محمد60231722411095128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية زمار للبنيناحيائيهيثم عبد اللطيف ناصر حمود60241722411095135

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيابراهيم علي حسن حسين60251722411096003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيابراهيم محمد ثروي احمد60261722411096005

كلية التمريض/جامعة الموصل682.0097.43ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائياحمد جاسم محمد حسين60271722411096006

كلية التربية /جامعة الحمدانية497.0071.00ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائياحمد طه احمد صالح60281722411096007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل479.0068.43ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيالحكم نشوان ذياب علي60291722411096009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0072.57ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيانور صبحي حمود ابراهيم60301722411096011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل477.0068.14ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيجاسم خضير جاسم محمد60311722411096014

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية620.0088.57ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيحسن عبد هللا حسن جاسم60321722411096017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل601.0085.86ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيحسن فرحان محمد خلف60331722411096018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0072.57ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيخالد مشعل خضر صالح60341722411096019

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيخضر فهد خلف ابراهيم60351722411096022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0077.14ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيدحام محمد جاسم محمد60361722411096023

كلية العلوم/جامعة تكريت597.0085.29ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيرائد ادهام خلف ابراهيم60371722411096024

كلية العلوم/جامعة تكريت590.0084.29ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيساهر فتحي محمود احمد60381722411096027

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر475.0067.86ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيسعد جاسم زنهار مهاوش60391722411096029

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر466.0066.57ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيسلوان داؤد الياس يوسف60401722411096030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل518.0074.00ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيسلوان عمر صالح حسن60411722411096031

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيشجاع عراك حسن علي60421722411096033

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيصالح حسين علي صالح60431722411096034

كلية التمريض/جامعة الموصل683.0097.57ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيطارق كمال محمد حازم محمد شريف60441722411096035

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل520.0074.29ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعبد العزيز سالم اسماعيل محمد60451722411096038

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعبد الهادي محمود محمد صالح60461722411096041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل618.0088.29ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعساف خير هللا خلف جاسم60471722411096042

كلية العلوم/جامعة الموصل642.0091.71ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعمر باسل ابراهيم حسين60481722411096049
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار521.0074.43ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعمر عبد الكريم احمد ابراهيم60491722411096051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعمر محسن حمادة سطام60501722411096052

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيغزوان عبد هللا خلف حسين60511722411096053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت566.0080.86ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيفارس محمد حسين علي60521722411096055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت540.0077.14ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيفرحان محمد حسين علي60531722411096056

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيكرم اسعد علي حمد60541722411096057

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيماهر خضر علي محمد60551722411096058

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0087.71ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمحمد رمضان شيخو حمد60561722411096060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0074.86ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمحمد صالح خلف عبد60571722411096061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت573.0081.86ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمحمد صالح محمود صغير60581722411096062

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر489.0069.86ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمحمد عبد القادر عطية عبد هللا60591722411096063

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمحمد عبد هللا اسماعيل محمد60601722411096064

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمحمد نزار حسن يوسف60611722411096068

كلية التمريض/جامعة الموصل677.0096.71ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمحمد نواف سعود مصطفى60621722411096069

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر469.0067.00ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمحمود خلف صالح محمد60631722411096070

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمحمود خليل ابراهيم عبد هللا60641722411096072

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى486.0069.43ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمصطفى محمد خلف احمد60651722411096075

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل575.0082.14ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمهند احمد ابراهيم منصور60661722411096077

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت592.0084.57ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمهند عبد هللا نجم عبد هللا60671722411096079

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائينزار طه زتو حسين60681722411096080

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائينصار طه زتو حسين60691722411096082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0081.14ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيوليد ابراهيم حسين يوسف60701722411096083

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائييوسف بشار ابراهيم سرحان60711722411096085

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية427.0061.00ثانوية القدس للبنيناحيائيراكان حسن قاسم رشو60721722411097002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71ثانوية القدس للبنيناحيائيشيرزاد حسن حيدر بير درمان60731722411097003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0064.29ثانوية القدس للبنيناحيائيعامر خضر ابراهيم خلف60741722411097004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل608.0086.86ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيابراهيم خضر ابراهيم محمد60751722411098001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0067.57ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيابراهيم صالح ابراهيم محمد60761722411098002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0079.43ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائياحمد عبد سليمان علي60771722411098004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت475.0067.86ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيخالد احمد حسن محمود60781722411098014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك563.0080.43ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيسالم جاسم محمد يونس60791722411098015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك564.0080.57ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيطه حسين محمد صالح60801722411098018

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيعبد القادر احمد عليوي صالح60811722411098023

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر476.0068.00ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيعبد الوهاب دريعي باشوك عزيز60821722411098027

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر473.0067.57ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيغزوان محمود خلف محمد60831722411098033

كلية التمريض/جامعة الموصل683.0097.57ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيمحمد احمد ابراهيم محمد60841722411098034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيمحمود محمد محمود حسين60851722411098036

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0069.43ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيمعن محمد علي حسن علي60861722411098037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0068.29ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيموفق علي عبد هللا احمد60871722411098040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0080.43ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيوسام ساير محمود صالح60881722411098041

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيوليد خلف مرعي حسن60891722411098042

كلية التمريض/جامعة نينوى676.0096.57ثانوية رمبوسي الغربية للبنيناحيائيخلف ربيع جوقي سليمان60901722411099002
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كلية التربية /جامعة الحمدانية547.0078.14ثانوية رمبوسي الغربية للبنيناحيائيليمون داود علي خلف60911722411099004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0084.00ثانوية حكنة للبنيناحيائياحمد عبد هللا فتحي جاسم60921722411101005

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0088.43ثانوية حكنة للبنيناحيائيازاد زبير احمد شيخو60931722411101009

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل636.0090.86ثانوية حكنة للبنيناحيائياياد احمد علي حمو60941722411101011

كلية التمريض/جامعة الموصل682.0097.43ثانوية حكنة للبنيناحيائيايمن زبير احمد شيخو60951722411101012

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29ثانوية حكنة للبنيناحيائيبوبان عبد هللا عبد العزيز سيدوش60961722411101014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.0068.43ثانوية حكنة للبنيناحيائيجالل يونس حسين مال60971722411101015

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت643.0091.86ثانوية حكنة للبنيناحيائيحذيفه جبار حسن خضر60981722411101019

كلية التمريض/جامعة نينوى676.0096.57ثانوية حكنة للبنيناحيائيخالد ابراهيم صالح حسو60991722411101024

كلية الحقوق/جامعة الموصل579.0082.71ثانوية حكنة للبنيناحيائيرائد ابراهيم صالح حسو61001722411101027

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية حكنة للبنيناحيائيعكاب محمد شاهين سليمان61011722411101040

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية حكنة للبنيناحيائيعمار محمد اسماعيل علي61021722411101042

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية حكنة للبنيناحيائيعمر ابراهيم خضر الياس61031722411101043

كلية التمريض/جامعة الموصل681.0097.29ثانوية حكنة للبنيناحيائيعمر احمد الياس شيخو61041722411101044

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71ثانوية حكنة للبنيناحيائيعمر رائد زيدان حاكم61051722411101046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل525.0075.00ثانوية حكنة للبنيناحيائيمحمد احمد عيسى ياسين61061722411101050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29ثانوية حكنة للبنيناحيائيمحمد رشيد عنتر حسين61071722411101051

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية حكنة للبنيناحيائيمحمد سليمان احمد حموش61081722411101052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية476.0068.00ثانوية حكنة للبنيناحيائيمحمد ماهر حسين احمد61091722411101055

كلية التمريض/جامعة الموصل686.0098.00ثانوية حكنة للبنيناحيائيمصعب عزيز رومي احمد61101722411101057

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية حكنة للبنيناحيائيموسى محمود محمد ياسين61111722411101058

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر473.0067.57ثانوية االندلس للبنيناحيائياركان مراد شرف محمود61121722411102001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57ثانوية االندلس للبنيناحيائيعامر علي الفي حجي61131722411102005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية االندلس للبنيناحيائيعمار خضر زبلو مجدين61141722411102006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية االندلس للبنيناحيائيغازي علي الفي حجي61151722411102007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0081.71ثانوية االندلس للبنيناحيائيقاسم علي حسين عتك61161722411102009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية عوينات للبنيناحيائيحماد عدنان عجيل مشعان61171722411103005

كلية التربية /جامعة الحمدانية515.0073.57اعدادية عوينات للبنيناحيائيخالد منيس مناور ساير61181722411103006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية عوينات للبنيناحيائيذيبان فالح فرج جبر61191722411103007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية عوينات للبنيناحيائيرعد نايف كاظم فرحان61201722411103008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية عوينات للبنيناحيائيزيد خميس حماد كنوش61211722411103009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية عوينات للبنيناحيائيظاهر شاهر عواد حسو61221722411103014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية عوينات للبنيناحيائيظاهر غانم ظاهر ميس61231722411103015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية عوينات للبنيناحيائيعبد الرحمن زامل حامد سمير61241722411103020

كلية التربية /جامعة الحمدانية541.0077.29اعدادية عوينات للبنيناحيائيعبد هللا تركي سحاب هدوان61251722411103023

كلية التربية /جامعة الحمدانية523.0074.71اعدادية عوينات للبنيناحيائيفيصل جاسم محمد كنوش61261722411103031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل542.0077.43اعدادية عوينات للبنيناحيائيمحسن فالح عريف محسن61271722411103032

كلية التربية /جامعة الحمدانية485.0069.29اعدادية عوينات للبنيناحيائيمحمد طارش نجم عاشور61281722411103033

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية عوينات للبنيناحيائيناصر جاسم محمد ابراهيم61291722411103035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية عوينات للبنيناحيائينزهان برغش شطي مزعل61301722411103036

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر470.0067.14اعدادية ربيعة للبنيناحيائيابراهيم محمد ابراهيم عبد هللا61311722411104001

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى624.0089.14اعدادية ربيعة للبنيناحيائياسامه احمد جالوي حماد61321722411104007
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كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية ربيعة للبنيناحيائيبنيان غازي عيادة دهيم61331722411104014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية ربيعة للبنيناحيائيحماد فواز عزو ابتر61341722411104021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل542.0077.43اعدادية ربيعة للبنيناحيائيزوبع عادل عبد هللا حميد61351722411104029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14اعدادية ربيعة للبنيناحيائيسلطان حماد مناور خليف61361722411104034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت544.0077.71اعدادية ربيعة للبنيناحيائيشعالن راكان احمد عواد61371722411104035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية ربيعة للبنيناحيائيشعيب خلف دبيس صلبي61381722411104037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعبد الرحمن عامر حماد حامد61391722411104046

كلية العلوم/جامعة تكريت584.0083.43اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعبد الرزاق عبيد جايد عنيد61401722411104048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعبد السالم خالد محيسن بلو61411722411104049

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعبد السالم علي سالم نزال61421722411104050

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعبد العزيز عبد هللا فتحي ياسين61431722411104052

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعبد الكريم خميس عواد عسكر61441722411104054

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعبد هللا حمدوش صحن صلبي61451722411104056

كلية العلوم/جامعة االنبار622.0088.86اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعبد هللا فتحي سليمان خلف61461722411104057

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعبد هللا فهد حمود سعدون61471722411104058

كلية التربية /جامعة الحمدانية532.0076.00اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعلي حسين طه احمد61481722411104061

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعمر صالح كزار كواد61491722411104065

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار560.0080.00اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعمر عبد حسين مضحي61501722411104066

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعيادة عصري مخلف حسين61511722411104068

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية ربيعة للبنيناحيائيفرحان عطية اسود بلو61521722411104073

كلية طب االسنان/جامعة الموصل695.0099.29اعدادية ربيعة للبنيناحيائيفواز مهاوش سطام مجبل61531722411104080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية ربيعة للبنيناحيائيقيس حمدان حسان شالش61541722411104081

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية599.0085.57اعدادية ربيعة للبنيناحيائيمحمد جاسم ادهيم نهير61551722411104085

كلية العلوم/جامعة تكريت579.0082.71اعدادية ربيعة للبنيناحيائيمحمد حميد عبد المجيد عواد61561722411104087

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية ربيعة للبنيناحيائيمحمد سعد جاسم محمد61571722411104091

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار554.0079.14اعدادية ربيعة للبنيناحيائيمحمد علي رمضان مخيلف61581722411104093

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86اعدادية ربيعة للبنيناحيائيمحمد لورنس خالد حميد61591722411104094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية ربيعة للبنيناحيائيمحمد ندى علوان نزال61601722411104095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية ربيعة للبنيناحيائيميزر هادي عياده دهيم61611722411104104

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية ربيعة للبنيناحيائينواف سعد جاسم محمد61621722411104106

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية504.0072.00اعدادية ربيعة للبنيناحيائيهشام محمد عباس حسن61631722411104109

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86اعدادية ربيعة للبنيناحيائيياسر محمد علي عبيد61641722411104111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية ربيعة للبنيناحيائييوسف حسين مفضي حسن61651722411104112

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية البرغلية للبنيناحيائياحمد شهاب طه خضر61661722411106004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت475.0067.86اعدادية البرغلية للبنيناحيائيارشد جميل اسعد عبد61671722411106007

كلية العلوم/جامعة الموصل630.0090.00اعدادية البرغلية للبنيناحيائيخضر احمد عايز جاسم61681722411106013

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0087.71اعدادية البرغلية للبنيناحيائيراكان محمد علي محمد احمد61691722411106015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية البرغلية للبنيناحيائيزيد صالح احمد صالح61701722411106016

كلية العلوم/جامعة ديالى594.0084.86اعدادية البرغلية للبنيناحيائيسامي خلف ابراهيم علي61711722411106017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت541.0077.29اعدادية البرغلية للبنيناحيائيسبهان محمد عبد فياض61721722411106018

كلية التربية /جامعة الحمدانية506.0072.29اعدادية البرغلية للبنيناحيائيسعد هللا حمير ضمر طه61731722411106019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية البرغلية للبنيناحيائيسعد محمد هاشم احمد61741722411106020
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كلية العلوم/جامعة الموصل633.0090.43اعدادية البرغلية للبنيناحيائيشاهر صالح احمد ابراهيم61751722411106023

كلية العلوم/جامعة تكريت587.0083.86اعدادية البرغلية للبنيناحيائيعيسى جمعة خضر حسون61761722411106036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14اعدادية البرغلية للبنيناحيائيغزوان محمد عبد هللا ويس61771722411106038

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر463.0066.14اعدادية البرغلية للبنيناحيائيفارس خليل ابراهيم محمد61781722411106039

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية البرغلية للبنيناحيائيفارس هاشم خضر محمد61791722411106040

كلية العلوم/جامعة الموصل610.0087.14اعدادية البرغلية للبنيناحيائيفيصل سلطان احمد علي61801722411106042

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل526.0075.14اعدادية البرغلية للبنيناحيائيكرم نوفل محمد حبو61811722411106043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية البرغلية للبنيناحيائيمحمد عبد الباسط احمد حسن61821722411106047

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0065.57اعدادية البرغلية للبنيناحيائيمحمود اسماعيل خلف عبد هللا61831722411106048

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى630.0090.00اعدادية البرغلية للبنيناحيائيمصطفى فارس طه احمد61841722411106050

كلية الصيدلة/جامعة الموصل695.0099.29اعدادية العياضية للبنيناحيائياحمد محمود صالح خليف61851722411107003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية631.0090.14اعدادية العياضية للبنيناحيائياحمد يوسف محمد صالح حاج موسى61861722411107005

كلية التربية /جامعة الحمدانية488.0069.71اعدادية العياضية للبنيناحيائياياد حسين حسن احمد61871722411107012

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0063.00اعدادية العياضية للبنيناحيائيايمن عبد السميع فاضل حمو61881722411107014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية العياضية للبنيناحيائيحذيفة طه الياس علي61891722411107019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية العياضية للبنيناحيائيحسن جاسم محمد سليمان61901722411107020

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى567.0081.00اعدادية العياضية للبنيناحيائيحمزه حازم محمد علي حمزه61911722411107022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0062.86اعدادية العياضية للبنيناحيائيخضر طه دويح معيوف61921722411107024

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل530.0075.71اعدادية العياضية للبنيناحيائيرضوان صالح سالم عبد61931722411107027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية العياضية للبنيناحيائيرعد ذنون مصطفى محمد يونس61941722411107028

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى622.0088.86اعدادية العياضية للبنيناحيائيسيف احمد محمد ابراهيم61951722411107030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0062.86اعدادية العياضية للبنيناحيائيشهاب احمد مشعان علي61961722411107033

كلية التربية /جامعة الحمدانية539.0077.00اعدادية العياضية للبنيناحيائيصالح احمد خلف احمد61971722411107034

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر532.0076.00اعدادية العياضية للبنيناحيائيطاهر شريف طاهر حمو61981722411107039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية العياضية للبنيناحيائيعادل صدام يوسف احمد61991722411107041

كلية اآلداب/جامعة تكريت489.0069.86اعدادية العياضية للبنيناحيائيعادل عزمي عباس يونس62001722411107042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية العياضية للبنيناحيائيعباس ناصح عباس يونس62011722411107043

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية العياضية للبنيناحيائيعبد الرحمن ثائر حسن محمد62021722411107044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية العياضية للبنيناحيائيعبد هللا عبد القادر محمد علي علي62031722411107052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0082.29اعدادية العياضية للبنيناحيائيعبد هللا عدنان حسين محمد علي62041722411107053

كلية التربية /جامعة الحمدانية494.0070.57اعدادية العياضية للبنيناحيائيعبد هللا محمد حسن احمد62051722411107055

كلية التمريض/جامعة الموصل682.0097.43اعدادية العياضية للبنيناحيائيعبد هللا محمود صالح خليف62061722411107056

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية العياضية للبنيناحيائيعبد الوهاب صالح الياس احمد62071722411107057

كلية التمريض/جامعة الموصل685.0097.86اعدادية العياضية للبنيناحيائيعطا هللا احمد محمد عالوي62081722411107059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية العياضية للبنيناحيائيعلي حسين طه جاسم62091722411107061

كلية التربية /جامعة الحمدانية493.0070.43اعدادية العياضية للبنيناحيائيعلي عبد هللا احمد حسين62101722411107064

كلية التمريض/جامعة الموصل678.0096.86اعدادية العياضية للبنيناحيائيعلي عبد صالح خليف62111722411107065

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية العياضية للبنيناحيائيعلي عمار رشيد يونس62121722411107066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29اعدادية العياضية للبنيناحيائيعمار فالح حسين علي62131722411107070

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية العياضية للبنيناحيائيعواد خضر احمد ضيفان62141722411107075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل601.0085.86اعدادية العياضية للبنيناحيائيعيسى محمود محمد احمد62151722411107077

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية العياضية للبنيناحيائيالزم ابراهيم جاسم صالح62161722411107083
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كلية التربية /جامعة الحمدانية484.0069.14اعدادية العياضية للبنيناحيائيمثنى فواز عبد الرحمن ذنون62171722411107085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية العياضية للبنيناحيائيمحمد احمد ابراهيم حسين62181722411107086

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى543.0077.57اعدادية العياضية للبنيناحيائيمحمد بشير سعيد محمد62191722411107089

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية العياضية للبنيناحيائيمحمد عبد الحميد عبد المجيد صالح62201722411107091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية العياضية للبنيناحيائيمحمد عمار رشيد يونس62211722411107093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت536.0076.57اعدادية العياضية للبنيناحيائيمحمد ياسر حسين يونس62221722411107096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت536.0076.57اعدادية العياضية للبنيناحيائيمصطفى تحسين حسن احمد62231722411107098

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0063.29اعدادية العياضية للبنيناحيائييوسف عوني رضا عزيز62241722411107105

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية العياضية للبنيناحيائييوسف قحطان علي يونس62251722411107106

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر481.0068.71ثانوية الكسك للبنيناحيائياحمد اطراد طالب فرج62261722411108002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية الكسك للبنيناحيائيانور خلف عبد هللا بالوي62271722411108009

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر470.0067.14ثانوية الكسك للبنيناحيائيباسل زيدان خلف خضر62281722411108011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر491.0070.14ثانوية الكسك للبنيناحيائيسلوان محمد ابراهيم داؤد62291722411108017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0079.29ثانوية الكسك للبنيناحيائيسهيل دحام خضر صالح62301722411108018

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86ثانوية الكسك للبنيناحيائيعبد المجيب محمد حسين اسماعيل62311722411108022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86ثانوية الكسك للبنيناحيائيعبيدة ابراهيم جاسم عباس62321722411108024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية465.0066.43ثانوية الكسك للبنيناحيائيعلي عدنان علي عثمان62331722411108027

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر457.0065.29ثانوية الكسك للبنيناحيائيعمر حميد الياس حماد62341722411108029

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر476.0068.00ثانوية الكسك للبنيناحيائيغزوان جاسم حنظل خضير62351722411108031

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86ثانوية الكسك للبنيناحيائيفالح حمد احمد جاسم62361722411108032

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0086.00ثانوية الكسك للبنيناحيائيمحمد مخلف عبد هللا بالوي62371722411108036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0063.71ثانوية الكسك للبنيناحيائيمحمود علي جراد مجذاب62381722411108037

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0082.57ثانوية الكسك للبنيناحيائينمر عثمان محمد وهب62391722411108040

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية الكسك للبنيناحيائييشار ابراهيم عويد محمد62401722411108041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائيأيوب محمد جاسم ياسين62411722411109001

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر460.0065.71ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائياحمد محمد ابراهيم خليل62421722411109005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل576.0082.29ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائيبشير ابراهيم احمد طه62431722411109007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار521.0074.43ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائيصالح الدين طه محمد طه62441722411109012

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائيعباس محمود خضر الياس62451722411109013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل602.0086.00ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائيعبد العزيز يونس محمود حمد62461722411109014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل587.0083.86ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائيعبد هللا محمد ابراهيم طه62471722411109017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل525.0075.00ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائيعبد المنعم ابراهيم خضر محمد62481722411109019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية473.0067.57ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائيعبد الهادي خضر خلف علي62491722411109020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0078.71ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائيعلي احمد حسن يوسف62501722411109023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0083.57ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائيمحمد ابراهيم حسن حامد62511722411109027

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر463.0066.14ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائيمحمد جاسم خضر طاهر62521722411109028

كلية التربية /جامعة الحمدانية485.0069.29ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائيمحمد راغب محمد محمود62531722411109030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل611.0087.29ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائييوسف محمود خضر الياس62541722411109036

كلية التمريض/جامعة الموصل682.0097.43ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائييونس يوسف جاسم ياسين62551722411109037

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية تلعفر للبنيناحيائياحسان عدنان عبد الكريم احمد62561722411110002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية تلعفر للبنيناحيائياحمد ابراهيم اسماعيل حمزة62571722411110003

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت548.0078.29اعدادية تلعفر للبنيناحيائياحمد حسن يونس حسين62581722411110005
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كلية العلوم/جامعة كركوك597.0085.29اعدادية تلعفر للبنيناحيائياحمد قتيبة مسلم مصطفى62591722411110007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية تلعفر للبنيناحيائياحمد نواف انصار خضر62601722411110008

كلية العلوم/جامعة الموصل622.0088.86اعدادية تلعفر للبنيناحيائيادم رائد ابراهيم مصطفى62611722411110009

كلية التمريض/جامعة تلعفر681.0097.29اعدادية تلعفر للبنيناحيائياسامه عبد الواحد ابراهيم بكر62621722411110010

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية تلعفر للبنيناحيائيباسم محمد حسين حسن62631722411110013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية تلعفر للبنيناحيائيحسن محمد حسين يونس62641722411110019

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر468.0066.86اعدادية تلعفر للبنيناحيائيخلدون ابراهيم حسين محمود62651722411110021

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت562.0080.29اعدادية تلعفر للبنيناحيائيدخيل عثمان محمد حاجي62661722411110022

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية تلعفر للبنيناحيائيزياد طارق عزيز ابراهيم62671722411110026

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت525.0075.00اعدادية تلعفر للبنيناحيائيسفيان عبد الحكيم محمد يونس علي62681722411110028

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر462.0066.00اعدادية تلعفر للبنيناحيائيصدام عدنان شهاب احمد62691722411110030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية تلعفر للبنيناحيائيصهيب بهجت عباس عبد هللا62701722411110031

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت517.0073.86اعدادية تلعفر للبنيناحيائيصونار خالد عبد هللا خضر62711722411110032

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى451.0064.43اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعبد المؤمن عباس علي صالح62721722411110037

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0088.43اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعلي احسان محمد مصطفى ابراهيم62731722411110038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعلي حسين سليمان احمد62741722411110039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعلي فراموس حيدر يونس62751722411110040

كلية التربية /جامعة الحمدانية520.0074.29اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعلي الزم محمد جمعة جاسم62761722411110041

كلية التربية /جامعة الحمدانية510.0072.86اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعلي محسن محمد علي رضا62771722411110042

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعلي محفوظ محمد طاهر يونس62781722411110043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعمار محمد عبد القادر محمد62791722411110048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعمر عادل احمد احمد62801722411110050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعيسى ناطق عبد اللطيف احمد62811722411110052

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية تلعفر للبنيناحيائيغزوان ياسين جمعة محمد علي62821722411110053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية تلعفر للبنيناحيائيفراس هاشم محمد سعيد علي62831722411110055

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء505.0072.14اعدادية تلعفر للبنيناحيائيفهمي خضر خليل محمد62841722411110056

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية تلعفر للبنيناحيائيماجد علي سعيد سليمان62851722411110057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمبين عبد الهادي صالح محمد62861722411110058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمحسن عباس محسن سعيد62871722411110059

كلية التمريض/جامعة الموصل684.0097.71اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمحمد حمزة عبد الرحمن ابراهيم62881722411110065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمحمد عبد المعين محمد عثمان62891722411110073

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمحمد غانم يونس حسين62901722411110076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمحمود اسماعيل مصطفى حسين62911722411110081

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية516.0073.71اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمسلم محمد الياس عباس62921722411110084

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0082.57اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمصطفى رباح طه مصطفى62931722411110087

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر500.0071.43اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمصطفى محمد حسين يونس62941722411110089

كلية طب الموصل/جامعة الموصل704.00100.57اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمعاذ خالد رسول حسين62951722411110090

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.0097.86اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمنذر محمد عبد الجبار عباس62961722411110091

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية تلعفر للبنيناحيائيميسر حيدر محمد سلطان62971722411110094

كلية الزراعة/جامعة تلعفر433.0061.86اعدادية تلعفر للبنيناحيائينذير عبد خالد عبد الرحمن62981722411110095

كلية التربية /جامعة الحمدانية509.0072.71اعدادية تلعفر للبنيناحيائينهاد محمد علي خضر محمد62991722411110096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت550.0078.57اعدادية تلعفر للبنيناحيائينور الدين اكرم ابراهيم عبد الكريم63001722411110097
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كلية الصيدلة/جامعة الموصل694.0099.14اعدادية تلعفر للبنيناحيائيهيثم بسام عوني عباس63011722411110099

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل498.0071.14اعدادية تلعفر للبنيناحيائيياسر حازم خلف خضر63021722411110100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية تلعفر للبنيناحيائييحيى غانم قاسم عبد هللا63031722411110102

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل626.0089.43ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائياسامة طه سليمان حسن63041722411111003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل481.0068.71ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائياشرف عباس محمد توفيق هاشم63051722411111004

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيانس خالد جمعة حمزة63061722411111005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائياياد محمد طاهر جاسم يوسف63071722411111006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت538.0076.86ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيحبيب صالح حسين ابراهيم63081722411111009

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل610.0087.14ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيحسن فارس حسن الياس63091722411111011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر448.0064.00ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيحسن محسن مصطفى مرتضى63101722411111012

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر468.0066.86ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيحسين علي حسين سليمان63111722411111014

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.86ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيحسين فوزي ياسين موسى63121722411111016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل612.0087.43ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيزكريا عباس محمد سعيد ياسين63131722411111018

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0084.86ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيسالم ابراهيم محمد يونس ابراهيم63141722411111019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيعبد هللا حافظ ابراهيم رشيد63151722411111025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء613.0087.57ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيعلي اصغر جواد محمد احمد63161722411111027

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر454.0064.86ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيعلي حسام احمد يونس63171722411111028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0065.43ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيعلي عباس علي ابراهيم63181722411111031

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيعلي غني محمد باقر احمد63191722411111033

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيمحمد الياس خليل زين العابدين63201722411111041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيمحمد حسن مصطفى حسين63211722411111043

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية363.0051.86ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيمحمد عباس فاضل عباس63221722411111044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيمحمود ابراهيم محمد شريف عبد هللا63231722411111046

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر457.0065.29ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيمنتصر زينل محمد يونس63241722411111047

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيهيثم مسلم جعفر خضر63251722411111048

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية631.0090.14ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيياسر عبد السالم جاسم يوسف63261722411111049

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيابراهيم جندي درويش خضر63271722411112001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0080.86اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيازاد زياد كرو خلف63281722411112006

كلية التربية /جامعة الحمدانية494.0070.57اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيبدل حمو حمد صالح63291722411112013

كلية العلوم/جامعة الموصل653.0093.29اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيبسام فارس رشو عمر63301722411112014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيبسام قاسم مراد مجو63311722411112015

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية380.0054.29اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيجاسم ابراهيم مراد خلف63321722411112016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية433.0061.86اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيدلشاد حسين حاجي مراد63331722411112019

كلية العلوم/جامعة الموصل610.0087.14اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيريناس دلو مشكو أدى63341722411112022

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0086.86اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيزيد دخيل شرف بكر63351722411112025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيزينال خدر خديدا علي63361722411112026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0065.29اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيساهر خدر سليمان مراد63371722411112031

كلية التربية /جامعة الحمدانية539.0077.00اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيسالم اسماعيل حسين رفو63381722411112034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0079.86اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيسالم صدام حسين احمد63391722411112035

كلية التربية /جامعة الحمدانية533.0076.14اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيسليم برهيم بابير خلف63401722411112036

كلية التربية /جامعة الحمدانية487.0069.57اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيشرف دخيل سيدو خلف63411722411112039

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيشيرزاد حسين حجي نافخوش63421722411112042
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية481.0068.71اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيصادق حسن رفو حجي63431722411112043

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر512.0073.14اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيصالح ميرزا درويش الياس63441722411112048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيعدنان برجس جمو حجي63451722411112052

كلية التربية /جامعة الحمدانية540.0077.14اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيعزيز خليل اسماعيل سيدو63461722411112055

كلية التربية /جامعة الحمدانية494.0070.57اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيعمر الياس حجي اسماعيل63471722411112058

كلية التربية /جامعة الحمدانية497.0071.00اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيفارس مطو ايزدين خلف63481722411112061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيفرحان مراد كجو بيسو63491722411112064

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية596.0085.14اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيفهد علي خلف خديده63501722411112065

كلية العلوم/جامعة الموصل639.0091.29اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيفوزي سعدون سيدو خلف63511722411112066

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيمازن زياد خيري جدعان63521722411112068

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0087.71اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيميالد عزير ادو حجي63531722411112072

كلية التربية /جامعة الحمدانية494.0070.57اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيايسر حامد حسين حيدر63541722411112075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية محمد بن القاسم للبنيناحيائيامين عزت كبرو علي63551722411112078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية الجزيرة للبنيناحيائياحمد ياسين محمد يونس63561722411113003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية452.0064.57اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيباسم حازم يونس عباس63571722411113004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيباقر هاشم يونس عباس63581722411113005

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسن عباس محمد علي تقي63591722411113010

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر600.0085.71اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسن قاسم محمد محمود63601722411113011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسن محسن حسين حموش63611722411113012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسين محمد عباس محمد63621722411113017

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى443.0063.29اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسين يعقوب محمد قاسم63631722411113019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى445.0063.57اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيسجاد فاضل يعقوب يوسف63641722411113024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيصاحب علي اصغر جعفر مصطفى63651722411113026

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلمدار عباس محمد يونس63661722411113032

كلية التربية /جامعة الحمدانية485.0069.29اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي اسعد ابراهيم يونس63671722411113033

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة505.0072.14اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي حسن كاظم رضا63681722411113035

كلية التربية /جامعة الحمدانية484.0069.14اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي زينل محمود محمد63691722411113036

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر531.0075.86اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعماد علي مردان عباس علي63701722411113041

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيكاظم حبيب رضا محمد63711722411113046

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر456.0065.14اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيكرار سعدو ابراهيم سعدو63721722411113047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمجتبى زينل علو غريب63731722411113048

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.0098.71اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد جمعه حسين محمد63741722411113052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد علي اصغر حسن احمد63751722411113054

كلية التمريض/جامعة تلعفر684.0097.71اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد نقي محمد قاسم63761722411113055

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية626.0089.43ثانوية الشهداء للبنيناحيائياحمد مصطفى ابراهيم مصطفى63771722411114002

كلية الحقوق/جامعة الموصل585.0083.57ثانوية الشهداء للبنيناحيائيجابر عادل محمد علي ايوب63781722411114003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية الشهداء للبنيناحيائيحسين باسل علي يعقوب63791722411114005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71ثانوية الشهداء للبنيناحيائيعبد هللا ذنون يونس حسين63801722411114014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0062.71ثانوية الشهداء للبنيناحيائيعلي اكبر ناظم محسن صالح63811722411114017

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر471.0067.29ثانوية الشهداء للبنيناحيائيعلي الهادي زهير امين حسين63821722411114018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل596.0085.14ثانوية الشهداء للبنيناحيائيعلي عباس ابراهيم مصطفى63831722411114021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل479.0068.43ثانوية الشهداء للبنيناحيائيمحمد خليل محسن صالح63841722411114028
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594.0084.86ثانوية الشهداء للبنيناحيائيمحمد سعود اسماعيل علي63851722411114030

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر458.0065.43ثانوية الشهداء للبنيناحيائيمحمد عباس ابراهيم مصطفى63861722411114031

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية الشهداء للبنيناحيائيمعاذ حبيب احمد حسن63871722411114035

كلية التربية /جامعة الحمدانية514.0073.43ثانوية الشهداء للبنيناحيائيمهدي عباس مصطفى يوسف63881722411114036

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0088.57ثانوية الشهداء للبنيناحيائيياسين طاهر عبد القادر عبو63891722411114037

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيابراهيم ابو زيد علي اصغر حسين63901722411115001

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية الفرقان للبنيناحيائيابراهيم زينل يوسف امين63911722411115002

كلية القانون/جامعة نينوى589.0084.14اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد عباس حسين حيدر63921722411115008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد عبد الغني علي ابراهيم63931722411115009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد عمار يحيى اسماعيل63941722411115011

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية الفرقان للبنيناحيائيامير شكري حسن محمد63951722411115021

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر497.0071.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائياياد ادهم يونس فارس63961722411115023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية الفرقان للبنيناحيائياياد عبد العزيز حسن عباس63971722411115024

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية الفرقان للبنيناحيائيتقي نوري تقي ذنون63981722411115025

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية الفرقان للبنيناحيائيجعفر حسين ابراهيم حسين63991722411115029

كلية الحقوق/جامعة الموصل624.0089.14اعدادية الفرقان للبنيناحيائيجهاد محمد علي هادي امين64001722411115030

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0090.71اعدادية الفرقان للبنيناحيائيجواد جابر خضر الياس64011722411115031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسن عبد الكريم قاسم احمد64021722411115033

كلية التربية/جامعة سامراء493.0070.43اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسن غائب حسن محمد64031722411115035

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0063.71اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسين احمد حيدر غايب64041722411115040

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0089.14اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسين بشير محمد باقر عباس64051722411115041

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسين حسن حسين خضر64061722411115042

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية659.0094.14اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسين علي اوسط الياس خضر64071722411115049

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسين محمد امين جمعه عباس64081722411115052

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسين محمد صالح مصطفى رضا64091722411115053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسين يونس علي اكبر عبدال64101722411115055

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر470.0067.14اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحيدر خليل ابراهيم حسين64111722411115058

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر491.0070.14اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحيدر عباس خضر جمعه64121722411115059

كلية اآلداب/جامعة تكريت451.0064.43اعدادية الفرقان للبنيناحيائيرضا عبد الحسين علي حسين64131722411115065

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر473.0067.57اعدادية الفرقان للبنيناحيائيزينل كاظم عباس سليمان64141722411115075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية الفرقان للبنيناحيائيسجاد حسيب فاضل عباس64151722411115078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيسجاد حسين سلمان داود64161722411115079

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيسجاد عدنان علي الياس64171722411115080

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية الفرقان للبنيناحيائيسجاد علي بكتاش علي64181722411115081

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية الفرقان للبنيناحيائيصالح راكان يونس محمد64191722411115087

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر507.0072.43اعدادية الفرقان للبنيناحيائيصالح كاظم موسى كاظم64201722411115088

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية الفرقان للبنيناحيائيضياء عبد الستار علي وهب64211722411115089

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر466.0066.57اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعباس رضا عوني رضا64221722411115093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعبد الحسين فاضل عبد الحسين مرتضى64231722411115097

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر448.0064.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي ابراهيم حسن مصطفى64241722411115103

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي اصغر يعقوب يوسف محمد64251722411115105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي اكبر حسين عبد الغني محمد64261722411115107
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر510.0072.86اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي برهان عدنان محمد علي64271722411115111

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي حازم عباس محمد علي64281722411115112

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية396.0056.57اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي فالح زينل الياس64291722411115122

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0060.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي مجيد اسماعيل عبد هللا64301722411115124

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت567.0081.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيفارس عباس فاضل عباس64311722411115130

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية الفرقان للبنيناحيائيفضل عباس محمد علي امين64321722411115135

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر460.0065.71اعدادية الفرقان للبنيناحيائيكرار حيدر حسين محمد64331722411115137

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية الفرقان للبنيناحيائيكرار طالب جميل يونس64341722411115139

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحسن عباس فاضل عباس64351722411115143

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد باقر عبد هللا ناقي مرتضى64361722411115145

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت520.0074.29اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد خليل ابراهيم حسين64371722411115153

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر621.0088.71اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد سالم غايب حيدر64381722411115157

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد شعيب محمد يونس مصطفى64391722411115158

كلية التربية /جامعة الحمدانية488.0069.71اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد صدام سعيد بكتاش64401722411115159

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد عباس فاضل وهب64411722411115161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد عمران علي قاسم64421722411115166

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0087.29اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد يوسف مسيب سليمان64431722411115170

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد يونس موفق محمد رشيد احمد64441722411115171

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمود تاج الدين محمد حسن64451722411115172

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمسلم عباس جمعة عباس64461722411115175

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل575.0082.14اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمصطفى حسن حسين يونس64471722411115177

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية588.0084.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمصطفى حسين علي اصغر سليمان64481722411115179

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمصطفى عماد مصطفى مجيد64491722411115181

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمظاهر عمران علي رضا قاسم64501722411115184

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية631.0090.14اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمكين حواس يوسف محمد64511722411115185

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمهدي عزيز صالح قنبر64521722411115189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمهدي قاسم حسين حيدر64531722411115190

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية الفرقان للبنيناحيائينجم حبيب عابد حسين64541722411115193

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية الفرقان للبنيناحيائيهاشم علي هادي محمد باقر زينل64551722411115195

كلية التمريض/جامعة تلعفر665.0095.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيوسيم غازي عبد الرحمن الياس64561722411115196

كلية التربية /جامعة الحمدانية572.0081.71اعدادية الفرقان للبنيناحيائييحيى محمد صالح خضر الياس64571722411115198

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية الفرقان للبنيناحيائييوسف يعقوب جمعة حسين64581722411115199

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت539.0077.00ثانوية فقه للبنيناحيائيعماد حازم عزيز حسن64591722411116002

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى623.0089.00ثانوية فقه للبنيناحيائيمدين طه محمد جاسم64601722411116003

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر466.0066.57ثانوية فقه للبنيناحيائينواف عصمت عبد الغني الياس64611722411116004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية فقه للبنيناحيائيهشام جاسم محمد شلش64621722411116005

كلية التمريض/جامعة تلعفر670.0095.71اعدادية الشهيد حسين درويش للبنيناحيائياحمد عبد الرزاق جبر خضر64631722411117002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية الشهيد حسين درويش للبنيناحيائيعلي احمد جاسم محمد64641722411117011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية الشهيد حسين درويش للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد القادر مراد64651722411117025

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية الشهيد حسين درويش للبنيناحيائييوسف صدام حسن محمد64661722411117028

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر454.0064.86 للبنين2ثانوية القحطانية احيائياالن خلف حجي كلي64671722411118001

كلية التربية /جامعة الحمدانية527.0075.29 للبنين2ثانوية القحطانية احيائيامير حسين كارص درويش64681722411118002
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر481.0068.71 للبنين2ثانوية القحطانية احيائيتحسين ملحم عبد هللا علي64691722411118003

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر463.0066.14 للبنين2ثانوية القحطانية احيائيسمير محسن خلف شمو64701722411118007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0082.57 للبنين2ثانوية القحطانية احيائيعثمان نايف عيدو سليمان64711722411118008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر463.0066.14ثانوية زورافا للبنيناحيائيايمن امين قاسم خلف64721722411120002

كلية اآلداب/جامعة الموصل534.0076.29ثانوية زورافا للبنيناحيائيخيرو قاسم حجي الياس64731722411120003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية زورافا للبنيناحيائيسعد سيدو مرزو علي64741722411120005

كلية التربية /جامعة الحمدانية538.0076.86ثانوية زورافا للبنيناحيائيفرحان سالم قاسم خلف64751722411120009

كلية التربية /جامعة الحمدانية495.0070.71ثانوية زورافا للبنيناحيائيماجد حجي حيدر كيجو64761722411120012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية زورافا للبنيناحيائيناصر مشكو علي حسام64771722411120013

كلية العلوم/جامعة الموصل637.0091.00ثانوية الكوالت للبنيناحيائيحسن احمد ناصر خليف64781722411123006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل538.0076.86ثانوية الكوالت للبنيناحيائيسعد عبد حسين علي64791722411123007

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية432.0061.71ثانوية الكوالت للبنيناحيائيمحمد حسين محمد احمد64801722411123010

كلية العلوم/جامعة الموصل632.0090.29ثانوية الكوالت للبنيناحيائيهيثم عباس علي كليب64811722411123012

كلية التربية /جامعة الحمدانية515.0073.57ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيبشار جاسم طه ابراهيم64821722411124001

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيحسن علي صالح حسن64831722411124004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0079.43ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيرضوان رافع خلف حمد64841722411124007

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيزبير غانم قاسم خلف64851722411124008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل589.0084.14ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيسجاد قاسم طه ابراهيم64861722411124009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل598.0085.43ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيضرغام حاتم طه خليل64871722411124010

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر526.0075.14ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيضياء عدنان اسماعيل احمد64881722411124011

كلية التربية /جامعة الحمدانية545.0077.86ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيعباس وعد سالم جاسم64891722411124012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0084.00ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيعلي محمد تبان الياس64901722411124015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية637.0091.00ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيفادي حازم قاسم حمزه64911722411124016

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيفهد عبد العزيز حميد تبان64921722411124017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل607.0086.71ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيمحمد حسين تبان الياس64931722411124019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل635.0090.71ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيمصطفى جاسم احمد خليل64941722411124021

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيوائل حازم قاسم حمزه64951722411124024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل633.0090.43ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيوليد دهش ندى مناور64961722411124025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00ثانوية الوليد للبنيناحيائيرائد دخيل قاسم حمو64971722411129005

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية382.0054.57ثانوية الوليد للبنيناحيائيسامي ابراهيم عمر حجي64981722411129008

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل641.0091.57ثانوية الوليد للبنيناحيائينائل اسماعيل وادي حجي64991722411129011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29ثانوية الوليد للبنيناحيائيوائل يوسف غائب حسين65001722411129014

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية الشهيد اسماعيل طالباحيائيعلي محمد علي نهر65011722411131004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل542.0077.43ثانوية الشهيد اسماعيل طالباحيائيفيصل فائز خلف غدير65021722411131007

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية الشهيد اسماعيل طالباحيائيمحمد احمد علي حميد65031722411131008

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71ثانوية الشهيد اسماعيل طالباحيائيوسام سالم عطيه محمد65041722411131011

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائياحمد حسن احمد حسن65051722411133002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0060.43اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائياحمد شهاب احمد شرقي65061722411133003

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائياحمد فاضل رمضان عطيوي65071722411133007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائياحمد وليد علي مصطو65081722411133009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل595.0085.00اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائياسالم انور خيري دهام65091722411133010

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيايهم عبد هللا فهيدي سليمان65101722411133012
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0073.14اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيخطاب احمد محمد جاسم65111722411133021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيزيد علي محمد علي65121722411133025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيزيد محمود حبش ابراهيم65131722411133026

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر515.0073.57اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيضياء احمد جاسم محمد65141722411133031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيضياء خضر محمد احمد65151722411133032

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية571.0081.57اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعبد الرحمن طه محمد عبد هللا65161722411133033

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعبد الرحمن عثمان خليل عبد65171722411133034

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد فتحي طه65181722411133035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعبد هللا زياد صالح عزو65191722411133039

كلية اآلداب/جامعة تكريت488.0069.71اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعلي زياد محمد خضير65201722411133041

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل531.0075.86اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعلي موفق سالم ناصر65211722411133045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعمر مشرق ياسين عواد65221722411133049

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيفارس عبد هللا نوح محمد65231722411133050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيفهد شامل سامي حسن65241722411133053

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيفهد عماش حسين علي65251722411133054

كلية اآلداب/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمؤمن محمد حامد خضر65261722411133055

كلية التربية /جامعة الحمدانية508.0072.57اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمؤيد داود سليم خلف65271722411133056

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى439.0062.71اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمحمد احمد محمد علي يونس65281722411133057

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى630.0090.00اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد بالل65291722411133059

كلية التمريض/جامعة الموصل685.0097.86اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمحمود حسين علي هالل65301722411133065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمحمود شهاب احمد شرقي65311722411133066

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى511.0073.00اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمصطفى محمد جاسم محمد65321722411133070

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية587.0083.86اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمصطفى هيثم مهدي صالح65331722411133072

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيميسر محمد دحام يونس65341722411133073

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل579.0082.71اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائييوسف مروان ابراهيم اسماعيل65351722411133076

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى475.0067.86اعدادية الشهاب للبنيناحيائياحمد ابراهيم حسن موسى65361722411134003

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0088.43اعدادية الشهاب للبنيناحيائياحمد الياس جاسم محمد65371722411134004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0061.14اعدادية الشهاب للبنيناحيائياحمد سعيد خلف سليمان65381722411134008

كلية اآلداب/جامعة الموصل530.0075.71اعدادية الشهاب للبنيناحيائياحمد سليمان محمد فتحي65391722411134009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0082.57اعدادية الشهاب للبنيناحيائياحمد صالح عبد هللا علي65401722411134010

قسم التربية الخاصة-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية الشهاب للبنيناحيائياحمد فتحي طه محمد65411722411134015

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل531.0075.86اعدادية الشهاب للبنيناحيائياحمد محمد علي اصغر محمد علي65421722411134017

كلية التمريض/جامعة تلعفر666.0095.14اعدادية الشهاب للبنيناحيائياديب محمد عبد خلف65431722411134019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية الشهاب للبنيناحيائياسامه مشعل صالح شهاب65441722411134022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية الشهاب للبنيناحيائياوس ارقم محمد جبر65451722411134023

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل582.0083.14اعدادية الشهاب للبنيناحيائيايسر ذنون حسن احمد65461722411134024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية الشهاب للبنيناحيائيايمن فتحي طه محمد65471722411134027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت544.0077.71اعدادية الشهاب للبنيناحيائيبدر نوح خلف عبد65481722411134029

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية الشهاب للبنيناحيائيجمعة حمد حسين وكاع65491722411134033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت522.0074.57اعدادية الشهاب للبنيناحيائيحارث احمود محمد درويش65501722411134034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0083.43اعدادية الشهاب للبنيناحيائيحبيب سعود حسن احمد65511722411134035

كلية التمريض/جامعة نينوى672.0096.00اعدادية الشهاب للبنيناحيائيحسين حميد سليمان احمد65521722411134036
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية الشهاب للبنيناحيائيحيدر رياض حميد محمد شيت65531722411134040

كلية التمريض/جامعة الموصل686.0098.00اعدادية الشهاب للبنيناحيائيخالد احمد جاسم خلف65541722411134041

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.14اعدادية الشهاب للبنيناحيائيخالد خلف حميد مطلك65551722411134043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية الشهاب للبنيناحيائيرافع عيدان خليف عمر65561722411134045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية الشهاب للبنيناحيائيسيف مشعل صالح شهاب65571722411134054

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0089.71اعدادية الشهاب للبنيناحيائيصدام حسين علي حميد65581722411134058

كلية العلوم/جامعة ديالى586.0083.71اعدادية الشهاب للبنيناحيائيطه عبد السالم سليمان احمد65591722411134063

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار537.0076.71اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعبد الحكم عبد الواحد احمد اخضير65601722411134065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل585.0083.57اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعبد الرحمن احسان سلطان حاجم65611722411134066

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد حسن عبد هللا65621722411134067

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعبد الستار حبيب اسماعيل احمد65631722411134072

كلية التمريض/جامعة الموصل685.0097.86اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعبد هللا ذنون كريبان عايد65641722411134077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعبد هللا عقيل حازم خليل65651722411134079

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل589.0084.14اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعبد هللا عمار عبد القادر خليل65661722411134080

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعثمان احمد مهيدي محمد65671722411134084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل596.0085.14اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعثمان عبد الحكيم محمد يوسف65681722411134085

كلية العلوم/جامعة الموصل630.0090.00اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعدي هادي مهيدي عطا هللا65691722411134087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعلي حسين احمد مطر65701722411134090

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى599.0085.57اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعلي خزعل حمادي جاسم65711722411134091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت569.0081.29اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعمار احمد محمد عبد الرحمن65721722411134097

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعمر رعد غالب ياسين65731722411134099

كلية التمريض/جامعة نينوى674.0096.29اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعمر علي طلب خلف65741722411134100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعمر محمد شكر محمود65751722411134101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية الشهاب للبنيناحيائيفراس محمد غازي عبد المنعم65761722411134104

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى538.0076.86اعدادية الشهاب للبنيناحيائيقبيس فارس خلف احمد65771722411134106

كلية التربية /جامعة الحمدانية497.0071.00اعدادية الشهاب للبنيناحيائيليث عز الدين ابراهيم عزيز65781722411134107

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمتعب عبد طارش بادي65791722411134110

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمثنى احمد محمد علي سليمان65801722411134111

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى534.0076.29اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمحمد ابراهيم محمد ابراهيم65811722411134113

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمحمد احمد حسين عويد65821722411134114

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمحمد بسام محمد فاضل65831722411134116

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد علي65841722411134118

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمحمد صكر يونس سليمان65851722411134119

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل539.0077.00اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمحمد عبد هللا سلطان خلف65861722411134122

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمحمد عبد هللا مطلك علي65871722411134123

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمحمد عالء الدين سعيد جرجيس65881722411134124

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمحمد مزاحم علي قاسم65891722411134126

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمحمود جسام محمد ابراهيم65901722411134128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمحمود سالم حسين عويد65911722411134130

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل547.0078.14اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمحمود علي سليمان محمود65921722411134131

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمدين خير الدين عبد جرجيس65931722411134134

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمصطفى وليد خالد هاشم65941722411134139
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نينوى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت546.0078.00اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمصعب علي محمد رفعت65951722411134140

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمصعب فالح خلف صالح65961722411134141

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية الشهاب للبنيناحيائينذير حسين عبد محمود65971722411134145

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية الشهاب للبنيناحيائينكتل مشعل صالح شهاب65981722411134146

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية الشهاب للبنيناحيائينوفل صالح محمود بلو65991722411134147

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية الشهاب للبنيناحيائيهمام عبد القادر شهاب احمد66001722411134149

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية الشهاب للبنيناحيائيياسر عمر يونس حمود66011722411134152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية الشهاب للبنيناحيائيياسر نشوان صالح فتحي66021722411134153

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية الشهاب للبنيناحيائييوسف ضياء الدين غانم محمود66031722411134156

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية631.0090.14اعدادية الشهاب للبنيناحيائييوسف علي رمضان اسماعيل66041722411134157

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية الشهاب للبنيناحيائييوسف ماهر احمد علي66051722411134158

كلية التربية /جامعة الحمدانية532.0076.00اعدادية الشهاب للبنيناحيائييونس فراس احمد حسن66061722411134164

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية الشافعي للبنيناحيائيابراهيم محمد شويش خميس66071722411135001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية الشافعي للبنيناحيائياحمد عبد القادر ذنون خليف66081722411135007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية الشافعي للبنيناحيائياحمد قيدار محمد احمد66091722411135010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية الشافعي للبنيناحيائياحمد محمد جاسم محمد66101722411135011

كلية العلوم/جامعة الموصل610.0087.14اعدادية الشافعي للبنيناحيائياحمد منير نذير يحيى66111722411135012

كلية العلوم/جامعة الموصل626.0089.43اعدادية الشافعي للبنيناحيائيادريس بشار محمد ذيب حسو66121722411135015

كلية التربية /جامعة الحمدانية510.0072.86اعدادية الشافعي للبنيناحيائياسامة صباح احمد علي66131722411135016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0063.14اعدادية الشافعي للبنيناحيائيايهاب هيمان حقي حميد66141722411135022

كلية التربية /جامعة الحمدانية558.0079.71اعدادية الشافعي للبنيناحيائيحارث جمعه احمد خليف66151722411135028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية الشافعي للبنيناحيائيرمضان تركي احمد فتاح66161722411135035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية الشافعي للبنيناحيائيسالم اياد نجم الدين سعيد66171722411135038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل628.0089.71اعدادية الشافعي للبنيناحيائيسجاد علي جمعة محمد علي66181722411135039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية الشافعي للبنيناحيائيطارق يونس سليمان فرحان66191722411135042

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14اعدادية الشافعي للبنيناحيائيعبد الرحمن ثامر مالو مصطفى66201722411135046

كلية طب االسنان/جامعة كركوك691.0098.71اعدادية الشافعي للبنيناحيائيعبد الرحمن ماهر عبد هللا محمد66211722411135047

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية الشافعي للبنيناحيائيعبد الرحمن ميسر قاسم محمود66221722411135050

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0089.71اعدادية الشافعي للبنيناحيائيعبد السالم صباح صبحي شيت66231722411135053

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية الشافعي للبنيناحيائيعبد هللا حازم محمد عبد هللا66241722411135054

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية الشافعي للبنيناحيائيعبد المانع ظاهر بشار احمد66251722411135056

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية616.0088.00اعدادية الشافعي للبنيناحيائيعمر قاسم احمد حمد66261722411135067

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية600.0085.71اعدادية الشافعي للبنيناحيائيفراس محمد احمد سعيد66271722411135072

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية الشافعي للبنيناحيائيفهد احمد حمودي نجم66281722411135073

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0063.29اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمؤمن احمد عبد هللا علي66291722411135076

كلية العلوم/جامعة الموصل640.0091.43اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمحمد حسين صابر محمد علي66301722411135079

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمحمد عامر توفيق عبد اللطيف66311722411135083

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمحمد عالء الدين محمد شاكر سعد هللا66321722411135087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمحمد ماهر جبار هذال66331722411135088

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمصطفى احمد هيبة هللا احمد66341722411135096

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمصطفى احمد يوسف احمد66351722411135097

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمصطفى دحام ادريس مجيد66361722411135098
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمصطفى رياض عبد فتحي66371722411135099

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0062.86اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمعاذ محمد عبد العلي عثمان66381722411135104

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية الشافعي للبنيناحيائيهيثم عبد علي عبيد66391722411135108

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية الشافعي للبنيناحيائييونس محمد يونس فاضل66401722411135113

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية الشافعي للبنيناحيائييونس محمود صالح احمد66411722411135114

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية الشافعي للبنيناحيائييونس هشام عطيه احمد66421722411135115

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر513.0073.29ثانوية اشوا للبنيناحيائيفيصل خلف حسين جاسم66431722411136004

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر499.0071.29ثانوية اشوا للبنيناحيائيمحمد جمعه حسين عبد هللا66441722411136005

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر448.0064.00ثانوية اشوا للبنيناحيائيمزاحم ميسر محمد خضر66451722411136006

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية اشور للبنيناحيائيتوني عامر حبيب عبوش66461722411138008

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية اشور للبنيناحيائيجون شوقي سالم حنا66471722411138009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية اشور للبنيناحيائيدانييل ماجد يوشوع متي66481722411138010

كلية التربية /جامعة الحمدانية540.0077.14اعدادية اشور للبنيناحيائيراندي عدي عزيز سوالقا66491722411138013

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية اشور للبنيناحيائيرضوان عدنان خليل مجيد66501722411138014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية اشور للبنيناحيائيزين العابدين عمار عز الدين ذنون66511722411138016

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية اشور للبنيناحيائيستيفن سمير مارزينا هدو66521722411138017

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية اشور للبنيناحيائيسمير بسام زكريا نيسان66531722411138019

كلية التمريض/جامعة الموصل678.0096.86اعدادية اشور للبنيناحيائيصباح فادي عبوش عبد المسيح66541722411138022

كلية التربية /جامعة الحمدانية514.0073.43اعدادية اشور للبنيناحيائيصكر محمود احمد حسين66551722411138023

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية اشور للبنيناحيائيعلي عباس نوح الياس66561722411138030

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية373.0053.29اعدادية اشور للبنيناحيائيفادي وسام بكو اسحق66571722411138032

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل547.0078.14اعدادية اشور للبنيناحيائيمارتن اركان قيصر ايوب66581722411138036

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية اشور للبنيناحيائيماريو خالد شمعون سعدو66591722411138037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية اشور للبنيناحيائيمحمد عقيل حبيب سليمان66601722411138041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86اعدادية اشور للبنيناحيائييوسف شربيل نوح ميخا66611722411138044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية دمشق للبنيناحيائيابراهيم حمد عايد وهب66621722411146001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية دمشق للبنيناحيائياحمد زياد وعد جاسم66631722411146006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية دمشق للبنيناحيائياحمد صباح عزيز علي66641722411146008

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية دمشق للبنيناحيائياحمد فتحي محمد نجم66651722411146009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل597.0085.29اعدادية دمشق للبنيناحيائياحمد محمد علي ناظم محمد66661722411146010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0063.57اعدادية دمشق للبنيناحيائياحمد يوسف صالح حمو66671722411146011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر467.0066.71اعدادية دمشق للبنيناحيائياسماعيل امير محمد عبد الرحمن66681722411146012

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية دمشق للبنيناحيائيحسام سعد خليل فتحي66691722411146016

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية دمشق للبنيناحيائيعبد الرحمن غانم فتحي حسين66701722411146021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية دمشق للبنيناحيائيعبد الرحمن واسط خلف رحال66711722411146022

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0086.00اعدادية دمشق للبنيناحيائيعبد الرزاق صالح محمد خضر66721722411146023

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية دمشق للبنيناحيائيليث فتحي محمد نجم66731722411146033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية دمشق للبنيناحيائيمحمد حازم عمر احمد66741722411146035

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية دمشق للبنيناحيائيمحمد غانم فتحي حسين66751722411146038

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية دمشق للبنيناحيائيمحمد فارس حسين جاسم66761722411146039

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية دمشق للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم محمد يونس66771722411146041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية دمشق للبنيناحيائيهاشم قيصر انور حسين66781722411146044

349 من 159صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

نينوى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية دمشق للبنيناحيائيهشام علي شعبان حسين66791722411146045

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية571.0081.57اعدادية دمشق للبنيناحيائيوسيم خالد محمود سعيد66801722411146046

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0081.00اعدادية دمشق للبنيناحيائيياسر احمد خلف ياسين66811722411146047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية دمشق للبنيناحيائييوسف ماهر ابراهيم ذنون66821722411146050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية الرضواني للبنيناحيائيابراهيم عزيز علي محمد66831722411147002

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29اعدادية الرضواني للبنيناحيائياحمد جاسم حسين علي66841722411147004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0082.71اعدادية الرضواني للبنيناحيائياحمد خليل ابراهيم حمدان66851722411147007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر507.0072.43اعدادية الرضواني للبنيناحيائياسامه رجب عبد جمعه66861722411147016

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية الرضواني للبنيناحيائياسامه صباح جاسم اسماعيل66871722411147017

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت562.0080.29اعدادية الرضواني للبنيناحيائياكرم جمعه احمد رجب66881722411147018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0082.57اعدادية الرضواني للبنيناحيائياوس موفق حمد طه66891722411147019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت534.0076.29اعدادية الرضواني للبنيناحيائياياد خلف ابراهيم داود66901722411147020

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية الرضواني للبنيناحيائيايوب يوسف ابراهيم موسى66911722411147023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية الرضواني للبنيناحيائيبرزان قصي عبد هللا فتحي66921722411147024

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية الرضواني للبنيناحيائيحسين احمد هالل فتحي66931722411147028

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية الرضواني للبنيناحيائيحمد محمود غانم عبد66941722411147032

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57اعدادية الرضواني للبنيناحيائيحمزه وعد هللا محمد علي66951722411147033

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية الرضواني للبنيناحيائيخالد سعيد خليل جمعه66961722411147034

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر455.0065.00اعدادية الرضواني للبنيناحيائيخالد عبد هللا احمد حسين66971722411147035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية الرضواني للبنيناحيائيذكوان رعد سلطان نجم66981722411147037

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية الرضواني للبنيناحيائيراغب حسن عويد طه66991722411147039

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43اعدادية الرضواني للبنيناحيائيربيع سليمان حديد علي67001722411147040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0083.57اعدادية الرضواني للبنيناحيائيريان صالح علي حسون67011722411147043

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00اعدادية الرضواني للبنيناحيائيزيد محمود احمد علي67021722411147045

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية الرضواني للبنيناحيائيزيد محمود جمعه حمادي67031722411147046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية الرضواني للبنيناحيائيساجر محمود نزال عبد هللا67041722411147047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية الرضواني للبنيناحيائيسيف فارس محمد مراد67051722411147053

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل574.0082.00اعدادية الرضواني للبنيناحيائيسيف محمد موسى محمد67061722411147054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0084.00اعدادية الرضواني للبنيناحيائيصكر شاهين ذياب ابراهيم67071722411147056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية الرضواني للبنيناحيائيطايس محمود خليل ابراهيم67081722411147058

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل636.0090.86اعدادية الرضواني للبنيناحيائيعبد الرحمن عايد محمد عكله67091722411147059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل589.0084.14اعدادية الرضواني للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد احمد محمد67101722411147060

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية الرضواني للبنيناحيائيعبد هللا وعد هللا اسماعيل ابراهيم67111722411147068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت547.0078.14اعدادية الرضواني للبنيناحيائيعدنان ياسين سالم ياسين67121722411147071

كلية التمريض/جامعة تكريت669.0095.57اعدادية الرضواني للبنيناحيائيعفيف علي هوين وحش67131722411147073

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0086.00اعدادية الرضواني للبنيناحيائيعمر هالل غدير درويش67141722411147083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية الرضواني للبنيناحيائيغياث علي احمد فتحي67151722411147084

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية الرضواني للبنيناحيائيغيث محمد ابراهيم محمد67161722411147086

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية الرضواني للبنيناحيائيفالح عبد هللا فليح عبد هللا67171722411147087

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية الرضواني للبنيناحيائيقاسم حاكم خضر محمد67181722411147089

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية الرضواني للبنيناحيائيقتيبة عذال فاضل محمد67191722411147090

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى616.0088.00اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمثنى حميد احمد محمد67201722411147091
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية454.0064.86اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمحمد اسماعيل خضر حسن67211722411147094

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية578.0082.57اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد ستاوي67221722411147095

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0089.57اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمحمد خضر حميد محمود67231722411147097

كلية التمريض/جامعة نينوى673.0096.14اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمحمد خليل اسماعيل حسن67241722411147099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0082.43اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمحمد سالم محمد اسماعيل67251722411147101

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمحمد سعد احمد مجيد67261722411147102

كلية التربية /جامعة الحمدانية521.0074.43اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمحمد فرحان محمد مراد67271722411147106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت537.0076.71اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمحمد موفق غانم موسى67281722411147108

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمحمود اسماعيل محمد فتحي67291722411147112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمديد علي خليف حديد67301722411147119

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمنذر خميس عبد هللا محمد67311722411147124

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمنهل محمد علي حسين67321722411147125

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية الرضواني للبنيناحيائيوليد خالد شعبان محمود67331722411147128

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43اعدادية الرضواني للبنيناحيائيياسر وعد سطام فتحي67341722411147130

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية الرضواني للبنيناحيائيياسين محمد جمعه هالل67351722411147131

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية الرضواني للبنيناحيائييوسف احمد عبد هللا حمد67361722411147132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0082.00اعدادية الرضواني للبنيناحيائييوسف محمد خلف خضر67371722411147133

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0063.29اعدادية الرضواني للبنيناحيائييونس احمد علي خليف67381722411147135

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت594.0084.86اعدادية الرضواني للبنيناحيائييونس محي محمد جاسم67391722411147136

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى514.0073.43ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيابراهيم رضوان محمود الياس67401722411148001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية420.0060.00ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائياحسان عبد هللا حسين جاسم67411722411148006

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل533.0076.14ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائياحسان عطية خلف عبد هللا67421722411148007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائياحمد ابراهيم صالح رجب67431722411148008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل490.0070.00ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائياحمد جرجيس حمد رجب67441722411148009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية478.0068.29ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائياحمد عبد الكريم احمد علي67451722411148012

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل600.0085.71ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائياحمد محمد احمد جاسم67461722411148013

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائياسامة ذنون احمد علي67471722411148015

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائياسيد محمود مرعي حسن67481722411148016

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائياشرف عطا هللا عبد هللا الياس67491722411148017

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل619.0088.43ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيامجد احمد محمد امحشول67501722411148018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0069.57ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيانس بشار احمد حسن67511722411148019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل609.0087.00ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيايوب محمد احمد صالح67521722411148022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت505.0072.14ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيبكر محمد فرحان محمد67531722411148027

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيحارث حذيفة سالم صالح67541722411148029

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية638.0091.14ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيحارث فاضل عسكر محمد67551722411148030

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل581.0083.00ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيحسام عامر جاسم علي67561722411148032

كلية العلوم/جامعة الموصل632.0090.29ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيحسين احمد حبش علي67571722411148033

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية546.0078.00ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيرمضان يوسف احمد علي67581722411148034

كلية العلوم/جامعة تكريت584.0083.43ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيزيد محمود سلطان هيتاوي67591722411148036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية526.0075.14ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيصالح خالد فاضل عبد هللا67601722411148040

كلية التربية /جامعة الحمدانية484.0069.14ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيصدام يوسف رمضان محمد67611722411148042

كلية الحقوق/جامعة الموصل590.0084.29ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيصالح عمر حميد عزيز67621722411148044
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيضياء علي مطر علي67631722411148045

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيعامر صالح سالم علي67641722411148048

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0081.00ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيعمر زياد خليف نواس67651722411148055

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل584.0083.43ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيعمر هزاع اسماعيل ابراهيم67661722411148057

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيفهد خالد صالح عطا هللا67671722411148061

كلية العلوم/جامعة تكريت580.0082.86ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيلطيف عفاف محمد علي67681722411148063

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيمؤمن سالم احمد عصفور67691722411148065

كلية الزراعة/جامعة ميسان548.0078.29ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيمحمد حسن محمد حسن67701722411148068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل581.0083.00ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيمحمد داود سالم علي67711722411148069

كلية العلوم/جامعة الموصل633.0090.43ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيمحمد رعد جاسم محمود67721722411148070

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيمحمد سالم محمد حمد67731722411148072

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيمحمد عجيل محمد عالوي67741722411148074

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيمحمود مزهر محمود عبد هللا67751722411148078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل568.0081.14ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيمصطفى جاسم نواس الياس67761722411148082

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0064.57ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيمصطفى جميل جمعة حسن67771722411148083

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيمصطفى محمود خلف عبد هللا67781722411148086

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل588.0084.00ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيمصعب عامر يوسف يونس67791722411148087

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0072.71ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائينوح ادريس احمد محمد67801722411148090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيهاشم محمد جمعة عبد الكريم67811722411148091

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيهمام بشار احمد سلطان67821722411148092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0067.57ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيوطبان يوسف رمضان محمد67831722411148096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت550.0078.57ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائييونس حسين علي ياسين67841722411148098

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية552.0078.86ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيابراهيم عبد الحافظ خليف اسماعيل67851722411152001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت572.0081.71ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائياحمد حسين محمود سليمان67861722411152002

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل467.0066.71ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائياحمد علي مطر علي67871722411152004

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيالحارث ثاير طه خلف67881722411152006

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيايمن صبار حسين علي67891722411152007

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية556.0079.43ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيحسين محمد حسين علي67901722411152010

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل504.0072.00ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيزياد جاسم محمد اسماعيل67911722411152012

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيزيد فوزي عواد خلف67921722411152013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت498.0071.14ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيصالح حسن عبد هللا اسماعيل67931722411152015

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى569.0081.29ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيصهيب عبد العزيز محمود سليمان67941722411152016

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل613.0087.57ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيعبد هللا عطيه حرج مهاوش67951722411152021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيعبد الواحد يحيى محمد حسن67961722411152022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية421.0060.14ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيعبد الودود خالد جمعه احمد67971722411152023

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيعلي ياسر فتحي خلف67981722411152024

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0087.43ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيعمر صالح مهدي صالح67991722411152025

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593.0084.71ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيعمر عبد العزيز محمود سليمان68001722411152026

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل590.0084.29ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيمحمد علي خلف عبد هللا68011722411152032

كلية العلوم/جامعة الموصل629.0089.86ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيمحمود فتحي حسين محمد68021722411152033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0068.14ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيمروان انصيف جاسم محمد68031722411152034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل559.0079.86ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيمصطفى خليل عايد سليمان68041722411152037
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كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم514.0073.43ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيياسين طه ياسين طه68051722411152039

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائييونس محسن عابد محمد68061722411152040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل601.0085.86ثانوية الدراويش للبنيناحيائياحمد لقمان عطاوي احمد68071722411155002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية460.0065.71ثانوية الدراويش للبنيناحيائيجواد عوني حازم جعفر68081722411155004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية437.0062.43ثانوية الدراويش للبنيناحيائيحسن فيصل بشير محمد68091722411155007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية445.0063.57ثانوية الدراويش للبنيناحيائيحسين فيصل بشير محمد68101722411155009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0069.57ثانوية الدراويش للبنيناحيائيعباس عزيز غازي عزيز68111722411155016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0081.14ثانوية الدراويش للبنيناحيائيمحمد حميد زينل علي68121722411155024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل597.0085.29ثانوية الدراويش للبنيناحيائيمحمد علي محمد علي68131722411155026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86ثانوية الدراويش للبنيناحيائييوسف جميل جمعه صالح68141722411155031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0082.86ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيادهم عبد الستار خالص رشاد68151722411157001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيحسن علي محمود كردي68161722411157004

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0086.86ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيزيد سالم خالص رشاد68171722411157005

كلية العلوم/جامعة تكريت593.0084.71ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيعادل عبد االله عبد اللطيف سلطان68181722411157011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل537.0076.71ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيعبد الرزاق محمد عناد محمد68191722411157014

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل460.0065.71ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيعثمان شوقي احمد نجيب68201722411157018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل547.0078.14ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيعروة ناطق اسماعيل حمادي68211722411157019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0070.00ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيعلي عبد االله عبد اللطيف سلطان68221722411157021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0066.57ثانوية االزاهير للبنيناحيائياحمد محمد يونس حسن علي68231722411162002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت589.0084.14ثانوية االزاهير للبنيناحيائيحسين عقيل محمد شريف ذنون68241722411162005

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى598.0085.43ثانوية االزاهير للبنيناحيائيحمزة ابراهيم حسين يونس68251722411162006

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك628.0089.71ثانوية االزاهير للبنيناحيائيرسول حسين حسن علي68261722411162007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481.0068.71ثانوية االزاهير للبنيناحيائيسجاد جميل يونس محمد68271722411162009

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية591.0084.43ثانوية االزاهير للبنيناحيائيعمار عبد المنعم خضر الياس68281722411162014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71ثانوية االزاهير للبنيناحيائيليث ابراهيم شاكر محمد علي68291722411162016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار483.0069.00ثانوية االزاهير للبنيناحيائيمحمد رضوان محمد سليم يونس68301722411162017

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية االزاهير للبنيناحيائيمحمد عبد العظيم محمد جميل جعفر68311722411162018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر483.0069.00ثانوية االزاهير للبنيناحيائيمحمد علي اكبر خلف عرب68321722411162019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00ثانوية االزاهير للبنيناحيائيمحمد فاضل عباس خليل68331722411162021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0084.43ثانوية المزرع للبنيناحيائيايهاب محمد علي خليل ابراهيم68341722411163002

كلية التربية /جامعة الحمدانية503.0071.86ثانوية المزرع للبنيناحيائيثامر احمد حسن احمد68351722411163003

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر449.0064.14ثانوية المزرع للبنيناحيائيدرهان احمد خضر درويش68361722411163006

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية المزرع للبنيناحيائيريان محمود محمد خلف68371722411163007

كلية التربية /جامعة الحمدانية550.0078.57ثانوية المزرع للبنيناحيائيصدام عبد هللا محمد خضر68381722411163008

كلية التربية /جامعة الحمدانية495.0070.71ثانوية المزرع للبنيناحيائيعبد الكريم مجرن ظاهر صاطي68391722411163010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية433.0061.86ثانوية المزرع للبنيناحيائيغزوان ثامر عبد العزيز ابراهيم68401722411163014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية المزرع للبنيناحيائيمحمد عبد الباسط محمود عثمان68411722411163016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0080.86ثانوية المزرع للبنيناحيائيمحمود عبد هللا احمد عبد هللا68421722411163017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل612.0087.43ثانوية المزرع للبنيناحيائيمزاحم خلف احمد فريح68431722411163018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0073.00ثانوية المزرع للبنيناحيائيهيثم محمد احمد عبد هللا68441722411163021

كلية التربية /جامعة الحمدانية503.0071.86ثانوية المزرع للبنيناحيائييوسف حسين علي عباس68451722411163022

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائياحسان محمود علي اصغر مصطفى68461722411164002
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قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية675.0096.43اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائياحمد عدنان حسين زين العابدين68471722411164004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائياشتر عبد المناف محمود يونس68481722411164007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر515.0073.57اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيباقر محمود محمد حسين يونس68491722411164011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر525.0075.00اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيبشير محمود محمد حسين يونس68501722411164013

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيجواد قاسم باقر صالح68511722411164016

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0083.14اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيحاجي مجيد مصطفى الياس68521722411164018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل509.0072.71اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيحسن زينل حسين محمد68531722411164022

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل514.0073.43اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيحسن علي اصغر حسن حسين68541722411164024

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيحسن محمد علي ايوب محمد68551722411164027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيحسين جاسم محمد احمد68561722411164029

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت560.0080.00اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيحسين نايف سليمان داود68571722411164033

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيحسين نوزت محمد عيد علي68581722411164034

كلية العلوم/جامعة الموصل610.0087.14اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيحيدر حازم عوني فارس68591722411164036

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر483.0069.00اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيحيدر محمد نور حسن سليمان68601722411164038

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيخضر عامر خضر طاهر68611722411164039

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيرضا علي رضا محمد68621722411164041

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيرضا محي الدين رضا كاظم68631722411164043

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء575.0082.14اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيسجاد خليل ابراهيم خليل68641722411164049

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيسعيد عبد الرحيم كردي اسماعيل68651722411164052

كلية التمريض/جامعة تلعفر675.0096.43اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيسلمان حميد عبد القادر عباس68661722411164053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيضياء طالب حسن سليمان68671722411164056

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيظاهر حبيب مصطفى محمد68681722411164057

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت558.0079.71اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعارف قاسم جاسم محمد68691722411164058

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعباس فاضل محمد يونس قنبر68701722411164060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية460.0065.71اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعباس محمد مجيد قاسم يونس68711722411164061

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر493.0070.43اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعبد هللا رجب عباس خضر68721722411164066

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت545.0077.86اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعصام صالح حسن خلف68731722411164068

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعالء كاظم محمد حسين يونس68741722411164070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعلي كاظم ناظم محمد بشير68751722411164081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيقاسم فالح محمد يونس قنبر68761722411164089

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل578.0082.57اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيكرار جودت محمد عيد علي68771722411164092

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر475.0067.86اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيكرار فيصل محمد يونس قنبر68781722411164093

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيكرار وعد عباس خضر68791722411164094

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحسن محمود محسن قنبر68801722411164097

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل601.0085.86اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد ابيدار سعيد بكتاش68811722411164098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0082.43اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد باقر حسن محمود يونس68821722411164099

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0081.14اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد باقر رسول علي يوسف68831722411164100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد باقر زين العابدين حسين زين العابدين68841722411164101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل520.0074.29اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد باقر زينل حسين محمد68851722411164102

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد باقر علي حسين علي68861722411164103

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر476.0068.00اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد حسين حمد محمد68871722411164106

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل629.0089.86اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد صالح يحيى ياسين68881722411164111
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر563.0080.43اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد طاهر حبيب محرم عباس68891722411164113

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر469.0067.00اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد يونس وهب خالد68901722411164119

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر449.0064.14اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمود احمد علي عباس68911722411164120

كلية التمريض/جامعة تلعفر668.0095.43اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمود يوسف حسن وهب68921722411164121

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمسلم احمد علي عباس68931722411164122

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت514.0073.43اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمهدي احمد صالح مصطفى68941722411164127

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمهدي صاحب علي زين العابدين68951722411164129

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمهند محسن جاسم خضر68961722411164134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائينذير محمد تقي حيدر محمد68971722411164135

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائييقضان لقمان محمد نور علي68981722411164140

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر491.0070.14ثانوية الرجاء للبنيناحيائياحمد بدر فرج احمد68991722411165002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار517.0073.86ثانوية الرجاء للبنيناحيائيجمال حسن محمد صالح محمد69001722411165004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية الرجاء للبنيناحيائيحمزه عبد الرحيم حمزه جاسم69011722411165007

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ثانوية الرجاء للبنيناحيائيعلي عمر يوسف عمر69021722411165013

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71ثانوية الرجاء للبنيناحيائيمحمد بدر فرج احمد69031722411165015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل515.0073.57ثانوية الرجاء للبنيناحيائيمحمد عباس محمد علي عباس69041722411165018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0083.43ثانوية العدلة للبنيناحيائيعبد الرزاق علي حسين احمد69051722411171006

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57ثانوية العدلة للبنيناحيائيعبد هللا فيصل محمود يونس69061722411171007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية العدلة للبنيناحيائيعلي شاكر محمود يونس69071722411171009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت536.0076.57ثانوية العدلة للبنيناحيائيمحمود ابراهيم خلف فرج69081722411171013

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71ثانوية العدلة للبنيناحيائيمعاذ محمد طه كعود69091722411171014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيبرزان محمد علي شبيب69101722411177007

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيحسن عبد حسن علي69111722411177009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل587.0083.86ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيسفيان ابراهيم عبد هللا علي69121722411177013

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيعبد الحكيم عدنان عبد هللا علي69131722411177014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل587.0083.86ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيعبد المنعم حاجم سلطان حسن69141722411177020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار511.0073.00ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيعلي غانم شبيب مديد69151722411177022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل607.0086.71ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيفهد شاكر محمود فتحي69161722411177026

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيمحمد احمد جمعة عباوي69171722411177027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0084.43ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيمحمد صدام جاسم محمد69181722411177031

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيمدين صباح عبد هللا محمد69191722411177034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل600.0085.71ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيوليد عبد احمد حسين69201722411177036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية ابو جربوعة للبنيناحيائيحسن نكتل زينل ذياب69211722411178008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل613.0087.57ثانوية ابو جربوعة للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد العزيز صالح عمر69221722411178015

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب/جامعة الموصل481.0068.71ثانوية ابو جربوعة للبنيناحيائيمثنى رعد احمد حميد69231722411178016

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى617.0088.14ثانوية ابو جربوعة للبنيناحيائيمحمد حازم خليل قمبر69241722411178017

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00ثانوية تويم للبنيناحيائيابراهيم دهوش عبد هللا خليف69251722411179001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0072.57ثانوية تويم للبنيناحيائيارقم احمد علي خليف69261722411179002

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية تويم للبنيناحيائيانور بللو امديد عبد هللا69271722411179003

كلية التربية /جامعة الحمدانية517.0073.86ثانوية تويم للبنيناحيائيحمود جاسم احمد عبد هللا69281722411179005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14ثانوية تويم للبنيناحيائيسعد حسين محمد ظاهر69291722411179006

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0082.57ثانوية تويم للبنيناحيائيسفيان الطيف صالح ادعيس69301722411179007
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كلية العلوم/جامعة الموصل624.0089.14ثانوية تويم للبنيناحيائيشاكر محمود خالد احمد69311722411179009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29ثانوية تويم للبنيناحيائيعمر سبهان امديد عبد هللا69321722411179010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل628.0089.71ثانوية تويم للبنيناحيائيعمر عبد القادر عمر جنعان69331722411179011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14ثانوية تويم للبنيناحيائيفتحي ابراهيم حسن عبد هللا69341722411179013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14ثانوية تويم للبنيناحيائيمحمد عبد الواحد حميد احمد69351722411179015

كلية التربية /جامعة الحمدانية507.0072.43ثانوية تويم للبنيناحيائيمحمد فتحي ابراهيم حساني69361722411179016

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية تويم للبنيناحيائيمصعب بكر فتحي محمد69371722411179017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل505.0072.14ثانوية العدالة للبنيناحيائيابراهيم صالح زيدان خلف69381722411181001

كلية التربية /جامعة الحمدانية518.0074.00ثانوية العدالة للبنيناحيائياحمد امديد جمعه عطيه69391722411181003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل513.0073.29ثانوية العدالة للبنيناحيائياحمد ذياب غانم محمد69401722411181004

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت520.0074.29ثانوية العدالة للبنيناحيائياحمد مروان رشيد سرهيد69411722411181005

كلية التربية /جامعة الحمدانية518.0074.00ثانوية العدالة للبنيناحيائياسامة جمال عطشان ضاري69421722411181006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية العدالة للبنيناحيائيايمن رعد جاسم عبد هللا69431722411181008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0063.14ثانوية العدالة للبنيناحيائيذياب ثاير محمد صالح سلمان69441722411181014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل563.0080.43ثانوية العدالة للبنيناحيائيسالم عبد المالك محمد امعيد69451722411181015

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى573.0081.86ثانوية العدالة للبنيناحيائيعامر غانم لطيف ثامر69461722411181016

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية العدالة للبنيناحيائيعبد اللطيف سالم حسين معيد69471722411181019

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت545.0077.86ثانوية العدالة للبنيناحيائيعبد هللا رافع دحام حمد69481722411181022

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت630.0090.00ثانوية العدالة للبنيناحيائيعطيه عبد هللا محمد صالح سلمان69491722411181024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت470.0067.14ثانوية العدالة للبنيناحيائيغانم عبد سرهيد نزيل69501722411181029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0065.86ثانوية العدالة للبنيناحيائيغانم عطيه غانم محمد69511722411181030

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00ثانوية العدالة للبنيناحيائيمحمد عبد الغني اسعد حسين69521722411181036

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية العدالة للبنيناحيائيمصطفى صالح زيدان خلف69531722411181038

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية605.0086.43ثانوية العدالة للبنيناحيائيهاني محمد حسين غثيث69541722411181042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية ازهيليلة للبنيناحيائيسرمد فوزي عايد خلف69551722411182003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت584.0083.43ثانوية ازهيليلة للبنيناحيائيصديق سعيد محمد عايد69561722411182005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية ازهيليلة للبنيناحيائيعمر محمد عادل خلف69571722411182008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71ثانوية ازهيليلة للبنيناحيائيفيصل صباح خليل ابراهيم69581722411182009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية ازهيليلة للبنيناحيائيقاسم محمد عبد نفل69591722411182010

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى627.0089.57ثانوية القصر للبنيناحيائياسماعيل مروان اسماعيل رمضان69601722411185002

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر456.0065.14ثانوية القصر للبنيناحيائيعبد الرحمن ذنون حامد ابراهيم69611722411185007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.0070.14ثانوية القصر للبنيناحيائيعمر عبد القادر علي حامد69621722411185008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى471.0067.29ثانوية القصر للبنيناحيائيهادي حميد سالم خضر69631722411185009

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل541.0077.29ثانوية القصر للبنيناحيائييونس يوسف احمد يونس69641722411185010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14ثانوية الكبر للبنيناحيائيحسن حميدي حسن علي69651722411190004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71ثانوية الكبر للبنيناحيائيخالد فرحان ابراهيم احمد69661722411190009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل504.0072.00ثانوية الكبر للبنيناحيائيصديق عبد هللا ضحوي كران69671722411190011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل556.0079.43ثانوية الكبر للبنيناحيائيظاهر بشير الطيف سلطان69681722411190012

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية الكبر للبنيناحيائيعامر عراك اسود كعبه69691722411190014

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية529.0075.57ثانوية الكبر للبنيناحيائيعبد الكريم احمد حويدر احمد69701722411190016

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر478.0068.29ثانوية الكبر للبنيناحيائيعبد الكريم محسن نفدان غيار69711722411190017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل531.0075.86ثانوية الكبر للبنيناحيائيعبد هللا عدنان عكيل احمد69721722411190019
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0065.71ثانوية الكبر للبنيناحيائيفرحان محسن عبد هللا عبوش69731722411190020

كلية طب الموصل/جامعة الموصل712.52101.79ثانوية المتميزين الثانيةاحيائييحيى سهيل احمد حسين69741722411192005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0064.71ثانوية البوير للبنيناحيائياحمد محمود احمد حمود69751722411194002

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14ثانوية البوير للبنيناحيائياسامه محمود احمد حمود69761722411194003

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية البوير للبنيناحيائيحسين علي مطر سلطان69771722411194005

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71ثانوية البوير للبنيناحيائيحمد حميد فتحي علي69781722411194006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0074.57ثانوية البوير للبنيناحيائيخالد محمد مناور عبد هللا69791722411194007

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43ثانوية البوير للبنيناحيائيطه تحسين محمد صالح69801722411194008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية البوير للبنيناحيائيعبد الكريم احمد ياسين حسن69811722411194009

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية البوير للبنيناحيائيعالء محمود حسين علي69821722411194010

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43ثانوية البوير للبنيناحيائيعماد الدين علي حمد علي69831722411194011

كلية التمريض/جامعة تلعفر668.0095.43ثانوية البوير للبنيناحيائيمحمد طه محمود حنوش69841722411194012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل507.0072.43ثانوية البوير للبنيناحيائيمحمد محمود يونس محمد69851722411194013

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71ثانوية البوير للبنيناحيائيمحمد نوري محمود نوري حمد69861722411194014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0066.86ثانوية حسنكوي للبنيناحيائياثير محمد جميل اسماعيل احمد69871722411195001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0063.57ثانوية حسنكوي للبنيناحيائياحمد اسماعيل محمد علي اسماعيل69881722411195002

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0086.00ثانوية حسنكوي للبنيناحيائيبسام عبد الباسط محمد يونس حسن69891722411195003

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية587.0083.86ثانوية حسنكوي للبنيناحيائيجهاد محمد علي حسن69901722411195004

كلية العلوم/جامعة الموصل633.0090.43ثانوية حسنكوي للبنيناحيائيحامد شهاب عباس ابراهيم69911722411195005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14ثانوية حسنكوي للبنيناحيائيعبد االله نذير حسن محمد يونس69921722411195011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية حسنكوي للبنيناحيائيعمر نذير محمد علي خضر69931722411195013

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر491.0070.14ثانوية حسنكوي للبنيناحيائيعمران صادق عباس مصطفى69941722411195014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0082.43ثانوية حسنكوي للبنيناحيائيغريب عبد الهادي ابراهيم علي69951722411195016

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية حسنكوي للبنيناحيائيمحمد اسماعيل عبد الرزاق امين69961722411195018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت575.0082.14ثانوية حسنكوي للبنيناحيائيمحمد بشار عزيز ابراهيم69971722411195020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0083.57ثانوية حسنكوي للبنيناحيائيمحمد زهير محمد علي حسن69981722411195021

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0063.57ثانوية حسنكوي للبنيناحيائيمحمود اسماعيل محمد علي اسماعيل69991722411195026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00ثانوية حسنكوي للبنيناحيائيمصطفى اسماعيل علي مصطفى70001722411195027

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00ثانوية حسنكوي للبنيناحيائيمصطفى عبد الرضا عبد القادر خضر70011722411195028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0081.29ثانوية حسنكوي للبنيناحيائيوليد توفيق مصطفى عباس70021722411195030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00ثانوية ابو وني للبنيناحيائيبشار حازم عويد جاسم70031722411196001

كلية التمريض/جامعة نينوى676.0096.57ثانوية ابو وني للبنيناحيائيحكمت احمد محمد جنديل70041722411196003

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر448.0064.00ثانوية ابو وني للبنيناحيائيحواس احمد جاسم محمد70051722411196004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل581.0083.00ثانوية ابو وني للبنيناحيائيخالد محمود حسين ابراهيم70061722411196005

كلية التربية /جامعة الحمدانية521.0074.43ثانوية ابو وني للبنيناحيائيخالص ابراهيم حسين ابراهيم70071722411196006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0063.29ثانوية ابو وني للبنيناحيائيداؤد عمار محمد احمد70081722411196007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية ابو وني للبنيناحيائيذياب محمد احمد دبيس70091722411196008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0082.86ثانوية ابو وني للبنيناحيائيسرحان ظافر صالح احمد70101722411196009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية ابو وني للبنيناحيائيسعد محمد جاسم محمد70111722411196010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل621.0088.71ثانوية ابو وني للبنيناحيائيطه ياسين طه حسين70121722411196011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0067.43ثانوية ابو وني للبنيناحيائيعبد عثمان نايف عاتي70131722411196013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0066.14ثانوية ابو وني للبنيناحيائيعساف صالح خضر محمد70141722411196014
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل537.0076.71ثانوية ابو وني للبنيناحيائيغازي خالص خضر محمد70151722411196018

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت549.0078.43ثانوية ابو وني للبنيناحيائيغازي عثمان احمد ابراهيم70161722411196019

كلية التربية /جامعة الحمدانية526.0075.14ثانوية ابو وني للبنيناحيائيمحمد عبد محمد خلف70171722411196026

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية582.0083.14ثانوية ابو وني للبنيناحيائيمروان محمد محمود احمد70181722411196027

كلية التربية /جامعة الحمدانية523.0074.71ثانوية ابو وني للبنيناحيائينبهان محمد علو بلو70191722411196028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل526.0075.14ثانوية ابو وني للبنيناحيائينوفل ادريس احميد خلف70201722411196029

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14ثانوية االخوة للبنيناحيائيعبد العزيز عز الدين عزيز حسين70211722411197008

كلية القانون/جامعة نينوى574.0082.00ثانوية االخوة للبنيناحيائيعبد الكريم علي ابراهيم محمود70221722411197010

كلية التمريض/جامعة نينوى676.0096.57ثانوية االخوة للبنيناحيائيعبد هللا مسعود غياث الدين نوري70231722411197012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل480.0068.57ثانوية االخوة للبنيناحيائيعلي حسين ابراهيم يوسف70241722411197013

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل484.0069.14ثانوية االخوة للبنيناحيائيمحمد نامق سلطان عبد هللا70251722411197024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0061.14ثانوية االخوة للبنيناحيائيمصطفى هاشم احمد صبحي70261722411197026

كلية التربية /جامعة الحمدانية520.0074.29ثانوية ابليج للبنيناحيائيبسام خضر عويد خضر70271722411199005

كلية التربية /جامعة الحمدانية524.0074.86ثانوية ابليج للبنيناحيائيجوهر ظاهر خضر اسماعيل70281722411199006

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية606.0086.57ثانوية ابليج للبنيناحيائيجوهر ظاهر محمد شحاذه70291722411199007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية ابليج للبنيناحيائيسيف محسن خلف حميد70301722411199009

كلية التربية /جامعة الحمدانية499.0071.29ثانوية ابليج للبنيناحيائيشالل شريف محمد حمود70311722411199010

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية597.0085.29ثانوية ابليج للبنيناحيائيضاري فالح عائد خضر70321722411199011

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية ابليج للبنيناحيائيمال هللا عبد العزيز محمد سعيد صالح70331722411199013

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية595.0085.00ثانوية ابليج للبنيناحيائيمردان خلف جاسم صالح70341722411199015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل479.0068.43ثانوية ابليج للبنيناحيائينزار عبد الحافظ حميد حماد70351722411199016

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43ثانوية الفاضلية للبنيناحيائياحمد حمزه عباس سلمان70361722411200001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل520.0074.29ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيبالل محي الدين حسن علي70371722411200004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية425.0060.71ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيذنون يونس جالل سلمان70381722411200007

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.71ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيعلي ناظم ياسين فريق70391722411200013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية435.0062.14ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيغسان يوسف جالل سلمان70401722411200016

كلية التربية /جامعة الحمدانية548.0078.29ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيمحمد خليل فندو عبد القادر70411722411200019

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيمحمود يحيى عباس صالح70421722411200022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0069.43ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيموسى محي الدين حسن علي70431722411200025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية429.0061.29ثانوية الفاضلية للبنيناحيائييعقوب يوسف جالل سلمان70441722411200026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية االبداع للبنيناحيائيابراهيم مضر محمد صبيح سعودي70451722411202002

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية االبداع للبنيناحيائيادريس سعدي ميرخان عزيز70461722411202003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية االبداع للبنيناحيائيباسم ثائر غانم ايوب70471722411202007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية االبداع للبنيناحيائيسلوان سالم عواد علي70481722411202011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية االبداع للبنيناحيائيطه حسين هلوش عبد70491722411202013

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية االبداع للبنيناحيائيعبد هللا محمد وليد حازم70501722411202017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل521.0074.43اعدادية االبداع للبنيناحيائيعمار مؤيد هذال عبد70511722411202019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية االبداع للبنيناحيائيعمر مؤيد عبد هللا احمد70521722411202020

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية634.0090.57اعدادية االبداع للبنيناحيائيمحمد فارس صالح حامد70531722411202024

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86اعدادية االبداع للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد المنعم عزيز70541722411202026

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى623.0089.00اعدادية االبداع للبنيناحيائييوسف رائد سالم ذنون70551722411202028

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية خانصور للبنيناحيائياسعد خديدا خرو عنتر70561722411203004
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر482.0068.86اعدادية خانصور للبنيناحيائياياد خلف حسين ملكو70571722411203006

كلية التمريض/جامعة نينوى676.0096.57اعدادية خانصور للبنيناحيائيجالل برهيم سيدو بكر70581722411203008

كلية التربية /جامعة الحمدانية497.0071.00اعدادية خانصور للبنيناحيائيحاتم حاجي سيدو بشار70591722411203009

كلية اآلداب/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية خانصور للبنيناحيائيحسيب عرب سعيد عيدو70601722411203012

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية375.0053.57اعدادية خانصور للبنيناحيائيحواس خالد حجي قولو70611722411203014

كلية التمريض/جامعة الموصل680.0097.14اعدادية خانصور للبنيناحيائيخالد بكر خلف سليمان70621722411203016

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57اعدادية خانصور للبنيناحيائيسالم قوال مراد خلف70631722411203027

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.0098.86اعدادية خانصور للبنيناحيائيسيدو احمد حسو سيدو70641722411203028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية467.0066.71اعدادية خانصور للبنيناحيائيصباح مراد خلف اوصمان70651722411203032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية خانصور للبنيناحيائيكاميران خدر مراد ابراهيم70661722411203045

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر474.0067.71اعدادية خانصور للبنيناحيائيماهر درويش عباس غانم70671722411203048

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل595.0085.00اعدادية خانصور للبنيناحيائيمجدل قاسم خديد حجي70681722411203049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية خانصور للبنيناحيائيناجي حجي خلف كتو70691722411203052

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية خانصور للبنيناحيائينجم حجي الياس قاسم70701722411203054

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر457.0065.29اعدادية خانصور للبنيناحيائينزهان حسين مراد بشار70711722411203056

كلية العلوم/جامعة تكريت587.0083.86ثانوية أبو كله للبنيناحيائيسليمان سرحان ذياب تحيان70721722411204002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل595.0085.00ثانوية أبو كله للبنيناحيائيشاهر اعبيد حمدان جدعان70731722411204003

كلية التربية /جامعة الحمدانية532.0076.00ثانوية أبو كله للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد بتال حماد70741722411204005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل521.0074.43ثانوية أبو كله للبنيناحيائيفواز محمد دواح خليف70751722411204008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0081.29ثانوية الشروق للبنيناحيائيايمن حسين صالح عطا هللا70761722411205002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية الشروق للبنيناحيائيبالل عبد احمد عبد هللا70771722411205004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0078.71ثانوية الشروق للبنيناحيائيفراس ساير محمد احمد70781722411205007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل487.0069.57ثانوية الشروق للبنيناحيائيمحمد حامد علي محمد70791722411205008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0070.00ثانوية قره تبه عرب للبنيناحيائيعبد هللا فتحي عبد هللا سليمان70801722411207003

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية قره تبه عرب للبنيناحيائيمرعي عبد احمد رجب70811722411207007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر467.0066.71ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيجكر خليل سليمان حسين70821722411208002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيخلف خديدا خلف حسين70831722411208005

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيرضوان شمو حامو عبد هللا70841722411208007

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيساهر سليمان علي سليمان70851722411208010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيسفوك حجي ناصو ملكو70861722411208012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0074.86ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيسالم سيفو قرو حسو70871722411208013

قسم التربية الخاصة-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0068.57ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيسلطان سيدو حجي خضر70881722411208014

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيسيف رشو سعيد خليل70891722411208015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0082.00ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيفيصل خضر جوك اوصمان70901722411208018

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيكامل كمو اللو كندور70911722411208019

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيماهر بركات حجي علي70921722411208021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل525.0075.00ثانوية خورسيباط للبنيناحيائياحمد اياد نعمت محمود70931722411209001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0072.71ثانوية خورسيباط للبنيناحيائياحمد عبد محمد سلطان70941722411209002

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00ثانوية خورسيباط للبنيناحيائياحمد محمد خالد خليل70951722411209003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية604.0086.29ثانوية خورسيباط للبنيناحيائياسامة سالم احمد خدر70961722411209004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14ثانوية خورسيباط للبنيناحيائيجاسم محمد صالح عبو سليمان70971722411209007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر455.0065.00ثانوية خورسيباط للبنيناحيائيحسن جاسم محمد الياس70981722411209009
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71ثانوية خورسيباط للبنيناحيائيعمر عادل احمد محمد70991722411209016

كلية التمريض/جامعة الموصل682.0097.43ثانوية خورسيباط للبنيناحيائيمثنى محمود شاكر ابراهيم71001722411209017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29ثانوية خورسيباط للبنيناحيائيمحمد محمود خالد خليل71011722411209020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل573.0081.86ثانوية خورسيباط للبنيناحيائيمحمد نذير محمد حمزة71021722411209021

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل472.0067.43ثانوية خورسيباط للبنيناحيائيمحمود احمد حسن يونس71031722411209022

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية خورسيباط للبنيناحيائيمحمود جاسم محمد يحيى71041722411209023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل571.0081.57ثانوية خورسيباط للبنيناحيائيمحمود حكمت شريف سليمان71051722411209024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية441.0063.00ثانوية خورسيباط للبنيناحيائييوسف جمعة نجم عبد هللا71061722411209027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0062.71ثانوية خورسيباط للبنيناحيائييونس احمد محمد فتحي71071722411209028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية الغزالني للبنيناحيائياسماعيل رافل حمودي اسماعيل71081722411212001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57اعدادية الغزالني للبنيناحيائيحيدر هاشم اسماعيل خليل71091722411212004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية الغزالني للبنيناحيائيقاسم عمار قاسم محمد71101722411212009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية الغزالني للبنيناحيائييوسف سليم شاكر سليم71111722411212012

كلية التربية /جامعة الحمدانية539.0077.00ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائيحسان زهير شاكر فاضل71121722413002002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0065.43ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائيعثمان محمد سمير زيدان71131722413002005

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل523.0074.71ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائيعلي احمد ابراهيم جبر71141722413002006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل567.0081.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيسيف الدين محمد نوري سعيد71151722413003003

كلية الحقوق/جامعة الموصل590.0084.29ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيصالح نبيل قاسم صالح71161722413003004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد يوسف يونس جردو71171722413003008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى466.0066.57ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائينور الدين محمد نوري سعيد71181722413003009

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14ثانوية النور االهلية للبنيناحيائييونس ياسر يونس صفو71191722413004004

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل452.0064.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد محمد سليمان ناصر71201722413005002

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد محمود طه محمود71211722413005003

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0089.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيبسام عامر حمد سليمان71221722413005008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية439.0062.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيخالد محي الدين محمد يونس محمد71231722413005012

كلية العلوم/جامعة الموصل629.0089.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيساجر علي حمد حسن71241722413005014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0082.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيسيف الدين حسين احمد خليفة71251722413005016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0071.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيسيف نوري محيميد علي71261722413005018

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد علي صالح71271722413005022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل523.0074.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي مصطفى صالح خليل71281722413005024

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيفتحي نوري محيميد علي71291722413005025

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيفهد جاسم علي خلف71301722413005026

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا فتحي سلطان71311722413005030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل548.0078.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد عمر محمود امين71321722413005032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0082.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد عياده خلف دخيل71331722413005033

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد مصطفى صالح خليل71341722413005034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمد هللا خليف محمد خلف71351722413005036

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل599.0085.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي محمد صالح ظاهر71361722413005037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0078.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيوسام حسين محمود حسين71371722413005040

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية599.0085.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيوعد حكيم محمد طاهر سعيد71381722413005041

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار494.0070.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائييونس صدام صالح علي71391722413005043

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت561.0080.14ثانوية دار االندلس االهلية للبنيناحيائياحمد خالد طه سعيد71401722413006001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل483.0069.00ثانوية دار االندلس االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد عبد الرحمن عبد القادر71411722413006004

كلية الحقوق/جامعة الموصل588.0084.00ثانوية دار االندلس االهلية للبنيناحيائيمحمد باسم بدر يونس71421722413006005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى550.0078.57ثانوية دار االندلس االهلية للبنيناحيائيهالل فاروق صديق بكر71431722413006008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.14ثانوية دار االندلس االهلية للبنيناحيائييوسف نوفل حمدون صالح71441722413006010

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.00100.14ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائياحمد جاسم يعقوب ابراهيم71451722413007003

كلية التمريض/جامعة الموصل678.5696.94ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائياحمد عبد هللا احمد حمود71461722413007006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0081.57ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائياحمد ميسر ياسين طه71471722413007008

كلية االثار/جامعة الموصل430.0061.43ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيامير خالد شيخ موسى الياس71481722413007012

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل495.0070.71ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيامين محمد احمد محمد71491722413007013

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيانس بسام خلف سليمان71501722413007014

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيبارق فاضل محمد ابراهيم71511722413007016

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0897.44ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيبكر مروان يونس عباس71521722413007017

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.64100.38ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيحذيفه رعد عبد طه71531722413007021

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى571.0081.57ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيسعد سردار خضر خورشيد71541722413007026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل521.0074.43ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعادل يونس حسين علي71551722413007029

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0894.58ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عامر احمد صالح71561722413007032

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.4498.21ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد احمد حسين71571722413007034

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا جمال مدين عبد هللا71581722413007036

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل483.0069.00ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا نصرت انور عبد هللا71591722413007039

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعبد المهيمن طه احمد حمش71601722413007040

كلية العلوم/جامعة الموصل624.1689.17ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعبيدة مثنى عبد الهادي يحيى71611722413007041

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.9696.14ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعلي احمد حسن يونس71621722413007042

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.5698.65ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعمر سعد محمد حردان71631722413007049

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى440.0062.86ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعمر فارس فاضل عفر71641722413007050

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعمر محمد محمود اخضير71651722413007051

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.1298.73ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعمر ناظم قاسم اسماعيل71661722413007052

كلية التربية /جامعة الحمدانية509.0072.71ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعمران عدنان حسين شامي71671722413007053

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعيسى الياس مختار زينل71681722413007054

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.88100.13ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيمحمد ازهر حسن يونس71691722413007059

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل529.0075.57ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيمحمد حمد حسين محمد71701722413007061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0074.29ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيمحمد خالد محمد غزال صالح71711722413007062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل603.0086.14ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيمعاذ فارس موسى خليف71721722413007072

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيمناور مرعي حسن عبد هللا71731722413007073

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيهذال قصي رمضان صالح71741722413007076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.8879.55ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيياسين يحيى ابزار زينل71751722413007079

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية628.0089.71ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائييوسف صبحي كاظم اسماعيل71761722413007081

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل457.0065.29ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائييونس نجاح اسماعيل ابراهيم71771722413007087

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0070.71ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائياحمد محمد شكر محمود71781722413008003

كلية التربية /جامعة الحمدانية546.0078.00ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيعلي ماهر احمد جاسم71791722413008007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل595.0085.00ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمصطفى رائد شريف ذنون71801722413008008

كلية طب الموصل/جامعة الموصل704.00100.57ثانوية ام الربيعين االهلية للبنيناحيائياحمد كنعان احمد شهاب71811722413010001

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57ثانوية ام الربيعين االهلية للبنيناحيائيالمصطفى كنعان احمد شهاب71821722413010002
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كلية الطب البيطري/جامعة الموصل527.0075.29ثانوية نهج الهدى االهلية للبنيناحيائياحمد وسام طالل صالح71831722413012001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل586.0083.71ثانوية نهج الهدى االهلية للبنيناحيائيحارث ياسين دافي جزاع71841722413012007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل592.5684.65ثانوية نهج الهدى االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مقداد وعد هللا محمد بشير71851722413012013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0077.14ثانوية نهج الهدى االهلية للبنيناحيائيعبيدة احمد عبد الجبار سلطان71861722413012014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك636.0090.86ثانوية نهج الهدى االهلية للبنيناحيائيعلي حازم حبو حسن71871722413012016

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل557.0079.57ثانوية نهج الهدى االهلية للبنيناحيائيعيسى عبد اللطيف صالح خليل71881722413012019

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية666.5695.22ثانوية نهج الهدى االهلية للبنيناحيائيفهد خالد نعمان عبد هللا71891722413012020

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل561.0080.14ثانوية نهج الهدى االهلية للبنيناحيائيمصطفى اسماعيل احمد مصطفى71901722413012026

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل527.0075.29ثانوية نهج الهدى االهلية للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد جاسم71911722413012027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0071.29ثانوية نهج الهدى االهلية للبنيناحيائيهمام فتحي علي حسن71921722413012031

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار579.0082.71ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيأُبي وليد احمد شهاب71931722413013001

كلية اآلداب/جامعة الموصل525.0075.00ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيأمين قيس حمزه علي71941722413013002

كلية العلوم/جامعة الموصل659.0094.14ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيابراهيم بشار محمد ازهر ابراهيم71951722413013004

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار587.0083.86ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائياحمد رافع عبد الغني عبد71961722413013007

كلية العلوم/جامعة الموصل636.0090.86ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائياحمد عماد طارق ذنون71971722413013010

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى557.0079.57ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائياحمد نزار محمد طاهر جوهر71981722413013012

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيااللباني خلف علي مرود71991722413013014

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.00100.29ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيايمن احمد فؤاد علي72001722413013016

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسام سعد هللا سالم صالح72011722413013017

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى622.0088.86ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسن ربيع عبد الغفور محمد رفيق72021722413013018

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل660.0094.29ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسين احمد سعيد يحيى72031722413013019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى457.0065.29ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسين وعد هللا نجم حسين72041722413013020

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.9296.13ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيحمزة اسعد فيصل خطاب72051722413013021

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيخالد بشار هاشم يوسف72061722413013022

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية551.0078.71ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيزيد محمود صالح محمود72071722413013023

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل523.0074.71ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيطه عمر حازم عباس72081722413013025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل520.0074.29ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد الحميد مازن عبد الحميد قاسم72091722413013028

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى606.0086.57ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن اياد خزعل سعيد72101722413013029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن بسام خليل يونس72111722413013030

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.4499.92ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن حسان عبد العزيز رشيد72121722413013031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن مجيد حميد مجيد72131722413013032

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى622.0088.86ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن نشوان نذير طه72141722413013033

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل564.0080.57ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا شامل عبد هللا شيت72151722413013035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0069.71ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعروه مهند يوسف داود72161722413013038

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الجبار حسين احمد72171722413013041

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل605.0086.43ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعمر جالل فوزي شري72181722413013043

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.00100.71ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعمر صايغن محمد طاهر عبد القادر72191722413013044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0062.71ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعمران عبيد ابراهيم علي72201722413013046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514.0073.43ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعوني عبد الرحمن محمد سلمان72211722413013047

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيكرم هللا عمار محمد ابراهيم72221722413013049

كلية العلوم/جامعة الموصل634.5290.65ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيلبيد بن علي حميد علي72231722413013050

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.5298.36ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمؤمن قحطان عدنان محمود72241722413013051
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كلية التربية /جامعة الحمدانية488.0069.71ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد مجيد محمد72251722413013052

كلية الحقوق/جامعة الموصل592.0084.57ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد دعد عدنان محمد72261722413013054

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0089.57ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد قصي زهير محمد72271722413013056

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل527.0075.29ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد مروان حازم محمود72281722413013057

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد هيثم وعد هللا عبد الفتاح72291722413013060

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.1291.16ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمود محمد نجيب محمد72301722413013061

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل617.0088.14ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمود نوار محمد ازهر ابراهيم72311722413013062

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية550.0078.57ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى بشار يونس عبد القادر72321722413013064

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل674.4096.34ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى حميد صالح حميد72331722413013065

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائينور الدين صباح هاشم جاسم72341722413013067

كلية التمريض/جامعة الموصل679.0097.00ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيهمام حارث حميد مجيد72351722413013068

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل544.0077.71ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائييوسف بشار احمد ابراهيم72361722413013069

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائييوسف علي عبد الوهاب جاسم72371722413013071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0067.57ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائييوسف هيمان فيصل علي72381722413013072

كلية التمريض/جامعة نينوى675.0096.43ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائييونس صالح حسن محمد72391722413013073

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيابراهيم محمد توفيق ابراهيم محمد علي72401722413014001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل556.0079.43ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيرياض محمد رياض محمد علي72411722413014004

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيعبد هللا رافع صالح عالوي72421722413014007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0067.57ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيعبيدة احمد عبد السالم سحري72431722413014008

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل630.0090.00ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيقاسم رعد قاسم ابراهيم72441722413014011

كلية العلوم/جامعة الموصل654.0093.43ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيهارون سعد عبد هللا عبد الرزاق72451722413014015

كلية الطب/جامعة نينوى695.8099.40ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائياحمد عبد هللا ابراهيم فتحي72461722413017005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائياحمد هاشم خضير احمد72471722413017007

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.1298.30ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيبنيان عبد هللا عسكر عبد هللا72481722413017008

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.8498.83ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيحسن علي سالم يحيى72491722413017010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0496.72ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيسرمد محمود شكر محمود72501722413017014

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0099.86ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن ايسر محمود عبد هللا72511722413017017

كلية طب الموصل/جامعة الموصل708.12101.16ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز عبد الرحمن ابراهيم جاسم72521722413017018

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.40100.20ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عمار محمد شيت رشيد72531722413017019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0082.71ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيعلي حسن خلف جدعان72541722413017020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0068.29ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيعلي رمضان صالح اسماعيل72551722413017021

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيعلي عمار غانم محمد72561722413017022

كلية التمريض/جامعة نينوى676.6496.66ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيعمر رعد جاسم محمد72571722413017025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيفاضل محمد فاضل جاسم72581722413017026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل561.0080.14ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيقدامه خضر الياس جلو72591722413017027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0066.43ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيمحمد بسام محمد سلطان72601722413017031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية424.0060.57ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيمحمد بشار صبحي حمادي72611722413017032

كلية العلوم/جامعة الموصل636.0090.86ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيمحمد محمود ياسين عبوش72621722413017035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0069.71ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيمحمد وليد حسين علي72631722413017036

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية631.0090.14ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيمحمد يوسف عيسى رجب72641722413017037

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى569.2081.31ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم محمود فنش72651722413017038

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.7694.39ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيمعاذ حسان صالح ابراهيم72661722413017039
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قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية622.0088.86ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائينور الدين محمد ابراهيم فتحي72671722413017040

كلية طب االسنان/جامعة الموصل695.0099.29ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائييحيى اياد عبد الستار يحيى72681722413017041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل490.0070.00ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائييحيى خضر الياس جلو72691722413017042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0083.43ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائييوسف خالد سليمان عمر72701722413017043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0064.00ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائييوسف عادل عبد الحميد احمد72711722413017044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل603.0086.14ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائييوسف نبيل نايف اسماعيل72721722413017046

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائييوسف ياسر ممتاز يونس72731722413017047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل546.0078.00ثانوية القادة االهلية للبنيناحيائيحارث سمير سالم عبد الجبار72741722413018002

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل588.0084.00ثانوية القادة االهلية للبنيناحيائيشهم رائد احمد علي72751722413018004

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية القادة االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز احمد طاهر يوسف72761722413018006

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593.0084.71ثانوية القادة االهلية للبنيناحيائيمحمد زياد طارق قاسم72771722413018009

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية623.9289.13ثانوية القادة االهلية للبنيناحيائيمصطفى مازن احمد عبد72781722413018011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00ثانوية القادة االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد حازم عباس72791722413018012

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل585.0083.57ثانوية القادة االهلية للبنيناحيائييوسف عبد الرحمن علي محمد72801722413018017

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية552.0078.86ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيناحيائيعوف عبد الرحمن لقمان ياسين72811722413022006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0081.00ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيناحيائيكرم ماجد قاسم خالد72821722413022007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل598.0085.43ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيناحيائيمحمد يوسف عبد الحكيم لقمان جاسم72831722413022011

كلية الحقوق/جامعة الموصل628.0089.71ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيامير فارس مصطفى احمد72841722413023008

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيانس عبد العزيز شيت علي72851722413023009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل591.0084.43ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيانمار بدران جاسم سالم72861722413023010

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيحسن عائد منصور نجم72871722413023013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل482.0068.86ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيحسن عزيز يونس حسن72881722413023014

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية596.0085.14ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين عبد هللا حمد عبيد72891722413023015

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل478.0068.29ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيسيف محمد حسين عبد هللا72901722413023018

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن حمزة محمد فتحي72911722413023020

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن فتحي غازي فتحي72921722413023022

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل664.0094.86ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد هادي امين72931722413023025

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0089.57ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبد هللا محمد72941722413023027

كلية العلوم/جامعة الموصل632.0090.29ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعثمان احمد محمد صالح احمد72951722413023029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل544.0077.71ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيقاسم علي ادريس حامد72961722413023035

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل545.0077.86ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحسن محمود علي نجم72971722413023037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0070.29ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد طه مجيد طه72981722413023039

كلية القانون/جامعة نينوى574.0082.00ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد علي مشعل محمد72991722413023041

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد وعد احمد محمود73001722413023044

كلية العلوم/جامعة الموصل666.0095.14ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى معتصم محمد طاهر رضا73011722413023047

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل535.0076.43ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيهمام اياد خلدون احمد73021722413023050

كلية الطب/جامعة نينوى697.8499.69ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائييوسف عفيف حسين شريف73031722413023051

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى491.0070.14ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائييوسف فارس نعمت ذنون73041722413023052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية421.0060.14ثانوية الفراتين االهلية للبنيناحيائيسراج الدين فارس مصطفى محمد73051722413024003

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية الفراتين االهلية للبنيناحيائيشعيب باسل احمد حامد73061722413024004

كلية العلوم/جامعة تكريت582.0083.14ثانوية الفراتين االهلية للبنيناحيائيصقر محمد علي محمد جميل ياسين73071722413024005

كلية العلوم/جامعة الموصل626.8489.55ثانوية الفراتين االهلية للبنيناحيائيعثمان محمد حسن اسماعيل73081722413024007

349 من 174صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

نينوى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل646.0092.29ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائياحمد محمد جميل خضر73091722413025003

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيبرير حمزه حسين علي73101722413025009

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيجاسم محمد عباس محمد73111722413025010

كلية العلوم/جامعة الموصل673.0096.14ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحيدر محافظ زينل رضا73121722413025017

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0080.57ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيزين العابدين محي الدين اسماعيل شهاب73131722413025018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل585.0083.57ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيسجاد عبد االمير عباس محمد73141722413025019

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيسيف رمزي حسين خالد73151722413025020

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية626.0089.43ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيسيف نعمت نائف محمود73161722413025021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0068.29ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعباس اكرم جار هللا سلطان73171722413025024

كلية التمريض/جامعة الموصل681.0097.29ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعباس مزعل حبيب ظاهر73181722413025026

كلية العلوم/جامعة ديالى595.0085.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن خليل شكري هياس73191722413025027

كلية القانون/جامعة نينوى577.0082.43ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعبد الستار عدي عبد الستار ابراهيم73201722413025028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية444.0063.43ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي ذو الفقار نقي محمد73211722413025030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي صادق صابر علي73221722413025031

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504.0072.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعمار ياسر نقي محمد73231722413025033

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيكرار علي يوسف قمبر73241722413025036

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمتي سعيد سليمان داؤد73251722413025037

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد الباقر عباس يونس خليل73261722413025038

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية588.0084.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد حمزه فاضل محمد73271722413025039

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك537.0076.71ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد خيري قاسم عبد هللا73281722413025041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0063.57ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد فالح حسن جمعه73291722413025045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل568.0081.14ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد فالح حسن رمضان73301722413025046

كلية التربية /جامعة الحمدانية519.0074.14ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد مصطفى ابراهيم خضر عباس73311722413025049

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى628.0089.71ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمذكر غازي حسين علي73321722413025050

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل548.0078.29ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمصطفى سالم عبد الكريم جمعه73331722413025053

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.00100.71ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمقتدى احمد ابراهيم خليل73341722413025055

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل586.0083.71ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمنتظر مهدي محمد الياس73351722413025056

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمهدي خالد احمد سعدون73361722413025057

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل522.0074.57ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمهدي محمد علي قنبر رضا73371722413025058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0080.29ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيياسر انور جار هللا سلطان73381722413025060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية534.0076.29ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائييوسف ابراهيم جبار قوجه73391722413025061

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائييوسف عطا هللا فاضل خضر73401722413025062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0062.71ثانوية الفردوس االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عمر لطيف حمودي73411722413026004

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57ثانوية الفردوس االهلية للبنيناحيائيعثمان روكان محمد عارف حسن73421722413026005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية الفردوس االهلية للبنيناحيائيفاروق عمر محمد طليع73431722413026007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0081.14ثانوية دار الشرقية االهلية للبنيناحيائياركان بنيان مجيد خليفه73441722413027001

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29ثانوية دار الشرقية االهلية للبنيناحيائيخالد محمد حمد سالم73451722413027004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل545.0077.86ثانوية دار الشرقية االهلية للبنيناحيائيعمر صفوان كنعان محمود73461722413027007

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية587.0083.86ثانوية دار الشرقية االهلية للبنيناحيائيمثنى علي حمد سالم73471722413027008

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية دار الشرقية االهلية للبنيناحيائيمحمد اذياب هيجل فجر73481722413027010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسان صفوان عباس بدر73491722413028004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية بانيقيا االهلية للبنيناحيائييوسف مصطفى محمد علي مصطفى73501722413028012

349 من 175صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

نينوى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد حسين محمد فتحي73511722415001005

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية385.0055.00اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد صالح احمد علي73521722415001010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيادهام صالح علي محمد73531722415001015

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر457.0065.29اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياياد عبد االله محمد حسن73541722415001017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيحامد موسى حسين عبد هللا73551722415001026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيحمد محمد احمد جاسم73561722415001029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية552.0078.86اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيخالد جمال عبد ناصر73571722415001030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيزياد طارق شهاب احمد73581722415001034

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيصالح إسماعيل عبد رجب73591722415001042

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيصالح وليد عبد رحيم73601722415001043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعاصم خضر احمد علي73611722415001045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد العزيز رمضان محمد علي73621722415001049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد العزيز يونس محمد علي شريف73631722415001050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعلي محسن محمد صالح خضر73641722415001062

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار533.0076.14اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعماد احمد سالم محمد73651722415001064

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعمار توفيق سرحان عطو73661722415001065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعمر خزعل حمادي جاسم73671722415001069

كلية القانون/جامعة نينوى570.0081.43اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيفتحي سليمان محمود مرعي73681722415001072

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.71اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيليث عبد هللا نجم عصري73691722415001078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0074.86اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الرزاق احمد خليف73701722415001089

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد هالل غدير درويش73711722415001095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمود نجم رمضان نجم73721722415001099

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا احمد ظاهر73731722415001103

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل622.0088.86اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيهشام اسحاق ابراهيم موسى73741722415001108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائييونس علي يونس رجب73751722415001116

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد المحسن عبد هللا عثمان73761722415001120

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى459.0065.57اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيابراهيم علي حسين حسن73771722415002001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد شهاب احمد عزيز73781722415002006

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد ضياء احمد مصطفى73791722415002007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر450.0064.29اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد محمد موفق احمد73801722415002009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياسامة محمد احمد ابراهيم73811722415002015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيبكر عويد احمد علي73821722415002027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيجالل امين محمود حسين73831722415002029

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيجهاد طلب عطيه خلف73841722415002030

كلية العلوم/جامعة الموصل630.0090.00اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحذيفه معن وعد هللا جار هللا73851722415002032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية501.0071.57اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحسن علي يوسف عزيز73861722415002034

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568.0081.14اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيزيد محمود سلمان احمد73871722415002045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0063.14اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيسيف الدين جاسم محمد عيسى73881722415002051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية471.0067.29اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيشهاب الدين احمد محمد سليم علي73891722415002053

كلية العلوم/جامعة الموصل622.0088.86اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيطه عبد الحكيم احمد خضير73901722415002058

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الحكيم خلف علي مرود73911722415002059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن سعد هللا احمد سلطان73921722415002063
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد السالم خالد هاشم حسين73931722415002065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية424.0060.57اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعثمان يونس عبد سعيد73941722415002076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعالء محمد سالم خضر73951722415002077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.0067.00اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعلي احمد عبد هللا ناصر73961722415002078

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر472.0067.43اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر حسين علي بكر73971722415002090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514.0073.43اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر سعيد ادريس رمضان73981722415002094

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعيدان طه احمد عيدان73991722415002096

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0065.57اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيكرم حسين محمد علي عبد هللا74001722415002099

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمؤمن محمد ابراهيم خليل74011722415002102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمازن خضر احمد محمد74021722415002103

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد احمد حميد جاسم74031722415002104

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية513.0073.29اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد خالد عبد الرحمن خليل74041722415002111

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية512.0073.14اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد سالم حسن علي74051722415002114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد صهيب لؤي جاسم74061722415002118

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد طارق صالح محمود74071722415002119

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد مرعي حسن حمود74081722415002126

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل596.0085.14اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمود دريد ابراهيم اسماعيل74091722415002131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمروان حسن غثيث سلطان74101722415002134

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى463.0066.14اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد ابراهيم خليل74111722415002138

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد محمد نور محمد علي حمزة74121722415002152

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0079.00ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيابراهيم حازم محمد سليم قدو74131722415004002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيخالد وليد محسن فنش74141722415004012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0073.14ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيعزيز عبد الرحيم عزيز عباس74151722415004018

كلية التربية /جامعة الحمدانية522.0074.57ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيمحمد يونس عزت محمد يونس حسن74161722415004030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل533.0076.14ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيمعاذ احمد عويد طه74171722415004032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0067.71ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيبدر فاضل جاسم محمد74181722415008004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيعبد العزيز بردان دلي جربوع74191722415008013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل597.0085.29ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيعبد هللا مقداد عبد هللا احمد74201722415008017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية508.0072.57ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيعمر خضير يونس احمد74211722415008024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيمحمد جاسم لطس احمد كان74221722415008028

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر478.0068.29ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيمصعب ياسين خضر الياس74231722415008032

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل518.0074.00ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائييوسف عدنان فيصل فتحي74241722415008038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14ثانوية ربيعة المسائية المختلطةاحيائيسعدون خلف بزون عنكوش74251722415009003

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0089.71ثانوية ربيعة المسائية المختلطةاحيائينايف محمد سرحان صبيح74261722415009006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14ثانوية البعاج المسائية للبنيناحيائيامير عبد الكريم حامد عبد74271722415010003

كلية التربية /جامعة الحمدانية518.0074.00ثانوية البعاج المسائية للبنيناحيائيبارق محمد علي حسين74281722415010004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى441.0063.00ثانوية البعاج المسائية للبنيناحيائيحماد حضيري حماد شبلي74291722415010005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية548.0078.29ثانوية البعاج المسائية للبنيناحيائيمحمد سليمان داود محيمد74301722415010007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14ثانوية البعاج المسائية للبنيناحيائيمظهر محمد اسماعيل محمد74311722415010008

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0086.29ثانوية البعاج المسائية للبنيناحيائييعقوب يوسف سليمان علي74321722415010009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل614.0087.71ثانوية العياضية المسائية للبنيناحيائياحمد فائق محمد علي خضر74331722415011001

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية العياضية المسائية للبنيناحيائيخضر خليل بالل محمد74341722415011003
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائياحمد عبد الوهاب مهدي صالح74351722415013002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائيايدن بشار حبيب يعقوب74361722415013005

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائيريفان سالم توما يوسف74371722415013010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائيعلي صالح حسن عيدان74381722415013017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508.0072.57ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائيمحمد عبد الكريم مسلم حيدر74391722415013025

كلية العلوم/جامعة الموصل637.0091.00ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائيمحمد ناظم فرج كردي74401722415013026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت546.0078.00ثانوية المحلبية المسائية المختلطةاحيائيسلطان اسماعيل فتحي سلطان74411722415014002

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر484.0069.14ثانوية المحلبية المسائية المختلطةاحيائيعثمان محمد خلف ظاهر74421722415014003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية المحلبية المسائية المختلطةاحيائيعطيه جبير مرضي فاضل74431722415014004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية384.0054.86ثانوية المحلبية المسائية المختلطةاحيائيمحمد حازم جاسم بكر74441722415014006

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية381.0054.43ثانوية المحلبية المسائية المختلطةاحيائيمحمد محمود محمد خلف74451722415014007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل621.0088.71ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيساجر احمد خلف طعمة74461722415015008

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيضياء داود سليمان ذيب74471722415015012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت544.0077.71ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيعبد الصمد يوسف محمود بالل74481722415015014

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى483.0069.00ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائينزار علي جاسم احمد74491722415015025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0080.86ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيحسان خليل خطاب فاضل74501722415016005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيسعود عبد ذياب علي74511722415016007

كلية القانون/جامعة نينوى569.0081.29ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيصالح محمد شاكر عبيد محمد74521722415016008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0081.14ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيفيصل ذياب ابراهيم محمد74531722415016015

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر480.0068.57ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيمحمد احمود خلف ابراهيم74541722415016018

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد عبد هللا74551722415016023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية ابو ماريا المسائية للبنيناحيائيحاتم نايف علي محمود74561722415017004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86ثانوية ابو ماريا المسائية للبنيناحيائيحسن محمد حسن محمد74571722415017006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية445.0063.57ثانوية ابو ماريا المسائية للبنيناحيائيريان خالد علي محمد74581722415017009

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر468.0066.86ثانوية ابو ماريا المسائية للبنيناحيائيمحمد تركي جار هللا حسن74591722415017013

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل454.0064.86ثانوية ابو ماريا المسائية للبنيناحيائيمحمود محمد عبد هللا عمر74601722415017014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية الهويرة المختلطةاحيائياسحاق يوسف احمد علي74611722417001002

كلية التربية /جامعة الحمدانية490.0070.00اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيايوب يوسف محمد كندوش74621722417001003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيجاسم علي جاسم محمد74631722417001005

كلية التربية /جامعة الحمدانية507.0072.43اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيحارث طالل عبد هللا يوسف74641722417001007

كلية التربية /جامعة الحمدانية516.0073.71اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيريان رعد سلطان علي74651722417001010

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيريباز عماد محمد حمدوك74661722417001013

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0089.14اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيطه منذر دبو محمد74671722417001016

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0086.00اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيعبد الرحمن جمال ابراهيم جاسم74681722417001018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0065.14اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيعبد الرحمن صباح عبد هللا خلف74691722417001019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0060.43اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيعبد هللا احمد محمد مشحن74701722417001021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيعبد المؤمن حسين رزاق حسن74711722417001022

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيعبد الواحد اسماعيل احمد علي74721722417001023

كلية التربية /جامعة الحمدانية495.0070.71اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيعالء رعد حسن حميد74731722417001024

كلية التربية /جامعة الحمدانية515.0073.57اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيعماد محمد خلف علي74741722417001026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت534.0076.29اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيعمر داؤد اسماعيل حمد74751722417001027

كلية العلوم/جامعة تكريت596.0085.14اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيمحمد صفوك علي خيار74761722417001031
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيمحمد عبد هللا نجم عبد هللا74771722417001033

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيمصطفى خضر طوير ناصر74781722417001035

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيمعاذ موسى خليل محمد74791722417001036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0067.00اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيمعن عماد صالح رزاق74801722417001037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية الهويرة المختلطةاحيائينشوان احمد محمد مشحن74811722417001039

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية الهويرة المختلطةاحيائييعقوب وسام جاسم صالح74821722417001042

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية العراق المختلطةاحيائيابراهيم كمال خلف حاجو74831722417002002

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل651.0093.00اعدادية العراق المختلطةاحيائيايمن عيدو سليمان محى74841722417002006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية537.0076.71اعدادية العراق المختلطةاحيائيجالل سليمان حسن عمر74851722417002010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية438.0062.57اعدادية العراق المختلطةاحيائيحاتم خيري حروش خلو74861722417002014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية431.0061.57اعدادية العراق المختلطةاحيائيحسن الياس خلف سليمان74871722417002016

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية351.0050.14اعدادية العراق المختلطةاحيائيحسن حسين شمو ابراهيم74881722417002017

كلية التربية /جامعة الحمدانية517.0073.86اعدادية العراق المختلطةاحيائيخالد حجي غريب كجل74891722417002020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل622.0088.86اعدادية العراق المختلطةاحيائيخيرو حسين خلف قاسم74901722417002024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية العراق المختلطةاحيائيدلشاد حجي قاسم ابراهيم74911722417002026

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14اعدادية العراق المختلطةاحيائيرضوان نواف حجي سليمان74921722417002030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية431.0061.57اعدادية العراق المختلطةاحيائيريان بكر شمد خلف74931722417002032

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية العراق المختلطةاحيائيزيدان خلف قاسم حاجو74941722417002036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية384.0054.86اعدادية العراق المختلطةاحيائيسعيد خيري كجل حسين74951722417002039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية العراق المختلطةاحيائيسالم سليمان عتو مراد74961722417002040

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية449.0064.14اعدادية العراق المختلطةاحيائيشكري يزدين كلي اودي74971722417002043

كلية التربية /جامعة الحمدانية539.0077.00اعدادية العراق المختلطةاحيائيعزيز صبري محمه علي74981722417002048

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل635.0090.71اعدادية العراق المختلطةاحيائيعمر خديدا تمو يوسف74991722417002053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية العراق المختلطةاحيائيعيدان بركات حيدر علي75001722417002054

كلية التربية /جامعة الحمدانية508.0072.57اعدادية العراق المختلطةاحيائيعيدو علو عزيز حسين75011722417002056

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر471.0067.29اعدادية العراق المختلطةاحيائيفائز الياس مراد قاسم75021722417002057

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية356.0050.86اعدادية العراق المختلطةاحيائيفرحان بركات صلو رفو75031722417002063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية العراق المختلطةاحيائيفرحان نايف الياس بعزي75041722417002064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29اعدادية العراق المختلطةاحيائيفالح كمال سعدو مراد75051722417002067

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى618.0088.29اعدادية العراق المختلطةاحيائيفواز عيدو ابراهيم قاسم75061722417002068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية العراق المختلطةاحيائيقحطان حجي خديده خلف75071722417002069

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية العراق المختلطةاحيائيقحطان عطو حسن حيدر75081722417002070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية العراق المختلطةاحيائيكاميران كمال قاسم عمر75091722417002073

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر464.0066.29اعدادية العراق المختلطةاحيائيكبعو اومر خدر حسين75101722417002074

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29اعدادية العراق المختلطةاحيائيمازن اسماعيل عزام رشو75111722417002076

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية العراق المختلطةاحيائيميرزا ازدين مرزو رشو75121722417002078

كلية التربية /جامعة الحمدانية490.0070.00اعدادية العراق المختلطةاحيائيناجي حجي ميرزا علي75131722417002079

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية العراق المختلطةاحيائينشبير حجي ميرزا علي75141722417002081

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0063.71اعدادية العراق المختلطةاحيائيهيثم قاسم رشو قاسم75151722417002083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية العراق المختلطةاحيائيوطبان خديدا عذيب بكر75161722417002084

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية العراق المختلطةاحيائيوليد خالد حمه علي75171722417002085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية العراق المختلطةاحيائيوهاب الياس عزيز حسين75181722417002087
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كلية الطب البيطري/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيابراهيم محمد ابراهيم ياسين75191722417003002

كلية التربية /جامعة الحمدانية504.0072.00اعدادية الفتوة المختلطةاحيائياحمد علي حسين دقماش75201722417003004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيادريس ميزر الياس علي75211722417003005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية الفتوة المختلطةاحيائياسامه عمار محمد ابراهيم75221722417003006

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل654.0093.43اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيايوب سالم عبد هللا فرحان75231722417003007

كلية التربية /جامعة الحمدانية487.0069.57اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيجاسم علي محمد صالح75241722417003009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيحسن احمد حسن محمد75251722417003011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيخالد حسين دانوك احمد75261722417003013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيسفيان حروش صالح مطراد75271722417003014

كلية التربية /جامعة الحمدانية497.0071.00اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيسالم ابراهيم سلطان حاصود75281722417003015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت537.0076.71اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيصالح عبد هللا محمد فرج75291722417003016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار513.0073.29اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيعبد الرحمن غازي محمود حسن75301722417003018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت592.0084.57اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيعبد هللا محمود صالح محمد75311722417003023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيعبد هللا ناظم عبد هللا محمد75321722417003024

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيعبد هللا هذال نمر احمد75331722417003025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيعبد الملك صباح احمد حمد75341722417003026

كلية التمريض/جامعة نينوى675.0096.43اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيعبد النافع محمد علي ياسين75351722417003027

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيعبد الواحد عبد الستار محمود رحيم75361722417003028

كلية التربية /جامعة الحمدانية511.0073.00اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيعزيز جالل مطر حميد75371722417003029

كلية التربية /جامعة الحمدانية485.0069.29اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيعلي ابراهيم توفيق محمود75381722417003030

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل524.0074.86اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيعلي محمد عطيه حسين75391722417003032

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيعمار هاشم احمد ياسين75401722417003033

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى616.0088.00اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيعمر رافع خلف فرحان75411722417003034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيعمر عبد هللا شيت صالح75421722417003035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيمثنى اسعد طه محمد75431722417003037

كلية العلوم/جامعة كركوك598.0085.43اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيمحمد احمد محمد غدير75441722417003040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيمحمد حمزه احمد شحاذه75451722417003041

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0086.57اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيمحمد صالح عويف عبود75461722417003042

كلية العلوم/جامعة تكريت580.0082.86اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيمحمد عدنان محمود جاسم75471722417003043

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيمحمد محمود جالل سلطان75481722417003046

كلية الصيدلة/جامعة الموصل693.0099.00اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيمحمد هادي محمد عكيل75491722417003047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل598.0085.43اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيمحمود سعيد حمادي محمود75501722417003049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيياسر ادهام وادي احمد75511722417003056

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيياسر نزار غانم حسن75521722417003058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائياحمد فالح فاضل خضر75531722417004002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل489.0069.86ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيحسن طارق احمد خضر75541722417004006

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل518.0074.00ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيحسن مسلم حسن صالح75551722417004007

كلية التمريض/جامعة تلعفر666.0095.14ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيحسين طلعت محمد حسين75561722417004009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0082.14ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيدريد عبد االمير نجم مال هللا75571722417004012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0072.71ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيرامي جليل جميل سلمان75581722417004013

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى631.0090.14ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيرضا عبد المحسن حسن صالح75591722417004014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل531.0075.86ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيزين العابدين محمد حيدر محمد75601722417004015
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.0070.14ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيسيف سعد يونس الياس75611722417004019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل548.0078.29ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيعبد االمير جعفر قاسم محمد75621722417004022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل511.0073.00ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيعبد هللا اياد احمد يوسف75631722417004024

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيعبد المالك اسماعيل احمد محمود75641722417004025

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيكرم محفوظ نافع فريق75651722417004030

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.00100.14ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيمحمد احمد علي مجيد75661722417004032

كلية التمريض/جامعة تلعفر667.0095.29ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيمحمد باقر يحيى محسن مجيد75671722417004033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل569.0081.29ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيمحمد محفوظ ذنون يونس75681722417004036

كلية التمريض/جامعة الموصل686.0098.00ثانوية الطاهرة االهلية المختلطةاحيائيرامز خالد فريد بولص75691722417005001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية621.0088.71ثانوية الطاهرة االهلية المختلطةاحيائيفادي عصام ميخا باهي75701722417005003

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى636.0090.86ثانوية الطاهرة االهلية المختلطةاحيائيفادي نزار يوسف كوركيس75711722417005004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0081.71ثانوية الكويت المختلطةاحيائيعلي احمد علي اسماعيل75721722417006004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية الكويت المختلطةاحيائيليث احمد رفاعي عبد75731722417006005

كلية التربية /جامعة الحمدانية534.0076.29ثانوية الكويت المختلطةاحيائيمازن هاشم عبد هللا حمد75741722417006006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية431.0061.57اعدادية دهوال المختلطةاحيائيالياس حواس قرو سليمان75751722417009001

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية دهوال المختلطةاحيائيامير ادو خلف قاسم75761722417009002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية440.0062.86اعدادية دهوال المختلطةاحيائيباسم قاسم رشو دواس75771722417009005

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0090.71اعدادية دهوال المختلطةاحيائيجوان خديده نعمت موسى75781722417009007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00اعدادية دهوال المختلطةاحيائيحسيب حسين ابراهيم سلو75791722417009008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية دهوال المختلطةاحيائيحسين سفوك قولو حسن75801722417009009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية دهوال المختلطةاحيائيخالد خدر خلف علي75811722417009010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية دهوال المختلطةاحيائيزيد علي الياس خلف75821722417009012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0081.57اعدادية دهوال المختلطةاحيائيطالل ادو خلف قاسم75831722417009015

كلية التربية /جامعة الحمدانية511.0073.00اعدادية دهوال المختلطةاحيائيعيدو شرف قاسم عيدو75841722417009019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى440.0062.86اعدادية دهوال المختلطةاحيائيفادي الياس ابراهيم سلو75851722417009020

كلية اآلداب/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية دهوال المختلطةاحيائيفرحان بركات رشو ابراهيم75861722417009021

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية دهوال المختلطةاحيائيكاميران عيدو خلف قولو75871722417009023

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.71اعدادية دهوال المختلطةاحيائيمحسن سفوك قولو حسن75881722417009026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية دهوال المختلطةاحيائيمنهل ابراهيم عمر مراد75891722417009027

كلية العلوم/جامعة الموصل637.0091.00اعدادية دهوال المختلطةاحيائينايف نواف نائف مرزا75901722417009028

كلية التربية /جامعة الحمدانية519.0074.14اعدادية دهوال المختلطةاحيائيوسام هادي رشو قاسم75911722417009029

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية سنوني المختلطةاحيائيايمن سليمان مراد حمو75921722417010011

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00اعدادية سنوني المختلطةاحيائيايهاب حجي صالح خدر75931722417010012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية429.0061.29اعدادية سنوني المختلطةاحيائيحمد كمال محمود خديده75941722417010019

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية سنوني المختلطةاحيائيخالد حمو حجي سليمان75951722417010020

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية سنوني المختلطةاحيائيسالم سليمان دهار حسين75961722417010030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية سنوني المختلطةاحيائيسالم سليمان مراد حمو75971722417010033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية512.0073.14اعدادية سنوني المختلطةاحيائيسهمان سعيد جردو ابراهيم75981722417010036

كلية التمريض/جامعة الموصل684.0097.71اعدادية سنوني المختلطةاحيائيعامر علي قاسم سليمان75991722417010042

كلية التمريض/جامعة نينوى674.0096.29اعدادية سنوني المختلطةاحيائيعمران علي قاسم سليمان76001722417010043

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل624.0089.14اعدادية سنوني المختلطةاحيائيكاميران كلش رشو حسين76011722417010053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية سنوني المختلطةاحيائيماجد سيدو خدر خلف76021722417010055
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية سنوني المختلطةاحيائينجبيل تمو ابراهيم خديدا76031722417010062

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية سنوني المختلطةاحيائينزار حيدر خلف دهار76041722417010064

كلية اآلداب/جامعة الموصل589.0084.14اعدادية سنوني المختلطةاحيائينصار عيدو قاسم خلو76051722417010068

كلية التربية /جامعة الحمدانية522.0074.57اعدادية سنوني المختلطةاحيائيهادي خضر مراد اوسمان76061722417010071

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية550.0078.57ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائياسماعيل عايد محمد شريف76071722417013003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيحسين نجاح ولي عرب76081722417013004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيصادق جعفر قاسم حسين76091722417013007

كلية التربية /جامعة الحمدانية487.0069.57ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائيعلي حسين حجي نافخوش76101722417014007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ايمن- الخارجيون احيائيابوبكر رضوان طالل ذنون76111722418001003

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت534.0076.29ايمن- الخارجيون احيائياحمد محمود اهالل اخليف76121722418001031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ايمن- الخارجيون احيائيايمن ذر فتحي يونس76131722418001066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل529.0075.57ايمن- الخارجيون احيائيايهم عبدالقادر محمد معروف76141722418001068

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ايمن- الخارجيون احيائيحبيب احمد محمدامين محمدعلي76151722418001094

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت544.0077.71ايمن- الخارجيون احيائيراكان فارس ويس محمد76161722418001136

كلية الصيدلة/جامعة الموصل694.0099.14ايمن- الخارجيون احيائيراكان فرحان حمادي محمود76171722418001137

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل507.0072.43ايمن- الخارجيون احيائيرسول باقر حسين جمعة76181722418001138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29ايمن- الخارجيون احيائيرسول مجيد محمدصالح خلف76191722418001139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0082.71ايمن- الخارجيون احيائيروكان سعيد داود عباس76201722418001143

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00ايمن- الخارجيون احيائيزيد خلف جومر قاسو76211722418001154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0064.14ايمن- الخارجيون احيائيسامان خلف داود عباس76221722418001158

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل654.0093.43ايمن- الخارجيون احيائيعبدالرحمن رمزي محسن علي76231722418001208

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ايمن- الخارجيون احيائيعزة سليمان خلف ركان76241722418001230

كلية التربية /جامعة الحمدانية531.0075.86ايمن- الخارجيون احيائيفهد نصوح صالح حمود76251722418001302

كلية العلوم/جامعة الموصل629.0089.86ايمن- الخارجيون احيائيفيصل فارس قاسم خدر76261722418001305

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0063.14ايمن- الخارجيون احيائيمحمد ابراهيم محمد حسين76271722418001319

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر463.0066.14ايمن- الخارجيون احيائيمحمد غانم خضر صالح76281722418001351

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29ايمن- الخارجيون احيائيمحمد فالح علوان نزال76291722418001354

كلية العلوم/جامعة االنبار559.0079.86ايمن- الخارجيون احيائيمحمد يحيى محمد يحيى76301722418001357

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر450.0064.29ايمن- الخارجيون احيائيمحمود برجس حميدي عبدو76311722418001358

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ايمن- الخارجيون احيائيمحمود عدنان حسن حمد76321722418001364

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71ايمن- الخارجيون احيائيمصطفى يوسف احمد حسين76331722418001383

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86ايمن- الخارجيون احيائينجم سهيل نجم عبدهللا76341722418001399

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت425.0060.71ايمن- الخارجيون احيائيوليد خالد عواد صالح76351722418001419

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل599.0085.57ايسر- الخارجيون احيائيابراهيم حازم ابراهيم امحيمد76361722418010002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ايسر- الخارجيون احيائياحمد خالد جبر حامد76371722418010015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57ايسر- الخارجيون احيائياحمد نشوان ابراهيم حمو76381722418010030

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل610.0087.14ايسر- الخارجيون احيائياحمد يعرب عبدالكريم رشيد76391722418010031

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ايسر- الخارجيون احيائياكرم فاضل محمد حمدي76401722418010037

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية487.0069.57ايسر- الخارجيون احيائيالياس خضير عباس مهدي76411722418010040

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ايسر- الخارجيون احيائيامين جمال امين احمد76421722418010042

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل600.0085.71ايسر- الخارجيون احيائيحسين علي حسين يونس76431722418010078

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29ايسر- الخارجيون احيائيزيد سالم ابراهيم جاسم76441722418010109
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التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14ايسر- الخارجيون احيائيزيد قحطان حسين عبدهللا76451722418010113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل546.0078.00ايسر- الخارجيون احيائيعبدالصمد حاتم اكرم خليل76461722418010161

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0086.00ايسر- الخارجيون احيائيعبدالقادر صبحي ابراهيم رمضان76471722418010166

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل543.0077.57ايسر- الخارجيون احيائيعبدهللا انور عبدالقادر موسى76481722418010171

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل590.0084.29ايسر- الخارجيون احيائيعبدهللا جاسم محمد مصطفى76491722418010172

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ايسر- الخارجيون احيائيعبدهللا محمد جمعه علي76501722418010180

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية516.0073.71ايسر- الخارجيون احيائيعبد هللا محمد صالح احمد76511722418010181

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية396.0056.57ايسر- الخارجيون احيائيعلي حيدر هاشم احمد76521722418010200

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ايسر- الخارجيون احيائيعلي فرحان محمد حسين76531722418010207

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71ايسر- الخارجيون احيائيغسان نجم عبدهللا محمد76541722418010234

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0067.86ايسر- الخارجيون احيائيغيث عدنان حسن داود76551722418010236

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل483.0069.00ايسر- الخارجيون احيائيفؤاد سعود يوسف امين76561722418010237

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0089.71ايسر- الخارجيون احيائيفهد احمد طه رجب76571722418010246

قسم التربية الخاصة-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل483.0069.00ايسر- الخارجيون احيائيمحمد ابراهيم جميل مجيد76581722418010265

كلية التربية /جامعة الحمدانية536.0076.57ايسر- الخارجيون احيائيمحمد محمود علي حسين76591722418010305

كلية الصيدلة/جامعة الموصل693.0099.00ايسر- الخارجيون احيائيمحمد يوسف احمد قاسم76601722418010315

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ايسر- الخارجيون احيائيمصطفى طه احمد جاسم76611722418010331

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى579.0082.71ايسر- الخارجيون احيائيمهند ذنون عبدالجبار جرجيس76621722418010344

كلية العلوم/جامعة تكريت593.0084.71ايسر- الخارجيون احيائيهشام ماجد زبار حميد76631722418010355

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية382.0054.57ايسر- الخارجيون احيائيوسام فراس هاشم محمدرجب76641722418010360

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية632.0090.29ايسر- الخارجيون احيائييادكار حسن محمد كرم76651722418010361

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57ايسر- الخارجيون احيائييونس ابراهيم رجب غريب76661722418010373

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى487.0069.57ثانوية الشهيد ضرار للبنيناحيائياسيا حسن سلطان حسين76671722421004001

كلية العلوم/جامعة الموصل610.0087.14ثانوية الشهيد ضرار للبنيناحيائياية احمد علي عطا هللا76681722421004005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية الشهيد ضرار للبنيناحيائيحنين باسم مجيد جاسم76691722421004006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0078.71ثانوية الشهيد ضرار للبنيناحيائيرفل عيسى حسن حسين76701722421004007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71ثانوية الشهيد ضرار للبنيناحيائيساره ذاكر علي احمد76711722421004009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0067.86ثانوية الشهيد ضرار للبنيناحيائيندى حميد حسن حسين76721722421004011

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل536.0076.57ثانوية الشهيد ضرار للبنيناحيائينور علي حسن حسين76731722421004012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00ثانوية الحضر للبنيناحيائياسيل حسن عبد هللا محمد76741722421006001

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية634.0090.57ثانوية الحضر للبنيناحيائيايه حردان محمد ابراهيم76751722421006002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0065.86ثانوية الحضر للبنيناحيائينبأ علي سليمان حسين76761722421006010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0083.29ثانوية تل واعي للبنيناحيائياذكار صالح عطا هللا احمد76771722421034001

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0094.00ثانوية تل واعي للبنيناحيائياسالم سعيد علي ابراهيم76781722421034003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل504.0072.00ثانوية تل واعي للبنيناحيائياالء مجبل سليمان منصور76791722421034005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0072.86ثانوية تل واعي للبنيناحيائيانتصار ابراهيم خليل ابراهيم76801722421034009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل489.0069.86ثانوية تل واعي للبنيناحيائيايه محمد فتحي محمد76811722421034013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل573.0081.86ثانوية تل واعي للبنيناحيائيرنده رمضان شاهين عزيز76821722421034023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0071.43ثانوية تل واعي للبنيناحيائيزهراء امين مهيدي عزيز76831722421034024

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل571.0081.57ثانوية تل واعي للبنيناحيائيزهور حنود حسن علي76841722421034025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل484.0069.14ثانوية تل واعي للبنيناحيائيساره حسين علي ساير76851722421034026

كلية التمريض/جامعة نينوى650.0092.86ثانوية تل واعي للبنيناحيائيصابرين رافد زيدان خلف76861722421034029
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل564.0080.57ثانوية تل واعي للبنيناحيائيعال ثائر احمد جاسم76871722421034033

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية555.0079.29ثانوية تل واعي للبنيناحيائيفاطمه رشيد محمد احمد76881722421034035

كلية العلوم/جامعة تكريت601.0085.86ثانوية تل واعي للبنيناحيائيفاطمه رفاعي رمضان عزيز76891722421034036

كلية التمريض/جامعة نينوى652.0093.14ثانوية تل واعي للبنيناحيائيفريال احمد صالح خضر76901722421034038

كلية التمريض/جامعة الموصل668.0095.43ثانوية تل واعي للبنيناحيائيمنار احمد مهيدي صالح76911722421034041

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0091.29ثانوية تل واعي للبنيناحيائيمنى جمعه نوح عزيز76921722421034042

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل479.0068.43ثانوية تل واعي للبنيناحيائينور احمد محمود سليمان76931722421034046

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية تل واعي للبنيناحيائيوصال عبود موسى حمد76941722421034049

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية اشويرات للبنيناحيائيرحمه احمد حسين حسن76951722421037005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية اشويرات للبنيناحيائيمريم عبد الستار مرعي احمد76961722421037010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية الحود للبنيناحيائيامل عادل رمضان محمد76971722421040006

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية الحود للبنيناحيائيايالف موفق محمود عيسى76981722421040007

كلية العلوم/جامعة تكريت582.0083.14اعدادية الحود للبنيناحيائيحنان حسين خلف سليمان76991722421040010

كلية التمريض/جامعة نينوى649.0092.71اعدادية الحود للبنيناحيائيريم صبري سالم عبد هللا77001722421040014

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية533.0076.14اعدادية الحود للبنيناحيائيزهراء عادل محمود سلمان77011722421040015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل589.0084.14اعدادية الحود للبنيناحيائيفرح عبد الرزاق حمد عبد هللا77021722421040020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية الحود للبنيناحيائينبأ حسين خلف سليمان77031722421040025

كلية التمريض/جامعة الموصل665.0095.00اعدادية الحود للبنيناحيائينبأ محمود فرحان عبد هللا77041722421040026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية الحود للبنيناحيائينور خلف عواد خلف77051722421040027

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية الحود للبنيناحيائينور سعد جاسم صالح77061722421040028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية الحود للبنيناحيائيهدى محمد عبد العزيز علي77071722421040029

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية628.0089.71اعدادية الحود للبنيناحيائييقين خليل ابراهيم سليمان77081722421040031

كلية العلوم/جامعة تكريت594.0084.86ثانوية امام غربي للبنيناحيائياسراء محمود محمد محمود77091722421046003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل507.0072.43ثانوية امام غربي للبنيناحيائياسماء عبد العزيز علي محيميد77101722421046006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت498.0071.14ثانوية امام غربي للبنيناحيائيامل محمد خلف ناصر77111722421046008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية امام غربي للبنيناحيائيايمان احمد نوري عبد77121722421046009

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.0098.86ثانوية امام غربي للبنيناحيائيايه عبد الكريم جهاد عبد هللا77131722421046010

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00ثانوية امام غربي للبنيناحيائيرحمه مطلك جهاد عبد هللا77141722421046015

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57ثانوية امام غربي للبنيناحيائيرفل شعبان صبار عبد هللا77151722421046016

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57ثانوية امام غربي للبنيناحيائيسرور يونس محمد عبد الرحمن77161722421046023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية امام غربي للبنيناحيائيسهيله جاسم احمد جاسم77171722421046026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل587.0083.86ثانوية امام غربي للبنيناحيائيشهد عبد هللا احمد حسن77181722421046027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل556.0079.43ثانوية امام غربي للبنيناحيائيشهد علي فتحي عبد هللا77191722421046028

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0086.00ثانوية امام غربي للبنيناحيائيشيماء حمد عبد محمد77201722421046030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية امام غربي للبنيناحيائيعفراء خلف جاسم عواد77211722421046033

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل499.0071.29ثانوية امام غربي للبنيناحيائيغفران ابراهيم عبد هللا حسين77221722421046034

كلية الصيدلة/جامعة الموصل693.0099.00ثانوية امام غربي للبنيناحيائيفرح طارق ابراهيم علي77231722421046036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية امام غربي للبنيناحيائيلينه ميسر عبد الفتاح حمادي77241722421046037

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت539.0077.00ثانوية امام غربي للبنيناحيائينادين نجم عبد هللا حسين77251722421046038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71ثانوية امام غربي للبنيناحيائينجالء عويد محمد نجم77261722421046039

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57ثانوية امام غربي للبنيناحيائيهند خلف سويد عبد هللا77271722421046040

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43ثانوية امام غربي للبنيناحيائيوسن حميد محمود محمد77281722421046041
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57ثانوية امام غربي للبنيناحيائييسرى مطلك خلف ناصر77291722421046047

كلية التمريض/جامعة الموصل670.0095.71ثانوية كرمليس للبنيناحيائيسانتى رائد توما متي77301722421069003

كلية التربية /جامعة الحمدانية501.0071.57ثانوية كرمليس للبنيناحيائيفاطمه سليمان فرحان خضر77311722421069005

كلية التمريض/جامعة نينوى650.0092.86ثانوية كرمليس للبنيناحيائيليلى احمد حسين فاضل77321722421069006

كلية التمريض/جامعة تلعفر635.0090.71ثانوية شاقولي للبنيناحيائيأمنه عماد حيدر علي77331722421070001

كلية التربية /جامعة الحمدانية527.0075.29ثانوية شاقولي للبنيناحيائيزينب عباس سليمان حامد77341722421070003

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57ثانوية شاقولي للبنيناحيائيمريم راسم عباس حسين77351722421070008

كلية التربية /جامعة الحمدانية511.0073.00ثانوية وردك للبنيناحيائياحالم غازي عبد هللا عرب77361722421071001

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية634.0090.57ثانوية وردك للبنيناحيائيافراح عبد العزيز محسن عزيز77371722421071002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية وردك للبنيناحيائيانوار سعدي عابد عبد هللا77381722421071003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية447.0063.86ثانوية وردك للبنيناحيائيجميله عبد هللا عباس عبد هللا77391722421071007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية607.0086.71ثانوية وردك للبنيناحيائيسندس حسيب جادر اسماعيل77401722421071014

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0088.57ثانوية وردك للبنيناحيائيشادية مشير عبد هللا بشير77411722421071015

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0094.00ثانوية وردك للبنيناحيائيشذى سالم صالح عبد هللا77421722421071016

كلية التربية /جامعة الحمدانية565.0080.71ثانوية وردك للبنيناحيائيكاجي عطا هللا خورشيد عبد هللا77431722421071019

كلية التمريض/جامعة نينوى646.0092.29ثانوية وردك للبنيناحيائيليالي حسام الدين خاور سفر77441722421071021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية515.0073.57ثانوية وردك للبنيناحيائيمريم احمد فارس علي77451722421071023

كلية التمريض/جامعة الموصل671.0095.86ثانوية وردك للبنيناحيائينرمين يحيى قاسم فتح هللا77461722421071024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيأسراء محمود رضوان لجي77471722421073001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية السيد حمد للبنيناحيائياسراء ذنون خضر جاسم77481722421073002

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية632.0090.29اعدادية السيد حمد للبنيناحيائياسراء ذنون محمود حسين77491722421073003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية628.0089.71اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيرسل هاشم احمد محمد77501722421073008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيزينب ثائر ناهض حميدي77511722421073009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيزينه محمد احمد سليمان77521722421073010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيسجى سالم احمد حسين77531722421073013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل624.0089.14اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيعفاف فتحي جاسم محمد77541722421073014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيمروه صالح عبد هللا جاسم77551722421073016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية456.0065.14اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيهبه احمد خلف شاكر77561722421073021

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيهبه ضياء خليل عطيه77571722421073022

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيهدى علي حسن محمد77581722421073024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيهدى محمد حايل خضر77591722421073025

كلية العلوم/جامعة تكريت595.0085.00ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيآية هاشم احمد حسن77601722421074001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0080.86ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائياسراء خلف محمد حسن77611722421074002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل573.0081.86ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائياطياف عبد هللا محمد درويش77621722421074004

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيشيماء حسن خلف حسن77631722421074010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية496.0070.86ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيغفران احمد بالل الياس77641722421074014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل511.0073.00ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيهند حسين عيدان جروان77651722421074018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل537.0076.71ثانوية باقرتة للبنيناحيائيرحمه حسين شهاب جلو77661722421078001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت548.0078.29ثانوية باقرتة للبنيناحيائيساجده احمد حسن محمد77671722421078003

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ثانوية باقرتة للبنيناحيائيهبة غانم محمد ابراهيم77681722421078007

كلية التربية /جامعة الحمدانية540.0077.14ثانوية باقرتة للبنيناحيائيهوازن احمد عجيل عزيز77691722421078009

كلية العلوم/جامعة الموصل650.0092.86ثانوية تللسقف للبنيناحيائياشورينا فؤاد مسعود كوركيس77701722421082001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0064.71ثانوية تللسقف للبنيناحيائيراند نجاح ياقو هرمز77711722421082007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية368.0052.57ثانوية تللسقف للبنيناحيائيساندرا نصرت حنا شعيا77721722421082008

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57ثانوية تللسقف للبنيناحيائيمريم بشار ميخا عيسى77731722421082012

كلية العلوم/جامعة الموصل636.0090.86ثانوية تللسقف للبنيناحيائيمريم دريد توما هرمز77741722421082013

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية628.0089.71ثانوية تللسقف للبنيناحيائيمريم سعيد عيسى يوسف77751722421082014

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0090.71ثانوية تللسقف للبنيناحيائيميرنا مهدي متي ياقو77761722421082017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل540.0077.14ثانوية القوش للبنيناحيائيكرستينا سلوان الياس سليمان77771722421085001

كلية اآلداب/جامعة الموصل526.0075.14ثانوية القوش للبنيناحيائيمريم هديل سعد هللا بهنام77781722421085003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86ثانوية القوش للبنيناحيائييولينيا نذير ياقو نعمو77791722421085004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية المنار للبنيناحيائياالء صالح طه عبد القادر77801722421088002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29ثانوية المنار للبنيناحيائيتبارك راكان صديق خليل77811722421088004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0066.14ثانوية المنار للبنيناحيائيزينب عبد هللا ذنون يونس77821722421088006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل557.0079.57ثانوية المنار للبنيناحيائيسبأ مصطفى ابراهيم جاسم77831722421088007

كلية التمريض/جامعة نينوى649.0092.71ثانوية تل عدس للبنيناحيائيليلى ابراهيم سليمان محمود77841722421089005

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86ثانوية قزفخرة للبنيناحيائيآيه يونس محمد عبد هللا77851722421090001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية قزفخرة للبنيناحيائياصاله صالح محمود حسين77861722421090003

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل515.0073.57ثانوية قزفخرة للبنيناحيائياميره عدنان محمد توفيق77871722421090004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية قزفخرة للبنيناحيائيصفا احمد سالم سلطان77881722421090008

كلية التمريض/جامعة نينوى646.0092.29ثانوية قزفخرة للبنيناحيائيضحى سليمان علي سلموني77891722421090009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية قزفخرة للبنيناحيائيغفران قصي زكي محمد77901722421090011

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل523.0074.71ثانوية مخمور للبنيناحيائياسماء سالم ياسين حمد77911722421092001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية467.0066.71ثانوية مخمور للبنيناحيائيرغد محمد محمود ياسين77921722421092003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14ثانوية مهد للبنيناحيائيايناس قيران سمير سعدو77931722421094003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل533.0076.14ثانوية مهد للبنيناحيائيجنار حسين عباس قاسم77941722421094006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0063.14ثانوية مهد للبنيناحيائيروحية اسماعيل جوكي يوسف77951722421094010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0067.14ثانوية مهد للبنيناحيائيساميه الياس مجو حامد77961722421094013

كلية اآلداب/جامعة الموصل565.0080.71ثانوية مهد للبنيناحيائيسهى سليمان خدر علي77971722421094015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل532.0076.00ثانوية مهد للبنيناحيائيعامره خالد جردو ادي77981722421094016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0084.00ثانوية مهد للبنيناحيائيميديا قاسم رشو الياس77991722421094019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86ثانوية مهد للبنيناحيائينورا مسعود عبد العزيز طلحه78001722421094020

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيربى ذياب خضر احمد78011722421096003

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيرنا قاسم خلف اسود78021722421096005

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيشهد عبد العزيز صالح رمضان78031722421096009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0064.00ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيغفران ابراهيم علي عبد هللا78041722421096011

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل520.0074.29ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمي علي ابراهيم يوسف78051722421096012

كلية التمريض/جامعة الموصل684.0097.71ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيهيه عمر محمد مراد78061722421096016

كلية التمريض/جامعة تلعفر637.0091.00ثانوية القدس للبنيناحيائينغم عيدو بردان قاسم78071722421097001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل528.0075.43ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيايمان صالح محمد خليف78081722421098001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0063.86ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيبهياء شهاب خلف احمد78091722421098002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية520.0074.29ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائييسرى حواس حسين ظاهر78101722421098006

كلية التربية /جامعة الحمدانية548.0078.29ثانوية رمبوسي الغربية للبنيناحيائياحالم علي خلف سعدو78111722421099001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14ثانوية حكنة للبنيناحيائيرشا غازي حمو ابراهيم78121722421101003

349 من 186صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

نينوى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0061.14ثانوية حكنة للبنيناحيائيفاتن حسين حسن سليمان78131722421101006

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14ثانوية حكنة للبنيناحيائيفاطمه جمعه رجب صالح78141722421101007

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0088.43ثانوية حكنة للبنيناحيائيمالك اياد خلف عثمان78151722421101009

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29ثانوية حكنة للبنيناحيائيهيا خالد بشير سيدوش78161722421101012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0064.29ثانوية االندلس للبنيناحيائيفوزيه برجس سلو تمر78171722421102005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل622.0088.86ثانوية الكسك للبنيناحيائيايمان عزيز حسين عمر78181722421108001

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر468.0066.86ثانوية الكسك للبنيناحيائيرؤى عثمان محمد وهب78191722421108004

كلية التمريض/جامعة تلعفر657.0093.86ثانوية الكسك للبنيناحيائيريم سالم عبد هللا حمد78201722421108006

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل541.0077.29ثانوية الكسك للبنيناحيائيزمن خضير موسى خضير78211722421108007

كلية التمريض/جامعة تلعفر632.0090.29ثانوية الكسك للبنيناحيائيعبير امين يونس امين78221722421108011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل479.0068.43ثانوية الكسك للبنيناحيائيمالك عبد هللا فتحي سليمان78231722421108014

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية الكسك للبنيناحيائينجاة حارث يونس خليف78241722421108015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل544.0077.71ثانوية الكسك للبنيناحيائينرجس بهاء الدين اسود عيسى78251722421108016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل504.0072.00 للبنين2ثانوية القحطانية احيائياخالص جردو ديبو خلف78261722421118001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية462.0066.00 للبنين2ثانوية القحطانية احيائياميرة حسين كارص درويش78271722421118002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0074.57 للبنين2ثانوية القحطانية احيائيدالل فرحان الياس عيدو78281722421118006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر455.0065.00 للبنين2ثانوية القحطانية احيائيديانا حسين حجي عمر78291722421118007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل513.0073.29 للبنين2ثانوية القحطانية احيائيفهيمه رشو جوقي حاجي78301722421118009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية424.0060.57 للبنين2ثانوية القحطانية احيائيملكه كمال خيرو عيدو78311722421118010

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب/جامعة الموصل470.0067.14ثانوية عين الفرس للبنيناحيائيغفران فالح حمود ابراهيم78321722421119004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0068.57ثانوية زورافا للبنيناحيائيجميله خدر موسو قاسم78331722421120002

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86ثانوية زورافا للبنيناحيائيريمه خدر عيسى هادي78341722421120003

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية382.0054.57ثانوية زورافا للبنيناحيائيزينه خدر موسو قاسم78351722421120004

كلية اآلداب/جامعة الموصل540.0077.14ثانوية زورافا للبنيناحيائيسلوى سعيد مراد قاسم78361722421120005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0082.57ثانوية زورافا للبنيناحيائيكاترين اسماعيل علي خلف78371722421120008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57ثانوية زورافا للبنيناحيائينهاد اسماعيل علي خلف78381722421120010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل519.0074.14ثانوية زورافا للبنيناحيائيهاله حيدر كني جتو78391722421120013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0065.86ثانوية زورافا للبنيناحيائيهرم سيدو مرزو علي78401722421120015

كلية التمريض/جامعة تلعفر631.0090.14ثانوية الشهيد رياض الرشيدي للدراسة التركمانيةاحيائيغفران صالح ايوب صالح78411722421121005

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل431.0061.57ثانوية الشهيد رياض الرشيدي للدراسة التركمانيةاحيائيمروة شجاع ايوب صالح78421722421121006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0066.29ثانوية الشهيد اسماعيل طالباحيائيايمان صالح فيصل عواد78431722421131002

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14ثانوية الشهيد اسماعيل طالباحيائيختام صالح فيصل عواد78441722421131004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية الشهيد اسماعيل طالباحيائينزهه ثابت ابراهيم محمد78451722421131005

كلية العلوم/جامعة تكريت595.0085.00ثانوية الشهيد اسماعيل طالباحيائيوفاء عبد هللا الياس حسين78461722421131006

كلية التمريض/جامعة الموصل660.0094.29ثانوية اشوا للبنيناحيائيفاطمه محمد ابراهيم وادي78471722421136002

كلية التمريض/جامعة نينوى648.0092.57ثانوية اشوا للبنيناحيائينسرين احمد ابراهيم دسوقي78481722421136003

كلية التمريض/جامعة تلعفر634.0090.57ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيرحمه فتاح راضي خضر78491722421152008

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.86ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيفاطمه نزال خلف عواد78501722421152014

كلية التربية /جامعة الحمدانية524.0074.86ثانوية الدراويش للبنيناحيائيانغام سالم شاكر يحيى78511722421155003

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29ثانوية الدراويش للبنيناحيائيدالل وقت هللا يونس توفيق78521722421155004

كلية التربية /جامعة الحمدانية502.0071.71ثانوية الدراويش للبنيناحيائيصفاء اسماعيل خليل اسماعيل78531722421155009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل484.0069.14ثانوية المزرع للبنيناحيائيآية عبد الجبار احمد فتحي78541722421163001
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14ثانوية المزرع للبنيناحيائيامينه محمد بكر زين العابدين78551722421163004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0080.86ثانوية المزرع للبنيناحيائيبشرى علي محمود فريح78561722421163007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0079.14ثانوية المزرع للبنيناحيائيدالل محمد حسين جمعه78571722421163009

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر449.0064.14ثانوية المزرع للبنيناحيائيرماح كامل محمد خلف78581722421163010

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر458.0065.43ثانوية المزرع للبنيناحيائيريم محمد حسن حمادي78591722421163014

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00ثانوية المزرع للبنيناحيائيزبيدة حسين مصطفى دبو78601722421163015

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر451.0064.43ثانوية المزرع للبنيناحيائيسديم ابراهيم حسين عوض78611722421163016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية528.0075.43ثانوية المزرع للبنيناحيائيسندس عبد الرحمن خضر عبد الرحمن78621722421163018

كلية التمريض/جامعة تلعفر636.0090.86ثانوية المزرع للبنيناحيائيضحى اكرم ابراهيم عبد هللا78631722421163020

كلية التمريض/جامعة تلعفر660.0094.29ثانوية المزرع للبنيناحيائيعليه خضر عبد المحسن احمد78641722421163021

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر466.0066.57ثانوية المزرع للبنيناحيائيكفاح عبد القادر خضر احمد78651722421163024

كلية التمريض/جامعة الموصل664.0094.86ثانوية المزرع للبنيناحيائيهاجر علي محمود فريح78661722421163026

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل486.0069.43ثانوية المزرع للبنيناحيائيوالء سالم حسن عبد هللا78671722421163028

كلية التمريض/جامعة الموصل668.0095.43ثانوية العدلة للبنيناحيائياية محمد خليل خضر78681722421171001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل549.0078.43ثانوية العدلة للبنيناحيائيايمان حاتم احمد صالح78691722421171002

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29ثانوية العدلة للبنيناحيائيدالل علي ندى عبد هللا78701722421171004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل599.0085.57ثانوية العدلة للبنيناحيائيرحمة كمال صالح سليمان78711722421171005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية العدلة للبنيناحيائيلقاء سالم احمد مطلك78721722421171008

كلية التربية /جامعة الحمدانية515.0073.57ثانوية العدلة للبنيناحيائينبأ محمد علي سليمان78731722421171009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0068.57ثانوية العدلة للبنيناحيائينهى محمود فرحان سلطان78741722421171010

كلية التمريض/جامعة نينوى645.0092.14ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيازهار محمد فاضل حسين78751722421177003

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيتبارك سالم محمد احمد78761722421177007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0072.86ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيريم خالد حسن علي78771722421177015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل500.0071.43ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيشذى حسن احمد علي78781722421177017

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائينور صالح محمود فتحي78791722421177026

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت573.0081.86ثانوية العدالة للبنيناحيائيايه عارف عطشان ضاري78801722421181002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل513.0073.29ثانوية العدالة للبنيناحيائيبراء هاشم صالح علي78811722421181003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية العدالة للبنيناحيائيشيماء عبد هللا علي معروف78821722421181007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل590.0084.29ثانوية العدالة للبنيناحيائينبأ طه ياسين ابراهيم78831722421181009

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00ثانوية العدالة للبنيناحيائينضال طه سعيد عطيه78841722421181010

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل473.0067.57ثانوية ازهيليلة للبنيناحيائياسماء علي احمد شحاذه78851722421182002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل489.0069.86ثانوية ازهيليلة للبنيناحيائياقبال صالح هندي ظاهر78861722421182003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل510.0072.86ثانوية ازهيليلة للبنيناحيائيدالل مزهر احمد محمد78871722421182006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل607.0086.71ثانوية ازهيليلة للبنيناحيائيسبأ عبد الخالق محمد خلف78881722421182010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0082.29ثانوية ازهيليلة للبنيناحيائيمنال انور عكاب حجاب78891722421182011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية ازهيليلة للبنيناحيائينبأ عبد الخالق محمد خلف78901722421182013

كلية التمريض/جامعة نينوى646.0092.29ثانوية ازهيليلة للبنيناحيائينوال انور عكاب حجاب78911722421182014

كلية العلوم/جامعة الموصل622.0088.86ثانوية الكبر للبنيناحيائيمريم مهدي جاسم غريف78921722421190001

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية البوير للبنيناحيائياسراء محمود صالح عبيد78931722421194001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية البوير للبنيناحيائياسراء ياسين طه محمود78941722421194002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14ثانوية البوير للبنيناحيائيبسمه ميسر هادي حمود78951722421194003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0078.71ثانوية البوير للبنيناحيائيجنان محمد حسين علي78961722421194004
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل599.0085.57ثانوية البوير للبنيناحيائيرضاء محمود حسين علي78971722421194007

كلية التمريض/جامعة الموصل670.0095.71ثانوية البوير للبنيناحيائيساره علي مطر سلطان78981722421194008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00ثانوية البوير للبنيناحيائيغفران علي حسن طه78991722421194009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86ثانوية البوير للبنيناحيائيمروة احمد محمد خضر79001722421194010

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر468.0066.86ثانوية ابليج للبنيناحيائيرفعة محمد خضر جاسم79011722421199001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل504.0072.00ثانوية ابليج للبنيناحيائيسمر صالح خضر جاسم79021722421199002

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر466.0066.57ثانوية ابليج للبنيناحيائيمها محمد خضر جاسم79031722421199006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية خانصور للبنيناحيائيابتسام صالح خلف كارس79041722421203001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل637.0091.00اعدادية خانصور للبنيناحيائيانتصار خلف فرمان سيدو79051722421203004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية خانصور للبنيناحيائيباكستان سالم محمود رشو79061722421203005

كلية التربية /جامعة الحمدانية498.0071.14اعدادية خانصور للبنيناحيائيجوزه حسن الياس قاسم79071722421203010

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر488.0069.71اعدادية خانصور للبنيناحيائيحليمه سعيد قوال شمو79081722421203011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية خانصور للبنيناحيائيحياة جميل حسن ابراهيم79091722421203012

كلية التربية /جامعة الحمدانية488.0069.71اعدادية خانصور للبنيناحيائيداليا حامو الياس خليل79101722421203014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية خانصور للبنيناحيائيدليمان علي خلف كارس79111722421203018

كلية اآلداب/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية خانصور للبنيناحيائيديمة حسين بكر مراد79121722421203021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية452.0064.57اعدادية خانصور للبنيناحيائيرويده قاسم كينجو رشو79131722421203023

كلية التمريض/جامعة الموصل665.0095.00اعدادية خانصور للبنيناحيائيسهبه علي خلف قاسم79141722421203030

كلية اآلداب/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية خانصور للبنيناحيائيسهيلة سيدو حمو سكفان79151722421203031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية خانصور للبنيناحيائيعافيه اكرم جميل حسن79161722421203033

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية خانصور للبنيناحيائيعالية حسين عباس قاسم79171722421203034

كلية التمريض/جامعة نينوى655.0093.57اعدادية خانصور للبنيناحيائيغاده حامو كتو عبد هللا79181722421203036

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية خانصور للبنيناحيائيغزالن الياس كاري رشو79191722421203037

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر460.0065.71اعدادية خانصور للبنيناحيائيفهيمة قاسم حجي خلف79201722421203040

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر460.0065.71اعدادية خانصور للبنيناحيائيكاردينيا مسعود خلف اومر79211722421203042

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية خانصور للبنيناحيائيالرا بركات جوكو حسين79221722421203044

كلية التمريض/جامعة الموصل671.0095.86اعدادية خانصور للبنيناحيائيمايه مراد خلف قاسم79231722421203047

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية خانصور للبنيناحيائينازدار حاجم حجي كلي79241722421203053

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية خانصور للبنيناحيائينسرين اسماعيل كلو حامو79251722421203057

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر468.0066.86اعدادية خانصور للبنيناحيائينسرين داود علي بشار79261722421203058

كلية التربية /جامعة الحمدانية509.0072.71اعدادية خانصور للبنيناحيائيهدى حجي خلف سفر79271722421203062

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية خانصور للبنيناحيائيهيام حمو جتو مصطو79281722421203064

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل581.0083.00ثانوية الشروق للبنيناحيائيرحمه احمد حسن محمد79291722421205001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0080.43ثانوية الشروق للبنيناحيائيرسل جاسم محمد ابراهيم79301722421205003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0063.86ثانوية الشروق للبنيناحيائيوئام خالد عبد المجيد ابراهيم79311722421205006

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل570.0081.43ثانوية قره تبه عرب للبنيناحيائيأمنة ثامر كريم يونس79321722421207001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية قره تبه عرب للبنيناحيائيأية عماد صالح سليمان79331722421207002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية قره تبه عرب للبنيناحيائيرقيه عبد الرزاق كريم يونس79341722421207003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0065.00ثانوية قره تبه عرب للبنيناحيائيوفاء احمد علي خلف79351722421207008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيابتسام يوسف خضر حسن79361722421208002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيبهار احمد رشو صالح79371722421208006

كلية العلوم/جامعة الموصل610.0087.14ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيسهام سيفو قرو حسو79381722421208012
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519.0074.14ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيشاهه احمد كتي قاسم79391722421208014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيليلي كمو اللو كندور79401722421208015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل513.0073.29ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيمانيه سليمان حجي مطو79411722421208016

كلية التمريض/جامعة الموصل660.0094.29ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائيهناء دخيل حجي شمو79421722421208022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل511.0073.00ثانوية جبل سنجار للبنيناحيائييسرى رشو سعيد خليل79431722421208023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار513.0073.29ثانوية الدنج للبنيناحيائيبشرى حسين علي محمد79441722421214003

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية الدنج للبنيناحيائيسجى عبد الرحمن مطلك صالح79451722421214004

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياحالم صبري عبد الكريم عزيز79461722422001004

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياسراء فاضل علي حميدي79471722422001006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياسماء عبد الرحمن فتحي جاسم79481722422001008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياسيا حسين حميد حسن79491722422001009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياالء اياد عبد هللا احمد79501722422001011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيامنة محمد جاسم خلف79511722422001013

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيانعام يوسف عبد الحميد اخضير79521722422001015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل633.0090.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايالف ابراهيم امين مسعد79531722422001017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايمان صهيب حكمت زكي79541722422001019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايه جاسم محمد جاسم79551722422001023

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيبشائر قتيبة شريف ذنون79561722422001026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل598.0085.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيتقوى عبد الرزاق محمود عمر79571722422001030

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيجنات محمد احمد حمدي79581722422001031

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيختام حازم قاسم خلف79591722422001035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل590.0084.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيدعاء فاضل فتحي سليمان79601722422001036

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0089.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيذكرى احمد يونس احمد79611722422001038

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرغده سعدى عزيز عبد الرحمان79621722422001043

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيريا محمد نايف خلف79631722422001046

كلية اآلداب/جامعة الموصل584.0083.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب احمد عبد مصطاوي79641722422001050

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0089.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب رعد محمد علي عبد السالم79651722422001052

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينه ثائر شاكر محمد79661722422001056

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينه خالد احمد عبد هللا79671722422001057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيساره احمد غانم محمد79681722422001058

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيساره فوزي محمد يوسف79691722422001060

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسبأ طارق عز الدين احمد79701722422001061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسجى عبد هللا محمد اسود79711722422001063

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسدره يونس علي عبيد79721722422001064

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل530.0075.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسعديه صائل ميزر حمودي79731722422001065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسلسبيل حسين سلمان يوسف79741722422001068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0079.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسمر هادي محمود علي79751722422001069

كلية التمريض/جامعة الموصل668.0095.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسندس احمد عطيه صالح79761722422001070

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسندس عبد الفتاح ابراهيم عيسى79771722422001071

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسوالف مصلح شامي مصلح79781722422001073

كلية التمريض/جامعة الموصل686.0098.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيشيماء روكان كاطع عيسى79791722422001077

كلية التمريض/جامعة الموصل663.0094.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيضحى بشار توفيق يحيى79801722422001082
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيضحى حرب جاسم محمد79811722422001083

كلية التربية /جامعة الحمدانية518.0074.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيغفران بشار محسن شامي79821722422001092

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية537.0076.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه شهاب يونس علي79831722422001095

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه عزيز بكر حاج79841722422001096

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفرقان عمر ياسين فتحي79851722422001098

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل597.0085.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيقمر الزمان حسين سلمان يوسف79861722422001099

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل530.0075.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيلبنى تحسين علي حسين79871722422001102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل599.0085.57اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمروه طه يوسف فرحان79881722422001103

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل653.0093.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم غازي محمد علي79891722422001106

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى583.0083.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمنار سمير داؤد علي79901722422001109

كلية العلوم/جامعة الموصل626.0089.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينبأ طارق عز الدين احمد79911722422001112

كلية العلوم/جامعة الموصل630.0090.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيندى اياد عبد هللا احمد79921722422001113

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينرمين شاكر محمود قاسم79931722422001114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينسرين علي خليف علي79941722422001115

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.00100.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور حازم محمد علي79951722422001119

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور حازم محمد علي محمود79961722422001120

كلية العلوم/جامعة الموصل622.0088.86اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور عباس فاضل محمود79971722422001122

كلية التمريض/جامعة تلعفر642.0091.71اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينورة حسين علي يونس79981722422001125

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى584.0083.43اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهاجر ثائر عناد عوده79991722422001126

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهبه فاضل علي حميدي80001722422001128

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية595.0085.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهبه وعد محمد سعيد محمد80011722422001129

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر455.0065.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهناء احمد ابراهيم حسين80021722422001131

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهيام رعد صالح عائد80031722422001132

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيأفين عدي سالم احمد80041722422002001

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائيآمنه نعمت يحيى يونس80051722422002004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيآمنه ابراهيم محمود احمد80061722422002005

كلية العلوم/جامعة الموصل640.0091.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائيأمنه خالد عبد المجيد حميد80071722422002006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيآمنه زكي خليل اسماعيل80081722422002007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيأمنه سالم زامل عطيه80091722422002008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية513.0073.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائيآمنه عمر محمود محمد علي80101722422002010

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائيآمنه وليد محسن محمد80111722422002012

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيأميمه محمد حسين ياسين80121722422002013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيآيات عالء هادي جاسم80131722422002014

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائيآية طليع الياس عباس80141722422002015

كلية العلوم/جامعة الموصل641.0491.58اعدادية قرطبة للبناتاحيائيآيه احمد محمد سليم80151722422002018

كلية القانون/جامعة نينوى571.0081.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيآيه عبد الناصر عبد الحميد مصطفى80161722422002020

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0095.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيآيه عمار يوسف فتحي80171722422002021

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0499.15اعدادية قرطبة للبناتاحيائيأيه محمود خلف جاسم80181722422002022

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائياسراء خليل ابراهيم حسين80191722422002026

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائياسراء عامر نايف محمد80201722422002027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائياسراء غانم حميد جاسم80211722422002029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائياسراء محمد يونس اسماعيل80221722422002031
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كلية العلوم/جامعة الموصل622.0088.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائياسراء وليد زكي يحيى80231722422002032

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى611.0087.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائياسماء ابو بكر ابراهيم يونس80241722422002033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائياسماء عادل خضير علي80251722422002034

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائياالء جمال سالم يونس80261722422002038

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.6893.38اعدادية قرطبة للبناتاحيائياالء عبد اللطيف عبد الجبار احمد80271722422002040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائياماني رغيد عبد القادر حامد80281722422002042

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594.0084.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيامنه جمال احمد عزيز80291722422002043

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.36100.19اعدادية قرطبة للبناتاحيائيامنه طارق سلطان رحيم80301722422002044

كلية العلوم/جامعة الموصل610.0087.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائيايالف خالد شعبان حمود80311722422002047

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيايالف ناظم عبد الغني حسون80321722422002048

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل545.3277.90اعدادية قرطبة للبناتاحيائيايناس عمر عباس محمد صالح80331722422002051

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيايه حسين علي مصطفى80341722422002054

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائيايه محمد علي اسعد حسن80351722422002057

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيبان امين عبد هللا محمد80361722422002058

كلية العلوم/جامعة الموصل638.0091.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائيبراء اياد محمد عبد هللا80371722422002059

كلية التمريض/جامعة نينوى651.0093.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيبسملة ثامر غانم محمود80381722422002061

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائيتارا زكريا عثمان احمد80391722422002063

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل584.0083.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائيتبارك مؤيد غانم محمود80401722422002067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيتبارك محمد رافع عبد الجبار حمو80411722422002068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائيتبارك ميسر طه داود80421722422002070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0066.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيتبارك ياسر شكر خليل80431722422002071

كلية التمريض/جامعة تلعفر641.0091.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيتماره نبيل نور الدين فائق80441722422002073

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.60100.80اعدادية قرطبة للبناتاحيائيتيماء اياد سالم يونس80451722422002074

كلية التمريض/جامعة الموصل673.0096.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائيجنات ايمن عثمان محمود80461722422002075

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى650.0092.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيجنات رضوان يحيى داود80471722422002076

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى598.0085.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائيحنان احمد زكي محمد80481722422002077

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية630.0090.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيحنان ذنون يونس محمد80491722422002078

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائيحنين خليل ابراهيم خليل80501722422002081

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيحنين ريان محمد يونس80511722422002082

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيداليا ريان محمود صالح80521722422002085

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيدانية حسان علي حسن80531722422002088

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيدعاء خالد محمد علي عزيز80541722422002091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0082.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيدعاء دخيل عبد القادر يونس80551722422002092

كلية التمريض/جامعة تلعفر641.0091.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيدعاء سعد احمد عبد الكريم80561722422002093

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائيدالل نوزت جمعه ياسين80571722422002095

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل546.0078.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيدلفين رشيد خليل مجيد80581722422002096

كلية التمريض/جامعة الموصل662.0094.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيدنيا علي رياض ذنون80591722422002097

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائيديمه محمد هشام محمد80601722422002098

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل571.0081.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيدينا حامد عمر محيميد80611722422002100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل596.0085.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرؤى قصي قاسم يحيى80621722422002102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرحمه رافع وعد هللا عزيز80631722422002109

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرحمه سالم محمود زيدان80641722422002110

349 من 192صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

نينوى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرحمه عامر حسين عبد هللا80651722422002111

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرحمه عبد الحكم عبد العليم احمد80661722422002112

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.2494.18اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرحمه علي خير الدين احمد80671722422002113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرحمه عماد ابراهيم وحيد80681722422002114

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرحمه نزار حامد حمد80691722422002117

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرسل رضوان عبد الوهاب عبد هللا80701722422002120

كلية العلوم/جامعة الموصل636.3690.91اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرغد اوبي حسين محسن80711722422002127

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرغد حسن سليمان احمد80721722422002128

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرفل بشار عبد الجبار حمو80731722422002130

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل593.0084.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرقيه قحطان دعدوش نوري80741722422002132

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرهام صالح جرجيس اسماعيل80751722422002136

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرهام محمد عبد هللا حسين80761722422002137

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.9299.99اعدادية قرطبة للبناتاحيائيريا بشار صالح عبد80771722422002141

كلية طب الموصل/جامعة الموصل708.92101.27اعدادية قرطبة للبناتاحيائيريم محمد عبد الجبار مصطفى80781722422002142

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.6496.95اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزبيدة شاكر محمود عباوي80791722422002143

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزبيدة قحطان فيصل سليمان80801722422002144

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى584.0083.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزبيده عمر زهير محمد عبد80811722422002147

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى615.0087.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزهراء باسم محمد امين انور80821722422002149

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى641.2491.61اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزهراء جمال صديق محمد80831722422002150

كلية العلوم/جامعة تكريت583.0083.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزهراء خالد احمد عبد هللا80841722422002151

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزهراء هشام طارق سرحان80851722422002153

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.00100.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائيزينب نور الدين محمد نوري80861722422002160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائيسارة زياد طارق سرحان80871722422002170

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل531.0075.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيساره عصام عبد المجيد جاسم80881722422002173

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائيساره علي أحمد طه80891722422002175

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.4492.21اعدادية قرطبة للبناتاحيائيساره غزوان محمد سعيد حيدر80901722422002176

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0079.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيسبأ زيد سمير محمد80911722422002178

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية439.0062.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيسجى يوسف سليم رشيد80921722422002182

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل582.0083.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائيسدرة احمد حسين علي80931722422002183

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيسرى احمد يونس خضر80941722422002185

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائيسرى اسماعيل محمد صالح اسماعيل80951722422002186

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيسما وائل سامي طه80961722422002188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائيسماء فارس هاشم خليل80971722422002189

كلية العلوم/جامعة الموصل639.0091.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائيسميه سعد يعقوب حسين80981722422002190

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيسوسن احمد علي فخري80991722422002192

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيسوسن زيدان شكر هادي81001722422002193

كلية التمريض/جامعة الموصل659.0094.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائيشهد ثامر فتحي فاضل81011722422002196

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية564.0080.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيشهد فندي علي سلطان81021722422002197

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيشهد محسن عبد محمود81031722422002198

كلية التمريض/جامعة نينوى649.0092.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيشهد نجم عبد هللا خضير81041722422002200

كلية العلوم/جامعة الموصل651.0093.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيصبا ثامر محمد صالح خليل81051722422002203

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيصفا براق يونس ذنون81061722422002204
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيضحى احمد محمود محمد81071722422002206

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل521.0074.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائيضحى مجبل رجب هرو81081722422002209

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيطيبه حاتم غانم سمير81091722422002211

كلية طب الموصل/جامعة الموصل709.36101.34اعدادية قرطبة للبناتاحيائيطيبه عامر عبد حسين81101722422002212

كلية طب الموصل/جامعة الموصل710.76101.54اعدادية قرطبة للبناتاحيائيطيبه غزوان محمد احمد81111722422002213

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيطيبه فالح حسن محمد81121722422002214

كلية طب الموصل/جامعة الموصل706.80100.97اعدادية قرطبة للبناتاحيائيطيبه لؤي محمد عبد الرزاق81131722422002215

كلية العلوم/جامعة الموصل634.0090.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيطيبه مروان خزعل الياس81141722422002217

كلية التمريض/جامعة نينوى645.0092.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائيعائشه محمد سليمان نجم81151722422002225

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائيعائشه مهند عصام محمد81161722422002226

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيعال بشير حسن جبو81171722422002230

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيعال عائد فاضل ذياب81181722422002231

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيعمره محمد عبد هللا محمد81191722422002232

كلية العلوم/جامعة الموصل637.2891.04اعدادية قرطبة للبناتاحيائيفاطمه سعد يونس عبد الرحمن81201722422002238

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيفاطمه ثامر سليمان محمد81211722422002240

كلية العلوم/جامعة الموصل656.4893.78اعدادية قرطبة للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا عبد الوهاب عزيز81221722422002244

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى580.0082.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيفجر معتز محمد احمد81231722422002247

كلية طب الموصل/جامعة الموصل711.68101.67اعدادية قرطبة للبناتاحيائيكوثر عامر فتحي فاضل81241722422002252

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائيلمياء سالم يونس محمد81251722422002253

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيلينه احمد قاسم محمد81261722422002254

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمروه صدام حسين علي81271722422002256

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمروه مروان احمد عبو81281722422002257

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.5698.65اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمريم اوس ناظم يحيى81291722422002258

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل667.0095.29اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمريم سعد باسم هاشم81301722422002259

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمريم عالء نجم الدين عبد هللا81311722422002262

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمريم محمد حميد حسين81321722422002265

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمريم محمد عز الدين فتحي81331722422002266

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0089.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمريم محمد عزيز عيسى81341722422002267

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى460.0065.71اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمريم يونس ياسين يونس81351722422002271

كلية الصيدلة/جامعة الموصل688.9698.42اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمالك يحيى عزاوي يحيى81361722422002274

كلية الطب/جامعة نينوى704.84100.69اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمنار نذير محمد بشير81371722422002278

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية626.6889.53اعدادية قرطبة للبناتاحيائينبأ شكر محمود سليمان81381722422002285

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائينبأ عارف محمد سالم شاكر81391722422002286

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائينبأ عمار محمد شيت محمود81401722422002287

كلية العلوم/جامعة الموصل620.5688.65اعدادية قرطبة للبناتاحيائينبأ محمد سالم علي81411722422002288

كلية العلوم/جامعة الموصل658.0094.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائينجالء سمكو مصطفى حميد81421722422002291

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائينجوى سالم محمد دنو81431722422002292

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائينور خالد عبد الفتاح عبد هللا81441722422002297

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0084.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائينور طه عبد حسن81451722422002299

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائينور عبد هللا احمد اسعد81461722422002300

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائينور فراس عاصي حسين81471722422002302

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائينور فوزي سليمان داود81481722422002303
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كلية التمريض/جامعة الموصل664.0094.86اعدادية قرطبة للبناتاحيائينور محمد حمزة محمود81491722422002304

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائينور هيثم رعد محمد81501722422002306

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيهاله سامي احمد شهاب81511722422002312

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى459.0065.57اعدادية قرطبة للبناتاحيائيهجران احمد ابراهيم صالح81521722422002315

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل661.0094.43اعدادية قرطبة للبناتاحيائيهيا هالل ابراهيم محمد81531722422002322

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية قرطبة للبناتاحيائيهيلين ناصر يونس رفعت81541722422002323

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيآيه سعد خطاب سعيد81551722422003001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياستبرق سالم يونس عبد هللا81561722422003004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياستبرق يوسف هادي سعيد81571722422003005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى447.0063.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسراء زياد حميد حمو81581722422003006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسراء عبد الكريم محمد مصطفى81591722422003007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسراء عمار عبد هللا عبد الغني81601722422003008

كلية التمريض/جامعة نينوى650.0092.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسماء ياسر سعيد احمد81611722422003013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل585.0083.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياطياف حسين علي احمد81621722422003016

كلية التمريض/جامعة الموصل666.0095.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياالء خليل عبد احمد81631722422003017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياالء لؤي صابر محمد علي81641722422003018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيامنه عبد الكريم مصطفى محمد علي81651722422003020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيامنه عبد هللا ناظم محمد81661722422003021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايالف سالم حسن خلف81671722422003025

كلية التربية /جامعة الحمدانية502.0071.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايالف معمر غانم حسن81681722422003027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايمان وليد محمد سعيد علي81691722422003032

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايه احمد علي جاسم81701722422003034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبراء وعد هللا سعد هللا محمد81711722422003039

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبشرى طالل علي شريف81721722422003042

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك جمعة كاكي اسماعيل81731722422003044

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل514.0073.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك خليل عبد احمد81741722422003045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل577.0082.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك زيدان خلف احمد81751722422003046

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0089.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتقى حازم محمد حسين81761722422003047

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتمارة سعد فاضل ياسين81771722422003048

كلية العلوم/جامعة الموصل626.0089.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتماره محمد غانم حميد81781722422003050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرحمه ثامر حازم يوسف81791722422003063

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية662.0094.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرسل فراس عبد الكريم زغير81801722422003067

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرغد محمد طليع جاسم81811722422003069

كلية التمريض/جامعة نينوى652.0093.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرقيه عبد الباسط احمد يونس81821722422003070

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء زهير علي عبد هللا81831722422003076

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء عمار امين شاهين81841722422003077

كلية التمريض/جامعة الموصل671.0095.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب جاسم محمد توفيق81851722422003079

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينه عامر احمد خضر81861722422003082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينه عامر حمودي سلطان81871722422003083

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية547.0078.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينه فالح حسن عيسى81881722422003084

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيساره طالب طه عبد الرزاق81891722422003087

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسراء امجد وعد هللا حسين81901722422003088
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كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسرور صدام عبد العزيز صالح81911722422003089

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشذى هشام عبد هللا سعيد81921722422003093

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد عمار يونس احمد81931722422003095

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهالء احمد يوسف ابراهيم81941722422003096

كلية التمريض/جامعة نينوى653.0093.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيضحى الياس خضير سلطان81951722422003100

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيضحى صدام عبد العزيز صالح81961722422003101

كلية العلوم/جامعة تكريت599.0085.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيضحى مزاحم محمد عبوش81971722422003104

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل534.0076.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيطيبه ضياء الدين محمد يحيى81981722422003107

كلية التمريض/جامعة الموصل661.0094.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيطيبه محمود زكي محمد81991722422003110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعبير قاسم حيدر عزيز82001722422003111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعهود سليمان صالح يوسف82011722422003113

كلية العلوم/جامعة الموصل630.0090.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيغفران مروان صباح عبد الرحمن82021722422003117

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه ذنون مال هللا سليمان82031722422003120

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفرح هاشم فتحي ياسين82041722422003123

كلية الصيدلة/جامعة الموصل693.0099.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيلقاء عبد الخالق احمد جاسم82051722422003128

كلية التمريض/جامعة نينوى646.0092.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيماريه احمد يونس عباس82061722422003129

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمروه محمد مؤيد رؤوف82071722422003131

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم صفوان فتاح محمد82081722422003136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم علي حسين مصطفى82091722422003137

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم محمد حسن عواد82101722422003138

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية543.0077.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمينا صفوان زكي امين82111722422003144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينبأ احمد جار هللا فتحي82121722422003145

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينبأ علي غازي توفيق82131722422003147

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى469.0067.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينهى هاشم محمد مصطفى82141722422003149

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور محمد حازم شيت82151722422003151

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهبه غسان عبد الستار حميد82161722422003159

كلية التمريض/جامعة الموصل666.0095.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهدى فالح حسن احمد82171722422003161

كلية الحقوق/جامعة الموصل589.0084.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيوصال طه محمد يونس82181722422003163

كلية طب االسنان/جامعة الموصل708.76101.25ثانوية المتميزات االولىاحيائيأبرار معتز اسماعيل حمودي82191722422004001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.6498.09ثانوية المتميزات االولىاحيائيآيه اسامه اسماعيل خضر82201722422004003

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.4097.91ثانوية المتميزات االولىاحيائيامنة محمود فتحي عباوي82211722422004004

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.9299.13ثانوية المتميزات االولىاحيائيامنيه فؤاد عبد الحميد يونس82221722422004005

كلية طب الموصل/جامعة الموصل707.00101.00ثانوية المتميزات االولىاحيائيانسام خالد خلف جمعه82231722422004006

كلية العلوم/جامعة الموصل666.4895.21ثانوية المتميزات االولىاحيائيانسام معتصم مطشر ناصر82241722422004007

كلية طب الموصل/جامعة الموصل712.00101.71ثانوية المتميزات االولىاحيائيايثار عدي هاشم سعيد82251722422004009

كلية الطب/جامعة نينوى698.6099.80ثانوية المتميزات االولىاحيائيايالف نمير سعيد محمد82261722422004010

كلية الطب/جامعة نينوى696.9699.57ثانوية المتميزات االولىاحيائيايمان خالد مجيد محمود82271722422004011

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57ثانوية المتميزات االولىاحيائيبسمله رافع حازم محمد82281722422004013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.9697.71ثانوية المتميزات االولىاحيائيتبارك محمد يحيى حسين82291722422004014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل658.1294.02ثانوية المتميزات االولىاحيائيحنان جنيد ادريس مصطفى82301722422004016

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.84100.55ثانوية المتميزات االولىاحيائيخديجه محمد يحيى رحاوي82311722422004017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.3696.77ثانوية المتميزات االولىاحيائيدانه صدام محمد حميد82321722422004018
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.76100.54ثانوية المتميزات االولىاحيائيدانيا خالد عبد الجواد بشير82331722422004019

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى651.6893.10ثانوية المتميزات االولىاحيائيدانيه رصين علي حسن82341722422004020

كلية العلوم/جامعة الموصل642.0091.71ثانوية المتميزات االولىاحيائيدالل وضاح عصمت حمودي82351722422004021

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.5298.50ثانوية المتميزات االولىاحيائيدنيا حميدان مسفوه لطو82361722422004022

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0488.01ثانوية المتميزات االولىاحيائيديما مصطفى ذنون يونس82371722422004024

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.76100.54ثانوية المتميزات االولىاحيائيراما فراس علي محمد علي82381722422004025

كلية الصيدلة/جامعة الموصل693.2899.04ثانوية المتميزات االولىاحيائيُربى عماد احمد محمد82391722422004027

كلية الصيدلة/جامعة الموصل688.7698.39ثانوية المتميزات االولىاحيائيرحمة ياسر عبد الرزاق سعيد82401722422004028

كلية الصيدلة/جامعة الموصل692.7698.97ثانوية المتميزات االولىاحيائيرحمه ياسر محسن خليل82411722422004029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.5683.79ثانوية المتميزات االولىاحيائيرشد سعد هللا محمد جمال حسين82421722422004030

كلية التمريض/جامعة الموصل687.2898.18ثانوية المتميزات االولىاحيائيرفل غيث وضاح حمدون82431722422004031

كلية طب الموصل/جامعة الموصل704.92100.70ثانوية المتميزات االولىاحيائيريم احمد ميسر صالح82441722422004032

كلية الصيدلة/جامعة الموصل688.8898.41ثانوية المتميزات االولىاحيائيزهراء علي اكرم دحام82451722422004034

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.88100.41ثانوية المتميزات االولىاحيائيزينب عدي طالل يحيى82461722422004035

كلية طب االسنان/جامعة الموصل701.60100.23ثانوية المتميزات االولىاحيائيزينب عمار خالد جمال الدين82471722422004036

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0497.86ثانوية المتميزات االولىاحيائيزينب عمر عبد هللا احمد82481722422004037

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.8898.55ثانوية المتميزات االولىاحيائيزينه جاسم محمد شيت حامد82491722422004038

كلية طب الموصل/جامعة الموصل708.92101.27ثانوية المتميزات االولىاحيائيسارة سنان نايف لطفي82501722422004039

كلية التمريض/جامعة تكريت646.6892.38ثانوية المتميزات االولىاحيائيساره عبد العظيم رؤوف سليمان82511722422004040

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية636.9290.99ثانوية المتميزات االولىاحيائيساره محمد يوسف محمد82521722422004042

كلية الطب/جامعة نينوى697.3699.62ثانوية المتميزات االولىاحيائيساره ياسر محمد تيسير دحام82531722422004043

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية667.6895.38ثانوية المتميزات االولىاحيائيسدره حسن عز الدين امين82541722422004045

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.4496.92ثانوية المتميزات االولىاحيائيسرى علي عادل داؤد82551722422004047

كلية طب الموصل/جامعة الموصل711.00101.57ثانوية المتميزات االولىاحيائيسفانه عدنان قاسم اسماعيل82561722422004048

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.84100.12ثانوية المتميزات االولىاحيائيسما عمار محمود عبد82571722422004049

كلية الطب/جامعة نينوى697.3699.62ثانوية المتميزات االولىاحيائيظفر سالم حازم سعيد82581722422004055

كلية التمريض/جامعة الموصل671.9695.99ثانوية المتميزات االولىاحيائيعائشة احمد يونس اسماعيل82591722422004056

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية676.8096.69ثانوية المتميزات االولىاحيائيعمرة نشوان عبد الوهاب ذنون82601722422004059

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.6498.52ثانوية المتميزات االولىاحيائيفاطمه عدي شهاب احمد82611722422004060

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.1298.45ثانوية المتميزات االولىاحيائيفاطمه قحطان محمود سعيد82621722422004061

كلية الطب/جامعة نينوى696.4499.49ثانوية المتميزات االولىاحيائيفرح فواز فرات حبيب82631722422004062

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل670.1295.73ثانوية المتميزات االولىاحيائيمريم احمد خلدون عبد اللطيف82641722422004063

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية634.0490.58ثانوية المتميزات االولىاحيائيمريم رعد سعيد ابراهيم82651722422004064

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.6898.38ثانوية المتميزات االولىاحيائيمريم وسام عباس علي82661722422004065

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل675.7296.53ثانوية المتميزات االولىاحيائيمريم يزن نوح عبد هللا82671722422004066

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.7699.11ثانوية المتميزات االولىاحيائيمسره فيصل حمادي علي82681722422004067

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.4097.91ثانوية المتميزات االولىاحيائيمسك خالد نوري مصطفى82691722422004068

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0497.72ثانوية المتميزات االولىاحيائيملك عمر اكرم دحام82701722422004069

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.9695.28ثانوية المتميزات االولىاحيائينبأ كنعان محمد خضر82711722422004070

كلية الطب/جامعة نينوى695.0499.29ثانوية المتميزات االولىاحيائينعم سعد الدين احمد محمود82721722422004071

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.2897.90ثانوية المتميزات االولىاحيائينور رياض هاشم محمد82731722422004074

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00ثانوية المتميزات االولىاحيائييسر حارث خالد محمد82741722422004077
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيأسيل خالد عبد هللا علي82751722422005001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0072.86ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيأمل خالد محمد صالح احمد82761722422005002

كلية العلوم/جامعة تكريت596.0085.14ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيآية خضر احمد خضر82771722422005005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيآيه خلف محمود مرعي82781722422005007

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل549.0078.43ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيآيه عمار خضر عبد هللا82791722422005008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيابتهال صدام صالح علي82801722422005009

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14ثانوية دار العلوم للبناتاحيائياسراء علي عفاص كصب82811722422005013

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0088.43ثانوية دار العلوم للبناتاحيائياسماء بشار احمد اسماعيل82821722422005015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيايالف محمد جرجيس معروف82831722422005022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0066.43ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيايالف محمود عبد العزيز عبد الرزاق82841722422005023

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيايناس عبد الستار عبد الجبار خلف82851722422005027

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى469.0067.00ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيبراء جمعه علي خلف82861722422005028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية563.0080.43ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيبشرى عبد القادر محمد معروف82871722422005029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0078.57ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيتقوى خضر احمد خضر82881722422005032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيحنان شهاب احمد حبو82891722422005035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية466.0066.57ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيخلود عبد سلطان حماد82901722422005039

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0088.43ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيرحمه اخضير محمد امحيمد82911722422005046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0083.57ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيروناك دحام احمد ابراهيم82921722422005052

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيزينب محمد فتحي خضير82931722422005054

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل494.0070.57ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيزينه محمد مد هللا حميد82941722422005057

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل537.0076.71ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيشهلة محمد احمد محمد82951722422005068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيشيماء حمد معيوف حامد82961722422005070

كلية التربية /جامعة الحمدانية523.0074.71ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيغاده صالح عبد هللا علي82971722422005081

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.0068.43ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيغدير مؤيد عبد الستار حميد82981722422005082

كلية التمريض/جامعة نينوى645.0092.14ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيماري حميد حمد سلطان82991722422005091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0079.00ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيمنار دحام اعويد جاسم83001722422005094

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0076.00ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيمنى احمد محمد عبيد83011722422005095

كلية التمريض/جامعة تلعفر634.0090.57ثانوية دار العلوم للبناتاحيائينبأ جميل محمد عبد هللا83021722422005097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0080.43ثانوية دار العلوم للبناتاحيائينبأ فارس حامد احمد83031722422005098

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل523.0074.71ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيندى خلف احمود عطيه83041722422005099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514.0073.43ثانوية دار العلوم للبناتاحيائينهايه عبد الكريم خلف احمد83051722422005100

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيهاجر سبهان عبد هللا علي83061722422005104

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيهدى علي ابراهيم حسن83071722422005105

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0094.00ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيهناده علي محمد خليف83081722422005108

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيهيا صالح احمد خلف83091722422005111

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل575.0082.14ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيهيام محمد يوسف سليمان83101722422005112

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية الفاو للبناتاحيائيأشراق مزهر عطيه محمد83111722422006002

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيأمنة عبد الحكيم سالم عبد هللا83121722422006003

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى601.0085.86اعدادية الفاو للبناتاحيائيآمنه فرات مؤيد محمد83131722422006004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية الفاو للبناتاحيائيآمنه محمد طاهر احمد يونس83141722422006005

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى634.0090.57اعدادية الفاو للبناتاحيائيآمنه نشوان احمد مبارك83151722422006006

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية الفاو للبناتاحيائيآية طالل صالح الدين عبوش83161722422006008
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كلية العلوم/جامعة الموصل637.0091.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيآية عبد العزيز صالح حسن83171722422006009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية الفاو للبناتاحيائيآيه خليل جاسم حسن83181722422006013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14اعدادية الفاو للبناتاحيائياخالص امير نبيل حمدي83191722422006016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية الفاو للبناتاحيائياسراء جمال عزيز علي83201722422006018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل561.0080.14اعدادية الفاو للبناتاحيائياسراء صالح محمد يونس83211722422006019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية الفاو للبناتاحيائياالء صالح احمد خضر83221722422006028

كلية العلوم/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية الفاو للبناتاحيائياالء ياسين عبد الجبار صالح83231722422006030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل549.0078.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيامنه علي فيصل علي83241722422006033

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية الفاو للبناتاحيائياية يوسف سليمان اسماعيل83251722422006034

كلية اآلداب/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية الفاو للبناتاحيائيايه خالد علي حسن83261722422006038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيايه عبد السالم يوسف احمد83271722422006040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية الفاو للبناتاحيائيتاره سعد جاسم محمد83281722422006048

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيتبارك عوف عبد الرحمن حميد83291722422006049

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل683.0097.57اعدادية الفاو للبناتاحيائيتمارة نعمت غاندي عزيز83301722422006051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل498.0071.14اعدادية الفاو للبناتاحيائيحنين ثامر حازم محمد83311722422006055

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0089.14اعدادية الفاو للبناتاحيائيحنين فارس سامي سلو83321722422006057

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيحنين محمود حبش احمد83331722422006058

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيخديجة علي عبد الحميد حيدر83341722422006061

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيدالل زياد علي سلوم83351722422006063

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية الفاو للبناتاحيائيدينا عبد هللا صالح حمد83361722422006065

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيرؤى راكان حازم شهاب83371722422006066

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيرحمة حامد عبد الرحمن يوسف83381722422006069

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية الفاو للبناتاحيائيرحمه محمد عبد الرحمن محمد83391722422006073

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيرقيه احمد عائد خضير83401722422006078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيريم صالح علي صالح83411722422006086

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء محمد عبد المنعم محمد83421722422006088

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء نمير سامي عبد هللا83431722422006089

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية550.0078.57اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب مظفر جاسم محمد83441722422006096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0082.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينه احسان حيدر حسين83451722422006097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0066.57اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينه رعد فتحي احمد83461722422006098

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيساره احمد عبد الرزاق مجيد83471722422006100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيساره مؤيد هاشم احمد83481722422006104

كلية التربية /جامعة الحمدانية537.0076.71اعدادية الفاو للبناتاحيائيسجى محمد احمد ابراهيم83491722422006108

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى614.0087.71اعدادية الفاو للبناتاحيائيسدرة عدنان عبد العزيز خليل83501722422006109

كلية التمريض/جامعة الموصل659.0094.14اعدادية الفاو للبناتاحيائيسلوى شكر محمود محمد83511722422006112

كلية التمريض/جامعة نينوى650.0092.86اعدادية الفاو للبناتاحيائيسمر طالل طه احمد83521722422006114

كلية التمريض/جامعة تلعفر638.0091.14اعدادية الفاو للبناتاحيائيسهام احمد محمد محمود83531722422006116

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية الفاو للبناتاحيائيسهى حسن عبد هللا رضا83541722422006117

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيصفا مشعان حوران يونس83551722422006124

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيطيبه سالم فاضل طه83561722422006126

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل561.0080.14اعدادية الفاو للبناتاحيائيعائشه عمار فيصل محمد83571722422006129

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية549.0078.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيعذراء رياض فاضل جاسم83581722422006131
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية الفاو للبناتاحيائيُعال محمد خلف مطلوب83591722422006132

كلية العلوم/جامعة الموصل667.0095.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيعهد محمود احمد نزال83601722422006134

كلية العلوم/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية الفاو للبناتاحيائيعهد محمود يوسف طعمه83611722422006135

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0089.57اعدادية الفاو للبناتاحيائيغفران حردان سلطان حسن83621722422006138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه سالم خضير صالح83631722422006140

كلية العلوم/جامعة الموصل633.0090.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه عبد الناصر احمد فيصل83641722422006141

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية الفاو للبناتاحيائيفتوح محمود محمد عمر83651722422006143

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيفرح خالد حميد عبد83661722422006144

كلية التمريض/جامعة تلعفر645.0092.14اعدادية الفاو للبناتاحيائيمريم محمد احمد حميد83671722422006152

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية الفاو للبناتاحيائيمريم محمد يحيى قاسم83681722422006154

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيمريم مخلص فالح احمد83691722422006155

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية456.0065.14اعدادية الفاو للبناتاحيائينبأ احمد سالم عبد هللا83701722422006161

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0078.71اعدادية الفاو للبناتاحيائينبأ ايمن وليد عباوي83711722422006162

كلية التمريض/جامعة نينوى655.0093.57اعدادية الفاو للبناتاحيائينبأ صالح احمد صالح83721722422006163

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية الفاو للبناتاحيائينبأ علي حسن علي83731722422006164

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية الفاو للبناتاحيائينبأ عماد راضي خضر83741722422006165

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية الفاو للبناتاحيائينور احمد محمد محمود83751722422006169

كلية التمريض/جامعة تلعفر638.0091.14اعدادية الفاو للبناتاحيائينور الهدى عدنان هزاع اسماعيل83761722422006172

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية الفاو للبناتاحيائينور صباح احمد عبار83771722422006176

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية الفاو للبناتاحيائينور عبد العزيز اسماعيل محمود83781722422006177

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى611.0087.29اعدادية الفاو للبناتاحيائينور محمد قاسم محمد83791722422006180

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية الفاو للبناتاحيائينور وعد حامد رشيد83801722422006183

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0089.57اعدادية الفاو للبناتاحيائيهاله محمد وديع حسن83811722422006184

كلية الحقوق/جامعة الموصل585.0083.57اعدادية الفاو للبناتاحيائيهدى حامد عبد الرحمن يوسف83821722422006186

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيهدى عبد القادر احمد محمد83831722422006188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيهديه عمار عبد هللا فتحي83841722422006192

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيهنادي ظاهر حسين علي83851722422006193

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيورده صالح احمد جرجيس83861722422006194

كلية التمريض/جامعة الموصل669.0095.57اعدادية الفاو للبناتاحيائيياسمين عز الدين محمد قاسم83871722422006199

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر547.0078.14ثانوية الحوراء للبناتاحيائيامينة زهير احمد حسين83881722422007005

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر442.0063.14ثانوية الحوراء للبناتاحيائيايمان سامي ذنون يونس83891722422007008

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل591.0084.43ثانوية الحوراء للبناتاحيائيايه حسين علي اصغر سليمان83901722422007009

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر450.0064.29ثانوية الحوراء للبناتاحيائيبيداء حسن قنبر حسن83911722422007014

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر609.0087.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيجيهان شريف حسن محمد83921722422007016

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0084.71ثانوية الحوراء للبناتاحيائيخديجه ابراهيم ذنون عبد الرحمن83931722422007022

كلية التربية /جامعة الحمدانية506.0072.29ثانوية الحوراء للبناتاحيائيخديجه زيد جاسم محمد83941722422007024

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية الحوراء للبناتاحيائيخديجه علي يونس حسين83951722422007025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0081.14ثانوية الحوراء للبناتاحيائيدنيا محمد بهجت عبدال حسين83961722422007027

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر461.0065.86ثانوية الحوراء للبناتاحيائيرائدة فالح جهور محمد علي83971722422007028

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر545.0077.86ثانوية الحوراء للبناتاحيائيرباب سليمان حيدر غايب83981722422007030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل587.0083.86ثانوية الحوراء للبناتاحيائيروعة غانم عباس ياسين83991722422007035

كلية التمريض/جامعة تلعفر678.0096.86ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينب تحسين علي دبو84001722422007040
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية518.0074.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينب جاسم محمد صادق يونس84011722422007041

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينب حمزة رضا عباس84021722422007043

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0063.71ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينب شهاب احمد خضر84031722422007046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينب صالح محمد امين يونس84041722422007047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينب عبد الجبار خلو محمد ابروش84051722422007051

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر487.0069.57ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينب عبد الصمد محمد نور محمد علي84061722422007052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينب فيصل علي اكبر كاظم84071722422007055

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل618.0088.29ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينب محمد داود زينل84081722422007058

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل543.0077.57ثانوية الحوراء للبناتاحيائيسكنه سليمان محمد طاهر سليمان84091722422007066

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر449.0064.14ثانوية الحوراء للبناتاحيائيسلوى مهدي محمد طاهر الياس84101722422007068

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0068.14ثانوية الحوراء للبناتاحيائيسمر رضوان حسين علي84111722422007070

كلية العلوم/جامعة الموصل636.0090.86ثانوية الحوراء للبناتاحيائيشمسه عبد االمير خلو محمد ابروش84121722422007075

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية الحوراء للبناتاحيائيشيماء بسام عبد الكريم كراب84131722422007076

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب/جامعة الموصل502.0071.71ثانوية الحوراء للبناتاحيائيضحى غازي احمد علي84141722422007083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل648.0092.57ثانوية الحوراء للبناتاحيائيعقيلة محمد يونس خليل عباس84151722422007087

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر569.0081.29ثانوية الحوراء للبناتاحيائيعال محمد حسن خليل84161722422007089

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.00100.29ثانوية الحوراء للبناتاحيائيفاطمة شامل احمد يونس84171722422007094

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى615.0087.86ثانوية الحوراء للبناتاحيائيفاطمة نقي ابراهيم حسن84181722422007095

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر476.0068.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه خضر غالب ويس84191722422007097

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل602.0086.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه عباس محمد طاهر احمد84201722422007098

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر546.0078.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه عبد الرزاق مصطفى رضا84211722422007100

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر504.0072.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه علي اكبر يوسف صالح84221722422007101

كلية التمريض/جامعة تلعفر655.0093.57ثانوية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه فاضل حسين محمد84231722422007102

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر494.0070.57ثانوية الحوراء للبناتاحيائيكوثر خليل ابراهيم الياس84241722422007109

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل577.0082.43ثانوية الحوراء للبناتاحيائيكوثر عباس صالح محمود84251722422007111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0078.71ثانوية الحوراء للبناتاحيائيكوثر فارس والي علي84261722422007112

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر492.0070.29ثانوية الحوراء للبناتاحيائيمروة فارس محمد يونس قنبر84271722422007119

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية الحوراء للبناتاحيائيمنتهى نقي ابراهيم حسن84281722422007125

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية389.0055.57ثانوية الحوراء للبناتاحيائينجوى زينل محمد عباس84291722422007128

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل625.0089.29ثانوية الحوراء للبناتاحيائينرجس عبد الحميد عباس ابزر84301722422007130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86ثانوية الحوراء للبناتاحيائيهبة محمد صالح يونس حسين84311722422007132

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية الحوراء للبناتاحيائيهدى موسى محسن قنبر84321722422007133

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر457.0065.29ثانوية الحوراء للبناتاحيائييسرى علي اصغر فاضل حيدر84331722422007137

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية اليمن للبناتاحيائيأسماء عمر غانم خليل84341722422008001

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية اليمن للبناتاحيائيأمنة محمود سعيد حسين84351722422008003

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية اليمن للبناتاحيائيآمنه عبد فتحي محمد84361722422008006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية اليمن للبناتاحيائيآمنه علي ابراهيم رشيد84371722422008007

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى575.0082.14اعدادية اليمن للبناتاحيائيأمنية ياسر عبد احميد84381722422008009

كلية التمريض/جامعة تلعفر635.0090.71اعدادية اليمن للبناتاحيائيأميره احمد حسين علي84391722422008010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية اليمن للبناتاحيائيآية سعود عبد الحميد جدوع84401722422008011

كلية التمريض/جامعة الموصل671.0095.86اعدادية اليمن للبناتاحيائيآيه حربي خليل يحيى84411722422008012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية اليمن للبناتاحيائيآيه لؤي هاشم نايف84421722422008014
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية اليمن للبناتاحيائيآيه محمود سعيد حسين84431722422008015

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية اليمن للبناتاحيائياسماء عبد هللا سليمان علي84441722422008018

كلية التمريض/جامعة نينوى650.0092.86اعدادية اليمن للبناتاحيائياميمه شوكت احسان علي84451722422008030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل547.0078.14اعدادية اليمن للبناتاحيائيانعام موفق احمد سلطان84461722422008031

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية اليمن للبناتاحيائيانوار احمد عبد هللا ابراهيم84471722422008034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية اليمن للبناتاحيائياوان علي حسين معيوف84481722422008035

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية اليمن للبناتاحيائيايالف نذير احمد يونس84491722422008036

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية اليمن للبناتاحيائيايمان احمد طه خليل84501722422008037

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية اليمن للبناتاحيائيايمان مضر غانم ذنون84511722422008039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية اليمن للبناتاحيائيايناس خالد حامد علي84521722422008040

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية اليمن للبناتاحيائيايه عدي طه خليل84531722422008046

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية اليمن للبناتاحيائيتبارك اشرف معن غانم84541722422008049

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى465.0066.43اعدادية اليمن للبناتاحيائيتبارك فتحي طلب خطاب84551722422008050

كلية التمريض/جامعة تلعفر637.0091.00اعدادية اليمن للبناتاحيائيتبارك منير احمد فتحي84561722422008051

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية اليمن للبناتاحيائيتقى صدام صديق توفيق84571722422008056

كلية التمريض/جامعة الموصل664.0094.86اعدادية اليمن للبناتاحيائيتماره محمد خضر اسماعيل84581722422008059

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية اليمن للبناتاحيائيحال احمد عزت ظاهر84591722422008061

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت568.0081.14اعدادية اليمن للبناتاحيائيحنان فؤاد سالم صالح84601722422008062

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية اليمن للبناتاحيائيديما محمود عناد بالل84611722422008063

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية اليمن للبناتاحيائيديمه صالح محمود عبد هللا84621722422008064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14اعدادية اليمن للبناتاحيائيديمه نصر لطيف محل84631722422008065

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00اعدادية اليمن للبناتاحيائيرحمه حازم ذنون يونس84641722422008071

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية اليمن للبناتاحيائيرحمه عبد الحافظ احمد علي84651722422008072

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية اليمن للبناتاحيائيرحمه موفق مؤيد قادر84661722422008075

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية اليمن للبناتاحيائيرحمه نبيل غانم حمودي84671722422008077

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية اليمن للبناتاحيائيرسل اشرف عبد الرحيم ايوب84681722422008079

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية اليمن للبناتاحيائيُرسل قيدار نزار حميد84691722422008081

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00اعدادية اليمن للبناتاحيائيرسل مظهر سعيد عبد84701722422008083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل682.0097.43اعدادية اليمن للبناتاحيائيرفل نوفل كوكب بليخ84711722422008087

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية اليمن للبناتاحيائيرقيه بشار علي احمد84721722422008088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية اليمن للبناتاحيائيرنا صدام حسين صلبي84731722422008089

كلية التمريض/جامعة نينوى654.0093.43اعدادية اليمن للبناتاحيائيرنا عبد الستار محمد مصطفى84741722422008090

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.0098.71اعدادية اليمن للبناتاحيائيرنين محمد يونس مرعز84751722422008091

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية اليمن للبناتاحيائيريم محمد عيدان ابراهيم84761722422008095

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية اليمن للبناتاحيائيريما رغيد علي خليل84771722422008096

كلية التمريض/جامعة الموصل685.0097.86اعدادية اليمن للبناتاحيائيزهراء سالم جاسم حسون84781722422008099

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية اليمن للبناتاحيائيزهراء سالم حسن عبد الرحمن84791722422008100

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية اليمن للبناتاحيائيزهراء عمار زعال عبد هللا84801722422008103

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية اليمن للبناتاحيائيزهراء غانم محمد مصطفى84811722422008104

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0094.00اعدادية اليمن للبناتاحيائيزينب احمد حسين علي84821722422008107

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية اليمن للبناتاحيائيزينب عباس فاضل محمود84831722422008111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل619.0088.43اعدادية اليمن للبناتاحيائيزينه سعد هللا عناد نجم84841722422008116
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية اليمن للبناتاحيائيزينه عبد الكريم علي عمر84851722422008117

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية اليمن للبناتاحيائيسارة لؤي طه خليل84861722422008119

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية اليمن للبناتاحيائيسارة موفق توفيق حسين84871722422008121

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية اليمن للبناتاحيائيساره ربيع ابراهيم محمد84881722422008122

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية اليمن للبناتاحيائيسرى خزعل عزيز قاسم84891722422008125

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر450.0064.29اعدادية اليمن للبناتاحيائيسفانه سعود عبد الحميد جدوع84901722422008127

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية اليمن للبناتاحيائيسما ايمن عبد الحق اسماعيل84911722422008128

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل514.0073.43اعدادية اليمن للبناتاحيائيسنن عمار عبد العزيز محمد نجاتي84921722422008129

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية اليمن للبناتاحيائيشذى محمد احسان صالح84931722422008130

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0089.71اعدادية اليمن للبناتاحيائيشهد بشار احمد داود84941722422008132

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.00100.43اعدادية اليمن للبناتاحيائيشهد وليد منير يونس84951722422008138

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية اليمن للبناتاحيائيشهرزاد بشار شحاذه علي84961722422008139

كلية التمريض/جامعة تكريت637.0091.00اعدادية اليمن للبناتاحيائيصفا امجد انور عبد الحميد84971722422008142

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية اليمن للبناتاحيائيصفا سالم عبد هللا يونس84981722422008143

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية اليمن للبناتاحيائيصفا محمد احمد سعيد84991722422008144

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية اليمن للبناتاحيائيصفا محمود محمد صافي محمد طيب85001722422008145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية اليمن للبناتاحيائيعائشه عبد القادر نجم عبد هللا85011722422008153

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل568.0081.14اعدادية اليمن للبناتاحيائيغفران رافع ابراهيم محمد85021722422008156

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية581.0083.00اعدادية اليمن للبناتاحيائيغفران غسان حديد عبد85031722422008159

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل592.0084.57اعدادية اليمن للبناتاحيائيفاتن عمر علي احمد85041722422008162

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية اليمن للبناتاحيائيفاطمه اكرم سليمان صالح85051722422008164

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر449.0064.14اعدادية اليمن للبناتاحيائيكوثر الياس محمد علي85061722422008169

كلية التمريض/جامعة نينوى653.0093.29اعدادية اليمن للبناتاحيائيمريم رضوان محمد سعيد علي85071722422008178

كلية التمريض/جامعة نينوى648.0092.57اعدادية اليمن للبناتاحيائيمنى فاضل عبد هللا رمضان85081722422008185

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية اليمن للبناتاحيائينبأ حافظ علي رجب85091722422008187

كلية الحقوق/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية اليمن للبناتاحيائينبأ وعد هللا صبري حسن85101722422008189

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى440.0062.86اعدادية اليمن للبناتاحيائيندى احمد صالح حمادي85111722422008191

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية اليمن للبناتاحيائينور احمد ذنون يونس85121722422008195

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية اليمن للبناتاحيائينور اياد نجم الدين عبد هللا85131722422008196

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية اليمن للبناتاحيائينور ثابت عبد الجبار يحيى85141722422008198

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية اليمن للبناتاحيائينور جمال سالم حسن85151722422008199

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية اليمن للبناتاحيائينور صالح اكرم ابراهيم85161722422008201

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية اليمن للبناتاحيائينور عزام عبد القادر يحيى85171722422008204

كلية التمريض/جامعة نينوى650.0092.86اعدادية اليمن للبناتاحيائيهدى ابراهيم محمود حسين85181722422008210

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل592.0084.57اعدادية اليمن للبناتاحيائيهيا محمد خلف حسن85191722422008214

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل578.0082.57اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيابتهال محمد عبيد احمد85201722422009003

كلية التمريض/جامعة نينوى647.0092.43اعدادية حمام العليل للبناتاحيائياحالم خلف محمد احمد85211722422009004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل577.0082.43اعدادية حمام العليل للبناتاحيائياخالص عباس محمد عباس85221722422009005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0063.57اعدادية حمام العليل للبناتاحيائياسراء عبد المجيد جاسم عبد هللا85231722422009008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيافراح خالد صالح حمد85241722422009011

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00اعدادية حمام العليل للبناتاحيائياكرام احمد عبد هللا محمد85251722422009012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل598.0085.43اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيامامة سعد يونس فتحي85261722422009014
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيانوار غانم داود مغير85271722422009016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية حمام العليل للبناتاحيائياية محمد عاكوب فتحي85281722422009022

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيايالف لقمان جاسم محمد85291722422009024

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيايمان عبد هللا محمود جاسم85301722422009026

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيايمان علي احمد رجب85311722422009027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيايه ابراهيم احمد حمد85321722422009029

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيتغريد فتحي صالح عيد85331722422009034

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيجهاد ذنون احمد علي85341722422009035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل592.0084.57اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيحنان خميس محمد احمد85351722422009036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيحنان غانم احمد علي85361722422009037

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0089.57اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيدالل مطشر محمد علي85371722422009041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577.0082.43اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيرؤى صايل عبد هللا عالوي85381722422009043

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيرحمه خضير عبد هللا حسن85391722422009051

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568.0081.14اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيرفل عبد الجبار محمد سالم85401722422009052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى597.0085.29اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيرقيه محمود حنش عبد المجيد85411722422009053

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيرماح محمود احمد عباس85421722422009054

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيرنا جاسم محمد سلطان85431722422009055

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيزهراء احمد محمد رجب85441722422009059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيزهراء سعد علي شيت85451722422009061

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيزهراء طه جميل سلطان85461722422009062

كلية العلوم/جامعة الموصل651.0093.00اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيزينب محمود مسلط صالح85471722422009063

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيسرى محمود سالم علي85481722422009067

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية385.0055.00اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيسوزان ابراهيم محمود صالح85491722422009069

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية591.0084.43اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيشهد حسن سلمان حمادي85501722422009070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل592.0084.57اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيشيماء خليل ابراهيم حسن85511722422009073

كلية العلوم/جامعة الموصل622.0088.86اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيشيماء صالح تايه جمعة85521722422009074

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيشيماء علي خلف حسين85531722422009075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت471.0067.29اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيضحى عباس محمد عباس85541722422009078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل595.0085.00اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيطيبة سعد يونس فتحي85551722422009081

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيعائشه محمد احمد جاسم85561722422009083

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيعبير عبد هللا احمد حسن85571722422009084

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيغفران عز الدين صالح محمود85581722422009086

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل549.0078.43اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيفاتن اسماعيل ابراهيم خرنوب85591722422009087

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيمدركه راكان عبد هللا نجم85601722422009094

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية460.0065.71اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيمنار فارس محمد رجب85611722422009099

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية618.0088.29اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيمنار محمد خلف عبد هللا85621722422009100

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية439.0062.71اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيميالد محمد نجم صالح85631722422009104

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيهبة جاسم محمد عبد هللا85641722422009114

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593.0084.71اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيهبة خالد ابراهيم حمادي85651722422009115

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيهبه طاهر اسماعيل سليمان85661722422009117

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيهبه عامر محمد صالح85671722422009118

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيهدى ذياب صلو عبد85681722422009120
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل590.0084.29اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيهند راجس محمد اسود85691722422009124

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0071.14اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيوسن ابراهيم يوسف غثيث85701722422009125

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيوقار مزهر محمود عبد هللا85711722422009126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل597.0085.29ثانوية سنجار للبناتاحيائياواس اسماعيل سليمان حيدر85721722422010002

كلية اآلداب/جامعة الموصل547.0078.14ثانوية سنجار للبناتاحيائيحنان حيدر خضر عسو85731722422010005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0070.71ثانوية سنجار للبناتاحيائيزينب طارق الياس عبدال85741722422010016

كلية اآلداب/جامعة الموصل552.0078.86ثانوية سنجار للبناتاحيائيزينه زياد كمال مراد85751722422010017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57ثانوية سنجار للبناتاحيائيسحر حجي خلف نمر85761722422010018

كلية التربية /جامعة الحمدانية494.0070.57ثانوية سنجار للبناتاحيائيسمر سالم سعدو جاسم85771722422010022

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0093.71ثانوية سنجار للبناتاحيائيسهله جندي درويش خضر85781722422010025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية469.0067.00ثانوية سنجار للبناتاحيائيسوزان برهيم رشو مراد85791722422010026

كلية التمريض/جامعة نينوى655.0093.57ثانوية سنجار للبناتاحيائيكلستان ميرزا درويش الياس85801722422010028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0083.14ثانوية سنجار للبناتاحيائيكلي شمو الياس خليل85811722422010029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية452.0064.57ثانوية سنجار للبناتاحيائيليندا حسن جاسم حسين85821722422010030

كلية اآلداب/جامعة الموصل523.0074.71ثانوية سنجار للبناتاحيائيمنى اسماعيل سليمان حيدر85831722422010032

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية سنجار للبناتاحيائيمهيه مراد كجو بيسو85841722422010033

كلية القانون/جامعة نينوى566.0080.86ثانوية سنجار للبناتاحيائيمونيكا خضر نائف خلف85851722422010034

كلية التمريض/جامعة الموصل669.0095.57ثانوية سنجار للبناتاحيائينيلوفر خيري مراد علي85861722422010037

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00ثانوية سنجار للبناتاحيائيهيام بركات بشار اومر85871722422010041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14ثانوية سنجار للبناتاحيائيوجدان خلف شمو علي85881722422010043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472.0067.43ثانوية الزاوية للبناتاحيائياسالم عسكر عبد هللا فارس85891722422011004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.0068.43ثانوية الزاوية للبناتاحيائياسالم ميزر سلطان محمود85901722422011005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0071.43ثانوية الزاوية للبناتاحيائياالء علي سلطان محمود85911722422011008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية الزاوية للبناتاحيائيايالف زهير حسن عبيد85921722422011009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0060.00ثانوية الزاوية للبناتاحيائيايه سلمان احمد ابراهيم85931722422011010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل589.0084.14ثانوية الزاوية للبناتاحيائيرونق صالح علي عطيه85941722422011016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية الزاوية للبناتاحيائيلقاء عبد الرحمن بكر عطيه85951722422011023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل601.0085.86ثانوية الزاوية للبناتاحيائيهدى عبد الرزاق مجبل محمد85961722422011029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0064.29ثانوية الزاوية للبناتاحيائيوداد سلمان مسلط محمد85971722422011030

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر550.0078.57ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيارجوان جعفر محمد يونس محمد85981722422012003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504.0072.00ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيافنان محمد علي تقي محمد85991722422012005

كلية اآلداب/جامعة الموصل521.0074.43ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيامل ابراهيم يوسف صالح86001722422012006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك557.0079.57ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيايالف عباس محمد جميل عباس86011722422012009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0074.57ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيبنوشه سعيد خليل ابراهيم86021722422012012

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0063.71ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيحنان محمد طاهر عيسى محمد86031722422012013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0068.29ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيخديجة جعفر ويس يونس86041722422012019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0082.29ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيذكرى محمد علي نقي محمد86051722422012023

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل555.0079.29ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيرملة حيدر حسين يونس86061722422012025

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر469.0067.00ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزهراء ابراهيم خليل اسماعيل86071722422012029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزهراء ابراهيم محمد امين يونس86081722422012030

كلية الزراعة/جامعة تلعفر437.0062.43ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزينب مصطفى يحيى يونس86091722422012038

كلية التمريض/جامعة الموصل664.0094.86ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزينب موسى عبد حسين86101722422012039
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.00100.29ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزينب نامق حسن اسماعيل86111722422012040

كلية اآلداب/جامعة الموصل529.0075.57ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيسجى سالم يونس حيدر86121722422012042

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل519.0074.14ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيسجى محمد ابراهيم سعد86131722422012043

كلية التربية /جامعة الحمدانية502.0071.71ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيسكينه علي حسين جعفر86141722422012045

كلية التمريض/جامعة تلعفر655.0093.57ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيضحى سالم بطال محمد86151722422012051

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيطيبة اسماعيل موسى مصطفى86161722422012052

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر530.0075.71ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيعقيله علي اكبر جعفر مصطفى86171722422012057

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيفاطمة محمد حسن احمد86181722422012061

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر491.0070.14ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيفاطمة محمد علي بطال محمد86191722422012062

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل484.0069.14ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيفاطمة ياسين مصطفى حيدر86201722422012063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيفاطمه ذنون يونس حيدر86211722422012065

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر465.0066.43ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيكوثر عبد العالي ابراهيم علي86221722422012070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0082.00ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيليلى يونس حيدر يونس86231722422012071

كلية العلوم/جامعة القادسية591.0084.43ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيمريم غازي محسن جعفر86241722422012073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل559.0079.86ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائينرجس علي حسين قلندر86251722422012077

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى612.0087.43ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائينور محمد حسن علو86261722422012083

قسم رياض االطفال-الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار527.0075.29ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائينوره هاشم حسين عباس86271722422012086

كلية التمريض/جامعة نينوى646.0092.29اعدادية القيارة للبناتاحيائيآية عبد العزيز ياسين احمد86281722422013005

كلية العلوم/جامعة االنبار570.0081.43اعدادية القيارة للبناتاحيائيآية ميسر قاسم احمد86291722422013008

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية القيارة للبناتاحيائياسيل فائز محل محمد86301722422013020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية القيارة للبناتاحيائيانسام صالح فرحان محجوب86311722422013024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل592.0084.57اعدادية القيارة للبناتاحيائيانوار ابراهيم محمد حمد86321722422013026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية القيارة للبناتاحيائيايمان احمد حامد حسن86331722422013029

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية512.0073.14اعدادية القيارة للبناتاحيائيايناس عطا هللا خضر عبد هللا86341722422013031

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0078.71اعدادية القيارة للبناتاحيائيتبارك محمد عايد خليل86351722422013036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية608.0086.86اعدادية القيارة للبناتاحيائيتبارك ياسر احمد محمد86361722422013037

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية584.0083.43اعدادية القيارة للبناتاحيائيتغريد عبد الرزاق صالح احمد86371722422013039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0082.00اعدادية القيارة للبناتاحيائيخولة داود علي عبد هللا86381722422013041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية القيارة للبناتاحيائيرانيا عبد المنعم عبد الكريم ابراهيم86391722422013045

كلية العلوم/جامعة الموصل629.0089.86اعدادية القيارة للبناتاحيائيرحمة ناظم علي عبد هللا86401722422013048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية القيارة للبناتاحيائيرقية عبد صالح جاسم86411722422013052

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية القيارة للبناتاحيائيزهراء محمود احمد رجب86421722422013058

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى470.0067.14اعدادية القيارة للبناتاحيائيزينة اسماعيل محمد خلف86431722422013059

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية القيارة للبناتاحيائيسارة احمد محمد حسوني86441722422013060

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية القيارة للبناتاحيائيسارة راجح احمد عبود86451722422013061

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة535.0076.43اعدادية القيارة للبناتاحيائيشهد علي خليفة سليمان86461722422013074

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية القيارة للبناتاحيائيشيماء رضوان محمد حسين86471722422013076

كلية العلوم/جامعة الموصل656.0093.71اعدادية القيارة للبناتاحيائيطيبة حافظ قاسم احمد86481722422013078

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية القيارة للبناتاحيائيفاطمة غانم جمعه محمد86491722422013083

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية القيارة للبناتاحيائيماريا فيصل احمد عبود86501722422013087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية القيارة للبناتاحيائيمروة عماد عماش حسين86511722422013089

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية القيارة للبناتاحيائيمها علي شاحوذ صالح86521722422013095
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كلية التمريض/جامعة الموصل672.0096.00اعدادية القيارة للبناتاحيائينبأ وليد احمد صالح86531722422013098

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية القيارة للبناتاحيائينرمين خالد خلف عمر86541722422013099

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية القيارة للبناتاحيائينوال عمر جاسم داود86551722422013101

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية القيارة للبناتاحيائينور احمد محمد حسوني86561722422013103

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية القيارة للبناتاحيائينور خليل محمد سليمان86571722422013104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية القيارة للبناتاحيائينور زيدان خلف ياسين86581722422013105

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية القيارة للبناتاحيائينورس شاكر محمد حسن86591722422013107

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية القيارة للبناتاحيائينورس محمود عواد محمد86601722422013108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية القيارة للبناتاحيائيوصف عبد الرحمن محمد غلب86611722422013116

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0087.71اعدادية القيارة للبناتاحيائييقين محمود حسن علي86621722422013118

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية القيارة للبناتاحيائييقين مصطفى حسن احمد86631722422013119

كلية التمريض/جامعة تكريت637.0091.00ثانوية سيف الجهاد للبناتاحيائيالهام محمود علي قدوري86641722422014002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0073.00ثانوية سيف الجهاد للبناتاحيائيسجى جمعه عبد هللا خضر86651722422014009

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57ثانوية سيف الجهاد للبناتاحيائيشفاء محمود عبد هللا حسين86661722422014010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية455.0065.00اعدادية بعشيقة للبناتاحيائياسراء غانم حسين جاسم86671722422015001

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية602.0086.00اعدادية بعشيقة للبناتاحيائياسماء احسان صادق بشير86681722422015002

كلية العلوم/جامعة الموصل631.0090.14اعدادية بعشيقة للبناتاحيائياسيل وعد هللا عيدو حجي86691722422015003

كلية التربية /جامعة الحمدانية502.0071.71اعدادية بعشيقة للبناتاحيائياالء شاكر علي سفوك86701722422015006

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيالين مهيب حسين جيجو86711722422015007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية بعشيقة للبناتاحيائياميرة نبيل محمد حسن86721722422015011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيامينه علي سعيد هادي86731722422015012

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيايه محمد حازم بالل86741722422015018

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى600.0085.71اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيتهاني حسين عبدال حسن86751722422015022

كلية التمريض/جامعة نينوى653.0093.29اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيجيالن عرفات جمعة حسن86761722422015024

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى577.0082.43اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيحوراء اياد عبد نوح86771722422015029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيدعد جمعه سليمان جمعه86781722422015031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيدلناس خديده خلف قاسم86791722422015032

كلية العلوم/جامعة الموصل638.0091.14اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيدنيا درويش جروت درويش86801722422015033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيديانا عامر علي ابراهيم86811722422015034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيديما عزام عبد عزيز86821722422015036

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيديمه محمد خيري نجم86831722422015038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية517.0073.86اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيراما خلدون حسين حسن86841722422015039

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيرانيا خلدون سالم الياس86851722422015040

كلية العلوم/جامعة الموصل633.0090.43اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيرحمه قيدار ديدار سليم86861722422015042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيرشا عدي سالم ابراهيم86871722422015044

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيرغد صالح سليم عمر86881722422015047

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى569.0081.29اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيرغد فياض نوري داؤد86891722422015048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيرند سالم عيدو حمو86901722422015051

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيرند نصر اسمير الياس86911722422015052

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيرنين مفيد خورشيد رشيد86921722422015053

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيرواء مازن حسن جمعه86931722422015054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0081.57اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيروشي ايدار حسن جمعه86941722422015056
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل704.00100.57اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيزهراء لقمان باقر حسين86951722422015058

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيزينب عالء الدين خزعل بللو86961722422015061

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيزينب محمود حسين علي86971722422015063

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيساره سالم حسن برو86981722422015065

كلية القانون/جامعة نينوى589.0084.14اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيساره كريم عبد هللا عيسى86991722422015066

كلية التمريض/جامعة الموصل671.0095.86اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيسميه زياد جمال خضر87001722422015069

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية594.0084.86اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيسيدرا ابراهيم حسن برو87011722422015070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيشمه عبد السالم عبد فارس87021722422015071

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيعامره حجي يوسف حسين87031722422015076

كلية التمريض/جامعة الموصل671.0095.86اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيعدلة ايفان فرحان رشيد87041722422015077

كلية التمريض/جامعة الموصل673.0096.14اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيغسق محمد نوري داؤد87051722422015079

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيفاطمة محمد محرم صالح87061722422015083

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيكارمين فكري بشير متي87071722422015084

كلية اآلداب/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيلبنى سالم سليمان بدر87081722422015088

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0094.00اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيليديا نشوان عيسى سعيد87091722422015089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيليلى جعفر حمزة عباس87101722422015090

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل630.0090.00اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيمارلين موفق علي خدر87111722422015093

كلية الحقوق/جامعة الموصل634.0090.57اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيمريم صفاء صباح ابلحد87121722422015095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيمالك عمار علي مجيد87131722422015097

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية634.0090.57اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيموج فارس حسين خدر87141722422015100

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية470.0067.14اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيميريان مروان سليم الياس87151722422015101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيميس طه فتحي محمد87161722422015102

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية بعشيقة للبناتاحيائينادين هيثم خدر شمعون87171722422015106

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0088.57اعدادية بعشيقة للبناتاحيائينازك قاسم رضا بكتش87181722422015107

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية بعشيقة للبناتاحيائينبأ سرمد زياد حامد87191722422015108

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى469.0067.00اعدادية بعشيقة للبناتاحيائينسرين الياس كريم خضر87201722422015109

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية بعشيقة للبناتاحيائينور سالم حسين حسن87211722422015110

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية445.0063.57اعدادية بعشيقة للبناتاحيائينور فرحان نائف حسو87221722422015111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل594.0084.86اعدادية بعشيقة للبناتاحيائينور مازن درسون رحو87231722422015113

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيهديل غسان سالم حنون87241722422015117

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيوفاء حسين مصطفى احمد87251722422015119

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية467.0066.71اعدادية بحزاني للبناتاحيائيآواس مؤيد توفيق الياس87261722422016002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية488.0069.71اعدادية بحزاني للبناتاحيائيأينوس رفعت خضر مراد87271722422016003

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى613.0087.57اعدادية بحزاني للبناتاحيائياحالم فارس كوجي سفر87281722422016005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية620.0088.57اعدادية بحزاني للبناتاحيائياشجان اشرف جيجو عبدي87291722422016006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية بحزاني للبناتاحيائيالنتا اسماعيل مراد محمو87301722422016007

كلية التربية /جامعة الحمدانية545.0077.86اعدادية بحزاني للبناتاحيائيالين انور خضر بدور87311722422016010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية بحزاني للبناتاحيائيالين حسيب بركات فرمان87321722422016011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0080.86اعدادية بحزاني للبناتاحيائياندرينا الياس خضر مراد87331722422016013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية435.0062.14اعدادية بحزاني للبناتاحيائيانديرا فراس نوري الياس87341722422016014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية بحزاني للبناتاحيائيبروين هيثم خضر خلف87351722422016018

كلية التمريض/جامعة تلعفر669.0095.57اعدادية بحزاني للبناتاحيائيبيريفان خالد جردو جهور87361722422016019
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية بحزاني للبناتاحيائيبيسان خدر حسن خلو87371722422016020

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية بحزاني للبناتاحيائيتاره نائل نوئيل حسين87381722422016021

كلية العلوم/جامعة الموصل643.0091.86اعدادية بحزاني للبناتاحيائيجورجي حيدر حاجي خدر87391722422016023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية بحزاني للبناتاحيائيداليا دحام عرسان عبدو87401722422016028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل576.0082.29اعدادية بحزاني للبناتاحيائيديانا كريم الياس خدر87411722422016031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية بحزاني للبناتاحيائيديما زياد رشيد اسماعيل87421722422016036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية بحزاني للبناتاحيائيديمه عدي حسين خديده87431722422016040

كلية التمريض/جامعة نينوى650.0092.86اعدادية بحزاني للبناتاحيائيربى كمال جيجو مراد87441722422016041

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية بحزاني للبناتاحيائيرحمه نامق محمود خضر87451722422016042

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية بحزاني للبناتاحيائيرند جالل حسن سليمان87461722422016046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية بحزاني للبناتاحيائيزينه جعفر خانو بابا حسين87471722422016050

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية بحزاني للبناتاحيائيسالي ماهر سالم رشيد87481722422016052

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية بحزاني للبناتاحيائيساندي فارس رشيد قاسم87491722422016055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية459.0065.57اعدادية بحزاني للبناتاحيائيسروين ياسر سيدو خدر87501722422016056

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية بحزاني للبناتاحيائيسنار بسام حسن آدو87511722422016058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية بحزاني للبناتاحيائيشريفه شرو كندور سمو87521722422016059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية516.0073.71اعدادية بحزاني للبناتاحيائيشيرين ازهر برو سليمان87531722422016060

كلية التمريض/جامعة الموصل659.0094.14اعدادية بحزاني للبناتاحيائيعبير فالح عبدال اربيع87541722422016065

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر477.0068.14اعدادية بحزاني للبناتاحيائيعمشه حسو جندي حسين87551722422016067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57اعدادية بحزاني للبناتاحيائيعهد خالد الياس سفو87561722422016068

كلية اآلداب/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية بحزاني للبناتاحيائيفرح فالح سليم اسود87571722422016070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل587.0083.86اعدادية بحزاني للبناتاحيائيفنار غانم سليم محمود87581722422016071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57اعدادية بحزاني للبناتاحيائيكاثرين جمال رشيد بابيرو87591722422016072

كلية التمريض/جامعة نينوى645.0092.14اعدادية بحزاني للبناتاحيائيكلهات حجي فارس كوجي87601722422016075

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.0098.86اعدادية بحزاني للبناتاحيائيليديا حسن سليمان مراد87611722422016077

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14اعدادية بحزاني للبناتاحيائيمنار عباس فاضل خليل87621722422016081

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية بحزاني للبناتاحيائيمنار عدي حجي سليمان87631722422016082

كلية اآلداب/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية بحزاني للبناتاحيائيمنى مراد علي يوسف87641722422016083

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية بحزاني للبناتاحيائينداء عدي سليمان حجي87651722422016085

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية بحزاني للبناتاحيائينسرى قولو علي حسن87661722422016086

كلية اآلداب/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية بحزاني للبناتاحيائيهاله الياس خديده حمد87671722422016095

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية بحزاني للبناتاحيائيهبه سالم عبدال اربيع87681722422016096

كلية الحقوق/جامعة الموصل590.0084.29اعدادية بحزاني للبناتاحيائيهدى غانم اسماعيل حاجي87691722422016097

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية بحزاني للبناتاحيائيوسن عائد جمعه عبودي87701722422016102

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية بحزاني للبناتاحيائيونسه حجي خليل حجي87711722422016103

كلية التربية /جامعة الحمدانية517.0073.86اعدادية بحزاني للبناتاحيائيينار ابراهيم شمو ابراهيم87721722422016105

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر592.0084.57ثانوية المحلبية للبناتاحيائياسراء انور عبد عبد هللا87731722422017001

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0087.43ثانوية المحلبية للبناتاحيائياقبال محمد عذابه مصطفى87741722422017003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0079.43ثانوية المحلبية للبناتاحيائيامينة جياد عابد جاسم87751722422017005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل532.0076.00ثانوية المحلبية للبناتاحيائيرغده رافع حسين علي87761722422017009

كلية التمريض/جامعة الموصل659.0094.14ثانوية المحلبية للبناتاحيائيرقيه ابراهيم يونس ابراهيم87771722422017010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل542.0077.43ثانوية المحلبية للبناتاحيائيرنا فالح محمد امين زيدان87781722422017011
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كلية التمريض/جامعة تلعفر631.0090.14ثانوية المحلبية للبناتاحيائيسندس مسلم محمد يونس ابروش87791722422017013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57ثانوية المحلبية للبناتاحيائيندى جياد عابد جاسم87801722422017018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل494.0070.57ثانوية المحلبية للبناتاحيائيهدى محمد صالح محمود87811722422017020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية476.0068.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائياسيل هيثم سعيد خضر87821722422018002

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايفون صاهر حنا جبو87831722422018004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية471.0067.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيتارا نمرود الياس حنا87841722422018006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية526.0075.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيتارة بسام خضر بهنان87851722422018007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية445.0063.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيتمارا زياد توما زورا87861722422018008

كلية اآلداب/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيجوان خالد بهنام نعوم87871722422018012

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيجوان شوقي سالم حنا87881722422018013

كلية التمريض/جامعة نينوى645.0092.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيجوان وسام متى دانيال87891722422018014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل628.0089.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيجوليا ميسر بيوس بهنان87901722422018015

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيجونيا ثائر لويس مجيد87911722422018016

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيدايانا ليث ناصر بطرس87921722422018018

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.00100.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيدالل باسل منير عبودي87931722422018019

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيديانا نزار سعيد صليو87941722422018020

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية618.0088.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيدينا سعد نوح حنا87951722422018021

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيدينا منصور موسى منصور87961722422018022

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرفد باسم حبيب ابراهيم87971722422018023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.0067.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيروز رياض صباح الياس87981722422018025

كلية التربية /جامعة الحمدانية600.0085.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيريتا انور شاكر متي87991722422018026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسارة سامي بهنام كرومي88001722422018029

كلية التمريض/جامعة الموصل684.0097.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسارة ايوب بولص داود88011722422018033

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيساره عبير يشوع الياس88021722422018034

كلية التمريض/جامعة نينوى655.0093.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيساره نبيل خضر خوشابا88031722422018036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيساره يعقوب ايشوع مارزينا88041722422018037

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسانتا سماح داود رفو88051722422018038

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيساندرا ضياء حبيب بولص88061722422018039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية469.0067.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيصبا عماد مرزينا قرياقوس88071722422018043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية592.0084.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيعبير رعد شاكر متي88081722422018045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية454.0064.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفادية ممتاز بشير عزو88091722422018046

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفالنتينا مازن كريم موسى88101722422018047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفرح سعد سليم موس88111722422018048

كلية العلوم/جامعة الموصل665.0095.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيكرستين عباس فاضل خضر88121722422018052

كلية التمريض/جامعة الموصل666.0095.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيكرستينا وسام حبيب يعقوب88131722422018053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيالرا ايشوع بهنام سمعان88141722422018054

كلية التربية /جامعة الحمدانية571.0081.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمادلين نعيم افرام يعقوب88151722422018056

كلية التربية /جامعة الحمدانية575.0082.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيماريا رياض مجيد عزيز88161722422018060

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية622.0088.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمروة ابلحد زكريا بني88171722422018062

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم حسان ناصر متي88181722422018063

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم رياض مجيد عزيز88191722422018064

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم عدنان زكريا بني88201722422018065
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كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.0098.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيميرنا عزت ميخا بولص88211722422018069

كلية التربية /جامعة الحمدانية513.0073.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيميرنا مروان نوح بهنان88221722422018070

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينادين رائد اسطيفو بحو88231722422018071

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.00100.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينادين نجيب اسطيفو بطرس88241722422018072

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينادين نمرود نوح ميخا88251722422018073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينجيبه اثير داود حنا88261722422018075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية438.0062.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور يعقوب ايشوع مارزينا88271722422018077

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى622.0088.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهاتين وسام بهنام داود88281722422018078

كلية التمريض/جامعة الموصل683.0097.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهبه هيثم متي يعقوب88291722422018079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية434.0062.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهند فوزي حبيب جبرائيل88301722422018080

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية سارة للبناتاحيائيأسيل محمد تقي محمد ادريس88311722422019001

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية سارة للبناتاحيائياخالص جمال عارف قاسم88321722422019004

كلية التربية /جامعة الحمدانية505.0072.14اعدادية سارة للبناتاحيائياسراء جعفر عبد الباقر زبير88331722422019005

كلية التربية /جامعة الحمدانية547.0078.14اعدادية سارة للبناتاحيائياسيل صالح عساف محمد88341722422019006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية483.0069.00اعدادية سارة للبناتاحيائيبسمه زياد جنان نعيم88351722422019011

كلية طب الموصل/جامعة الموصل706.00100.86اعدادية سارة للبناتاحيائيتنيت تحسين كامل ايوب88361722422019012

كلية التربية /جامعة الحمدانية578.0082.57اعدادية سارة للبناتاحيائيجوان لقمان حسين علي88371722422019013

كلية التمريض/جامعة الموصل667.0095.29اعدادية سارة للبناتاحيائيجوانا اديب حبيب ججو88381722422019014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية سارة للبناتاحيائيريتا صبيح متي بطرس88391722422019026

كلية العلوم/جامعة الموصل622.0088.86اعدادية سارة للبناتاحيائيزهراء احمد رضا عبد هللا88401722422019028

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية سارة للبناتاحيائيزهراء شهاب احمد نقي88411722422019029

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية سارة للبناتاحيائيزهراء لقمان سليمان عبدي88421722422019030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية460.0065.71اعدادية سارة للبناتاحيائيزينب الياس نوح الياس88431722422019031

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية سارة للبناتاحيائيزينب عبد مجيد ايوب88441722422019033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل595.0085.00اعدادية سارة للبناتاحيائيزينه ججو مارزينا ججو88451722422019036

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00اعدادية سارة للبناتاحيائيسؤدد سعود غائب رضا88461722422019037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية461.0065.86اعدادية سارة للبناتاحيائيسارة فؤاد ججو الياس88471722422019039

كلية التربية /جامعة الحمدانية495.0070.71اعدادية سارة للبناتاحيائيساندرا سامي بهنام بطرس88481722422019041

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية سارة للبناتاحيائيسجى مظفر احمد ياسين88491722422019044

كلية التمريض/جامعة الموصل663.0094.71اعدادية سارة للبناتاحيائيسوسن بهنام كريم بطرس88501722422019049

كلية اآلداب/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية سارة للبناتاحيائيسيليفيا عبد هللا حبيب موسى88511722422019050

كلية التربية /جامعة الحمدانية520.0074.29اعدادية سارة للبناتاحيائيفاطمه دخيل كاظم زينل88521722422019054

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86اعدادية سارة للبناتاحيائيلورد بشار بهنام جرجيس88531722422019060

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية سارة للبناتاحيائيماجدولين عامر بهنام يوسف88541722422019061

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية سارة للبناتاحيائيماري سعد هللا حبيب يعقوب88551722422019063

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية سارة للبناتاحيائيماريه ميكائيل اسماعيل احمد88561722422019065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية457.0065.29اعدادية سارة للبناتاحيائيمريانا بشار منصور بولص88571722422019067

كلية التربية /جامعة الحمدانية498.0071.14اعدادية سارة للبناتاحيائيمريم زكي يونو ابراهيم88581722422019070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية519.0074.14اعدادية سارة للبناتاحيائيمريم عماد فاروق شاكر88591722422019071

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14اعدادية سارة للبناتاحيائينور هاني فندي حسين88601722422019075

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية سارة للبناتاحيائيهدى مظفر احمد ياسين88611722422019077

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0094.00اعدادية سارة للبناتاحيائيوسن ساهر طاهر محمود88621722422019078
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيآية كنعان ياسين احمد88631722422020001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيآية وعد رضا محمد88641722422020002

كلية العلوم/جامعة الموصل660.0094.29اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيأيه عصام قاسم عباس88651722422020003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائياسراء محرم احمد محمود88661722422020005

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائياسيل عارف ياسين عزيز88671722422020009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائياشواق عباس زينل علي88681722422020010

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.00100.71اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائياالء عجيل نجم احمد88691722422020012

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيامل فيصل غازي خليل88701722422020013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيايمان حسين خضر حسن88711722422020016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيبتول عباس قاسم الياس88721722422020021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0084.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيجمانة زينل محمد يونس جمعه88731722422020026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيجواهر علي عبد هللا يوسف88741722422020027

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيحميده محمد باقر ذنون88751722422020028

كلية اآلداب/جامعة الموصل592.0084.57اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيحوراء حسين علي مصري88761722422020029

كلية اآلداب/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيديانا ابراهيم داود نجم88771722422020034

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيرحمه فراس خليل خضر88781722422020036

كلية التربية /جامعة الحمدانية504.0072.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيرحمه هاني نقي محمد88791722422020037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0083.57اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيرفل زاهر متي حنا88801722422020040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيرنا حسين جرجيس محمد88811722422020041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية455.0065.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيرند يوسف الياس داود88821722422020042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط557.0079.57اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزهراء حسين علي الهادي محسن88831722422020049

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزهراء ربيع علي زكر88841722422020051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزهراء زين العابدين مال هللا عيسى88851722422020052

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزهراء علي زيدان احمد88861722422020053

كلية التمريض/جامعة الموصل687.0098.14اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزهراء يحيى قاسم حمزه88871722422020059

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى624.0089.14اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزينا ثائر مهدي حسن88881722422020060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزينب ابراهيم خليل ابراهيم88891722422020061

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل589.0084.14اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيسابرينا سالم خضر متي88901722422020068

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيساره ماجد يعقوب متي88911722422020069

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيساره محمد قنبر سليمان88921722422020070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية478.0068.29اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيسكينه زينل عبد هللا سليمان88931722422020076

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى621.0088.71اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيسيسيليا بشير اسحق زورا88941722422020078

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيشيده عباس احمد محمد88951722422020080

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيصفاء قنبر علي محمد88961722422020083

كلية التمريض/جامعة الموصل667.0095.29اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيضحى رياض عرب احمد88971722422020084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية426.0060.86اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيضحى محمد شهاب احمد88981722422020085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0063.14اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيعلياء ابراهيم احمد مال هللا88991722422020090

كلية التربية /جامعة الحمدانية505.0072.14اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيغاده عبد المطلب قنبر علي89001722422020091

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيغدير خيري قاسم عبد هللا89011722422020092

كلية التربية /جامعة الحمدانية490.0070.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيغفران علي عطا هللا جاسم89021722422020093

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.00100.14اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيفاطمه جاسم عباس محسن89031722422020096

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل549.0078.43اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيفاطمه خليل جاسم سعيد89041722422020097
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية618.0088.29اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيفاطمه خليل علي عباس89051722422020098

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.0098.86اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيفاطمه غازي حسين علي89061722422020101

كلية التربية /جامعة الحمدانية550.0078.57اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيفاطمه محمد جعفر يونس89071722422020102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0081.14اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيفاطمه هاني ذنون خضر89081722422020104

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيكاثرين بشار يوحنا شابا89091722422020106

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيكوثر فيصل احمد عزو89101722422020107

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيالرا عصام عبد الواحد يوسف89111722422020110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيليديا عصام بطرس توما89121722422020111

كلية الطب/جامعة نينوى704.00100.57اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيمروه زكر غني عباس89131722422020114

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيمروه ماجد ولي سليمان89141722422020115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيمروى حيدر الياس خضر89151722422020116

كلية الصيدلة/جامعة الموصل693.0099.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيمريم سامر قرياقوس نعوم89161722422020119

كلية التربية /جامعة الحمدانية538.0076.86اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيمريم علي محمد شيت الياس89171722422020120

كلية التربية /جامعة الحمدانية542.0077.43اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيمريم عمران هاشم عباس89181722422020121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية464.0066.29اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيمريم فائز يعقوب سعيد89191722422020122

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيمريم مجيد بطرس الياس89201722422020123

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0083.43اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيميعاد محمود ظاهر داود89211722422020126

كلية التربية /جامعة الحمدانية496.0070.86اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائينبأ محمد نافع عبد هللا89221722422020127

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائينرجس حسن جعفر سلمان89231722422020128

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائينور ابراهيم متي شابا89241722422020130

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية630.0090.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائينور مهند مامل رشيد89251722422020136

كلية التمريض/جامعة نينوى653.0093.29اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيهدى علي مرعي حسن89261722422020138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيابتهال غالب عبد الغفور عبد الكريم89271722422022002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية الرشيدية للبناتاحيائياسراء احمد محمد حسن89281722422022005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية الرشيدية للبناتاحيائياسراء فؤاد شهاب احمد89291722422022007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية488.0069.71اعدادية الرشيدية للبناتاحيائياسراء ميسر سالم محمد89301722422022008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيامل خليل عباس جاسم89311722422022018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيامنه محمد حامد عبد هللا89321722422022020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيايبك شكر فخري محمد89331722422022025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيايالف زياد ابراهيم جميل89341722422022027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيايمان عساف بلو محمود89351722422022030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيايمان علي يعقوب يوسف89361722422022031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيايناس فتحي حسين حمد89371722422022034

كلية التمريض/جامعة نينوى648.0092.57اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيايه جمال ابراهيم اسماعيل89381722422022036

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيبتول ياسر ابراهيم محمود89391722422022042

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيبراء عبد الجبار محمد ابراهيم89401722422022043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيبيان احمد خليل شيخو89411722422022046

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيجميله عبد الكريم محمد سليمان89421722422022052

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيجيالن ماجد مصطفى عباس89431722422022053

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل526.0075.14اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيدعاء جرجيس حسن علي89441722422022059

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيرحمة عبد هللا اسعد احمد89451722422022068

كلية التمريض/جامعة الموصل667.0095.29اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيرشا عبد العزيز محمد نوري عبد القادر89461722422022071
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيرغد نذير يونس محمد89471722422022073

كلية التمريض/جامعة نينوى645.0092.14اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيرقيه محمد فوزي حسين89481722422022074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيزريفة خزعل ياسين محمود89491722422022082

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيزمن حسين علي محمد89501722422022083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيزهراء جبار حسن علي89511722422022084

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيزينب حسين علي جبرائيل89521722422022089

كلية اآلداب/جامعة تكريت465.0066.43اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيسبأ احمد صديق محمود89531722422022100

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل597.0085.29اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيسبأ محمد احمد ابراهيم89541722422022101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0082.29اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيسجى فتحي عالوي عزيز89551722422022104

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيسراج محمد غانم خطاب89561722422022108

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية364.0052.00اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيسكينه عادل مصطفى قدو89571722422022111

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيسما ذنون يونس محو89581722422022112

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل684.0097.71اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيشروق ادريس هاني خليل89591722422022115

قسم رياض االطفال للبنات-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيشهد خليل ابراهيم حسين89601722422022116

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيشهله طه احمد عزيز89611722422022117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيشيماء مصطفى فاضل مصطفى89621722422022122

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيصفا يوسف محمود محمد89631722422022124

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيصفاء يونس فتحي قدوري89641722422022125

كلية التمريض/جامعة تلعفر632.0090.29اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيعائشه ابراهيم عبد القادر جاجان89651722422022126

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0086.86اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيعائشه اسماعيل ابراهيم حسين89661722422022127

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل641.0091.57اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيعبير عبد الجبار احمد عمر89671722422022130

قسم التربية الخاصة-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيعبير محسن سعيد مصطفى89681722422022132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيعمره وعد جاسم هالل89691722422022134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيعهد عبد القادر حسين ابراهيم89701722422022135

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيغفران اكرم محمد مجيد89711722422022139

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيغفران صالح حميد محمود89721722422022140

كلية التمريض/جامعة نينوى654.0093.43اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيفاطمة رضا هادي احمد89731722422022144

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيفاطمه جمال فيصل عبد الهادي89741722422022146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيفاطمه رعد عبيد ضحوي89751722422022147

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد هللا خاير89761722422022150

كلية اآلداب/جامعة الموصل576.0082.29اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيفاطمه محمد علي يوسف خضر89771722422022153

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0080.86اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيفرات ابراهيم محمد علي ابراهيم89781722422022157

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية558.0079.71اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيفرح خالد رمضان سعيد89791722422022158

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيقمر عزيز يونس عزيز89801722422022162

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيمحاسن ياسين علي عبد الرزاق89811722422022165

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيمروة عبد الستار محمد عبد الرزاق89821722422022168

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0088.57اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيمروه حسن محمود محمد89831722422022170

كلية الحقوق/جامعة الموصل589.0084.14اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيمروه خليل سليمان محمد سعيد89841722422022171

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيمروه فنر محمد نوري عبد القادر89851722422022172

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية440.0062.86اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيمريم باسم سالم محمد89861722422022173

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيمصون فراس عبد القادر محمد89871722422022174

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية435.0062.14اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيمنار سعيد محمد طاهر محمد سعيد89881722422022176
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيمياده سمير حسين محمود89891722422022184

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيميعاد عبد هللا احمد خالد89901722422022185

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى443.0063.29اعدادية الرشيدية للبناتاحيائينازك طالل حسين عبد هللا89911722422022188

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية الرشيدية للبناتاحيائينبأ محمد احمد اسماعيل89921722422022189

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية الرشيدية للبناتاحيائينمارق مصطفى حازم قادر89931722422022191

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية الرشيدية للبناتاحيائينور محمود احمد محمود89941722422022198

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية الرشيدية للبناتاحيائينورهان فائز محمد يونس فارس89951722422022199

كلية التمريض/جامعة الموصل666.0095.14اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيهبه فيصل مطر حماد89961722422022201

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيهبه يوسف خضير يونس89971722422022202

كلية التمريض/جامعة تلعفر644.0092.00اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيهديل هاشم عبد القادر حسين89981722422022204

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيوفاء فاضل محمد يونس89991722422022208

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية445.0063.57اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيوالء فتحي عبد هللا خلف90001722422022209

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية501.0071.57اعدادية المحمرة للبناتاحيائيأية عصمت محمد زين العابدين90011722422023001

كلية التمريض/جامعة الموصل663.0094.71اعدادية المحمرة للبناتاحيائيابرار جمال محسن زين العابدين90021722422023003

كلية التمريض/جامعة تلعفر664.0094.86اعدادية المحمرة للبناتاحيائياسراء زين العابدين هاشم غائب90031722422023005

كلية التمريض/جامعة تلعفر640.0091.43اعدادية المحمرة للبناتاحيائيالهام محمود محمد علي عبد العزيز90041722422023011

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية المحمرة للبناتاحيائيايالف ياسر غائب عباس90051722422023016

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية378.0054.00اعدادية المحمرة للبناتاحيائيايمان احمد محمد طاقي رضا90061722422023017

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى466.0066.57اعدادية المحمرة للبناتاحيائيجميله جابر قاسم جمعه90071722422023019

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية593.0084.71اعدادية المحمرة للبناتاحيائيحوراء غانم خضر حيدر90081722422023026

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00اعدادية المحمرة للبناتاحيائيخديجة توفيق عيسى احمد90091722422023028

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر532.0076.00اعدادية المحمرة للبناتاحيائيخلود رعد محمد صادق الياس90101722422023030

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71اعدادية المحمرة للبناتاحيائيدعاء مهدي اسماعيل حسين90111722422023034

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية المحمرة للبناتاحيائيرمله مختار محمد مختار90121722422023039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل620.0088.57اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزهراء يونس صادق محمد علي90131722422023043

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر501.0071.57اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزهره علي اكبر اسماعيل جعفر90141722422023045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزينب محسن علي سليمان90151722422023059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزينب مصطفى خضر خلف90161722422023062

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزينب نزار ويس علي90171722422023063

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر525.0075.00اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزينب يونس محمد حسين يونس90181722422023064

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزينة شاكر علي حسين90191722422023065

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر468.0066.86اعدادية المحمرة للبناتاحيائيساره خليل ابراهيم علي90201722422023066

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00اعدادية المحمرة للبناتاحيائيسكينة علي سعيد حسين90211722422023068

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية المحمرة للبناتاحيائيسكينه عامر خضر طاهر90221722422023071

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86اعدادية المحمرة للبناتاحيائيسكينه علي اكبر عبد المحسن زينل90231722422023073

كلية التمريض/جامعة تلعفر635.0090.71اعدادية المحمرة للبناتاحيائيسلوى عدنان محسن سليمان90241722422023076

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر466.0066.57اعدادية المحمرة للبناتاحيائيسمر غالب زينل علي90251722422023077

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر462.0066.00اعدادية المحمرة للبناتاحيائيسميرة محمد مجيد قاسم يونس90261722422023078

كلية التمريض/جامعة تلعفر654.0093.43اعدادية المحمرة للبناتاحيائيسهام ساقي محمد حيدر90271722422023084

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية المحمرة للبناتاحيائيشيرين محمد علي ايوب محمد90281722422023086

كلية التمريض/جامعة تلعفر668.0095.43اعدادية المحمرة للبناتاحيائيصفاء عبد العزيز نعمان زينل90291722422023089

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية435.0062.14اعدادية المحمرة للبناتاحيائيعاليه فاضل دخيل فاضل90301722422023091
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر465.0066.43اعدادية المحمرة للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل احمد موسى90311722422023097

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0088.57اعدادية المحمرة للبناتاحيائيفاطمه شهاب احمد يونس90321722422023100

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء578.0082.57اعدادية المحمرة للبناتاحيائيفاطمه فاضل امين علي90331722422023103

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية المحمرة للبناتاحيائيفردوس فاضل عباس محمد علي90341722422023110

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0088.57اعدادية المحمرة للبناتاحيائيليلى خليل اسماعيل الياس90351722422023114

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى528.0075.43اعدادية المحمرة للبناتاحيائيمروه احمد محمد يونس ابراهيم90361722422023117

كلية العلوم/جامعة الموصل626.0089.43اعدادية المحمرة للبناتاحيائيمريم أياد محمد طاهر عبد هللا90371722422023118

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر602.0086.00اعدادية المحمرة للبناتاحيائيمريم عبد القادر عزيز احمد90381722422023119

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية المحمرة للبناتاحيائيمنار حبيب حسن جمعه90391722422023122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية المحمرة للبناتاحيائيمهجه عبد العزيز خضر عثمان90401722422023125

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية المحمرة للبناتاحيائيمهديه محمد مهدي يونس محمد90411722422023127

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية المحمرة للبناتاحيائينجاح جعفر عباس محمد علي90421722422023128

قسم التربية الخاصة-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية المحمرة للبناتاحيائينجالء علي اصغر كاظم خضر90431722422023130

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل576.0082.29اعدادية المحمرة للبناتاحيائيندى خليل سليم خليل90441722422023132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية المحمرة للبناتاحيائينمارق فالح دخيل اسماعيل90451722422023136

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء566.0080.86اعدادية المحمرة للبناتاحيائيهناء حسين علي اكبار خليل90461722422023145

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86اعدادية المحمرة للبناتاحيائيهيفاء يوسف محمد طاهر عبد القادر90471722422023148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71ثانوية اسكي موصل للبناتاحيائيخالدة حازم احمد محمد90481722422024008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل611.0087.29ثانوية اسكي موصل للبناتاحيائيمنال ياسين فتحي صالح90491722422024014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0078.57ثانوية اسكي موصل للبناتاحيائيندى عبد الكريم دبو برهان90501722422024016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل519.0074.14ثانوية اسكي موصل للبناتاحيائيهبه عواد احمد صالح90511722422024019

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0086.71ثانوية تلكيف للبناتاحيائيابتهال محمد حسيب جعفر90521722422025003

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى595.0085.00ثانوية تلكيف للبناتاحيائياحالم عبد المناف محمد مصطفى90531722422025004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29ثانوية تلكيف للبناتاحيائياخالص خليل محمد علي ابراهيم90541722422025005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71ثانوية تلكيف للبناتاحيائياسماء عزام حسين معروف90551722422025009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0079.57ثانوية تلكيف للبناتاحيائياالء علي محمود خليل90561722422025013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71ثانوية تلكيف للبناتاحيائيامل صدام حبش فتحي90571722422025014

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل587.0083.86ثانوية تلكيف للبناتاحيائيانسام عبد المناف محمد مصطفى90581722422025015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية تلكيف للبناتاحيائيبشرى نواف صالح محمود90591722422025017

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0072.57ثانوية تلكيف للبناتاحيائيحنان سالم عبد الخالق موسى90601722422025020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية461.0065.86ثانوية تلكيف للبناتاحيائيخالصه معمر عبود عفين90611722422025023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510.0072.86ثانوية تلكيف للبناتاحيائيخلود صالح محمد محمود90621722422025024

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86ثانوية تلكيف للبناتاحيائيدنيا بشار صالح حسين90631722422025027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل510.0072.86ثانوية تلكيف للبناتاحيائيديانا بالل هالل فتحي90641722422025028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0070.43ثانوية تلكيف للبناتاحيائيرجاء حردان خليل ابراهيم90651722422025030

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية تلكيف للبناتاحيائيرغد يونس بلو فتحي90661722422025039

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل518.0074.00ثانوية تلكيف للبناتاحيائيرويده مصطفى محمد علي90671722422025041

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.00100.43ثانوية تلكيف للبناتاحيائيزهراء جاسم حازم فتحي90681722422025042

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0093.71ثانوية تلكيف للبناتاحيائيزهره صالح حميد حمد90691722422025044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل523.0074.71ثانوية تلكيف للبناتاحيائيزينب احمد سمير رشاد90701722422025045

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0089.57ثانوية تلكيف للبناتاحيائيسجى ماهر محمود شاهين90711722422025050

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل536.0076.57ثانوية تلكيف للبناتاحيائيشامه يوسف ابراهيم شاهر90721722422025059
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل508.0072.57ثانوية تلكيف للبناتاحيائيضحى جار هللا سليمان حميد90731722422025063

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل522.0074.57ثانوية تلكيف للبناتاحيائيضحى عبد هللا فتحي سلطان90741722422025064

كلية التمريض/جامعة الموصل666.0095.14ثانوية تلكيف للبناتاحيائيعائشه محمد احمد مصطفى90751722422025066

كلية التمريض/جامعة تلعفر645.0092.14ثانوية تلكيف للبناتاحيائيكفاح جاسم عبد نجم90761722422025074

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00ثانوية تلكيف للبناتاحيائيلميس حمير محمد طه90771722422025076

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ثانوية تلكيف للبناتاحيائيمريم ليث ادريس محمود90781722422025078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل523.0074.71ثانوية تلكيف للبناتاحيائيمالك حسين حيدر محمد90791722422025080

كلية التمريض/جامعة الموصل683.0097.57ثانوية تلكيف للبناتاحيائيمها باسل محمد فتحي90801722422025081

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86ثانوية تلكيف للبناتاحيائينسرين ماهر محمود شاهين90811722422025084

كلية اآلداب/جامعة الموصل587.0083.86ثانوية تلكيف للبناتاحيائينور صباح حسن يونس90821722422025086

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل547.0078.14ثانوية تلكيف للبناتاحيائينور عبد هللا محمد ساجت90831722422025087

كلية التمريض/جامعة نينوى649.0092.71ثانوية تلكيف للبناتاحيائيهبه حميد صالح خليل90841722422025090

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71ثانوية تلكيف للبناتاحيائيهدى حسام محسن علي90851722422025092

كلية التربية /جامعة الحمدانية497.0071.00ثانوية الكوير للبناتاحيائيأيمان رمضان كسار محمد90861722422026001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0065.43ثانوية الكوير للبناتاحيائيامنه محمود سيف الدين محسن90871722422026004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ثانوية الكوير للبناتاحيائياميره ياسين نصيف جاسم90881722422026005

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل454.0064.86ثانوية الكوير للبناتاحيائيبثينه عبد هللا فارس رجب90891722422026007

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل454.0064.86ثانوية الكوير للبناتاحيائيتغريد رياض خضر محمد90901722422026011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك562.0080.29ثانوية الكوير للبناتاحيائيحنين حازم صباح نزال90911722422026012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية الكوير للبناتاحيائيزينب سعدي محمد عبيد90921722422026013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل491.0070.14ثانوية الكوير للبناتاحيائيسجى جمعه عبد الحميد محمود90931722422026016

كلية التمريض/جامعة الموصل663.0094.71ثانوية الكوير للبناتاحيائيسمر احمد خلف طعمه90941722422026020

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل451.0064.43ثانوية الكوير للبناتاحيائيشيماء ذنون عمير سلطان90951722422026023

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل450.0064.29ثانوية الكوير للبناتاحيائيليلى قيس خضر محمد90961722422026026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0083.57ثانوية الكوير للبناتاحيائيمروه فتحي علي محل90971722422026027

كلية العلوم/جامعة الموصل644.0092.00ثانوية سد الموصل للبناتاحيائيامل ابراهيم حسين بلو90981722422028001

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى585.0083.57ثانوية سد الموصل للبناتاحيائيربى محمد شيت مصطفى حسين90991722422028008

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية سد الموصل للبناتاحيائيزينب غانم محمد مال هللا91001722422028011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية سد الموصل للبناتاحيائيمروه محمود احمد حاصود91011722422028017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية473.0067.57ثانوية سد الموصل للبناتاحيائينور حسين محمود حسين91021722422028019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0060.00ثانوية سد الموصل للبناتاحيائيهناده مصطفى يونس مصطفى91031722422028020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية عين سفني للبناتاحيائياسيا نزار مجيد عبد91041722422029001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية عين سفني للبناتاحيائيافين احمد حسن محو91051722422029002

كلية التمريض/جامعة الموصل667.0095.29اعدادية عين سفني للبناتاحيائيامل جمال عبد هللا ابراهيم91061722422029004

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية عين سفني للبناتاحيائيامنه فخري انور رشيد91071722422029005

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية عين سفني للبناتاحيائيانسام سالم جمعه جليل91081722422029006

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0089.71اعدادية عين سفني للبناتاحيائياية جاسم محمد سعيد علو91091722422029007

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية عين سفني للبناتاحيائيبان رافع محمد يونس91101722422029009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية عين سفني للبناتاحيائيحنين محمد سليم امين جانكير91111722422029013

كلية التمريض/جامعة نينوى656.0093.71اعدادية عين سفني للبناتاحيائيخالده عامر خطاب فتحي91121722422029014

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00اعدادية عين سفني للبناتاحيائيديمن علي عبد هللا حميد91131722422029016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية عين سفني للبناتاحيائيرانيه لقمان محمد امين رسول91141722422029017
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كلية التمريض/جامعة نينوى655.0093.57اعدادية عين سفني للبناتاحيائيسارة خضر محمد احمد91151722422029023

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0094.00اعدادية عين سفني للبناتاحيائيشيماء محمد حسن محمد امين91161722422029026

كلية التمريض/جامعة نينوى649.0092.71اعدادية عين سفني للبناتاحيائيصبيحه خليل حجي حسين91171722422029027

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية عين سفني للبناتاحيائيعبير خضر حجي حسو91181722422029028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية عين سفني للبناتاحيائيعدله حجي قطو حمد91191722422029029

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية عين سفني للبناتاحيائيفرح عبدال خليل السوكه91201722422029036

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية عين سفني للبناتاحيائيفيان محمد سليم خليل احمد91211722422029037

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى594.0084.86اعدادية عين سفني للبناتاحيائيمريانا حسام صبري زيا91221722422029040

كلية التمريض/جامعة الموصل666.0095.14اعدادية عين سفني للبناتاحيائيمريم ابراهيم حسن فندي91231722422029041

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية عين سفني للبناتاحيائيمنار ربيع عبد الوهاب احمد91241722422029044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية عين سفني للبناتاحيائينورا نشوان هاشم مجيد91251722422029048

كلية التمريض/جامعة الموصل666.0095.14اعدادية عين سفني للبناتاحيائيهند انمار ميسر عبد هللا91261722422029050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0083.43اعدادية زمار للبناتاحيائياسراء احمد ابراهيم احمد91271722422030004

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية زمار للبناتاحيائياسماء حسين احمد ياسين91281722422030008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية زمار للبناتاحيائياماني يونس طالب عبد91291722422030012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت578.0082.57اعدادية زمار للبناتاحيائيايمان عبد هللا محمد احمود91301722422030017

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية زمار للبناتاحيائيايمان محمود طه عجل91311722422030018

كلية التمريض/جامعة الموصل682.0097.43اعدادية زمار للبناتاحيائيبراء ياسين جاسم احمد91321722422030021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية زمار للبناتاحيائيبيداء سالم ابراهيم محمد91331722422030023

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية زمار للبناتاحيائيجليلة ابراهيم جدعان محمد91341722422030027

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل546.0078.00اعدادية زمار للبناتاحيائيدعاء صالح حسين عبيد91351722422030031

كلية التمريض/جامعة الموصل681.0097.29اعدادية زمار للبناتاحيائيدالل كمال محمد حازم91361722422030033

كلية التمريض/جامعة تلعفر632.0090.29اعدادية زمار للبناتاحيائيرشا عثمان عبد هللا محمد91371722422030036

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية زمار للبناتاحيائيرشا محمود احمد عيسى91381722422030037

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية زمار للبناتاحيائيريام صالح محمود قاسم91391722422030040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية زمار للبناتاحيائيريام علي حسن محمد91401722422030041

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر470.0067.14اعدادية زمار للبناتاحيائيريم جاسم محمد علي91411722422030042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية زمار للبناتاحيائيزمن محمد حمو عبد هللا91421722422030044

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية زمار للبناتاحيائيزينة مهند صالح خضير91431722422030048

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية زمار للبناتاحيائيسهام عبد الرحمن اعويد حمود91441722422030053

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية زمار للبناتاحيائيشهد ظاهر محمد ظاهر91451722422030056

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية زمار للبناتاحيائيشيماء جاسم محمد صالح91461722422030057

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43اعدادية زمار للبناتاحيائيصفا يونس حسن حمو91471722422030059

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر476.0068.00اعدادية زمار للبناتاحيائيضحى طه حسن عبيد91481722422030061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية زمار للبناتاحيائيضحى عواد نزال نمشان91491722422030062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية زمار للبناتاحيائيغزالة ابراهيم زعل مجنان91501722422030065

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل546.0078.00اعدادية زمار للبناتاحيائيفادية حاتم احمد خلف91511722422030066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية زمار للبناتاحيائيفاطمة حسين محمود محمد91521722422030068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0083.14اعدادية زمار للبناتاحيائيفاطمة فهد حميد مجيد91531722422030070

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية زمار للبناتاحيائيفاطمة محمد مخلف اسود91541722422030071

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية زمار للبناتاحيائيفاطمه مجبل محمد طه91551722422030072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514.0073.43اعدادية زمار للبناتاحيائيفرح ابراهيم علي محمد91561722422030073
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية زمار للبناتاحيائيليلى حسين محمود محمد91571722422030075

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0090.71اعدادية زمار للبناتاحيائيمروة محمد مخلف اسود91581722422030076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل598.0085.43اعدادية زمار للبناتاحيائيمريم عبد فتحي اسماعيل91591722422030078

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل589.0084.14اعدادية زمار للبناتاحيائيمشاعل ذياب محمد علو91601722422030079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية زمار للبناتاحيائينهايه خليف احمد حسين91611722422030088

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0087.71اعدادية زمار للبناتاحيائينور بشير محمد سعيد91621722422030091

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية زمار للبناتاحيائينور عبد يونس خلف91631722422030092

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية زمار للبناتاحيائيهافين ابراهيم هاشم سليمان91641722422030095

كلية التمريض/جامعة الموصل666.0095.14اعدادية زمار للبناتاحيائيهبة محمود محمد احمد91651722422030096

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية زمار للبناتاحيائيهيام احمد محمد حسين91661722422030097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية زمار للبناتاحيائيوفاء عيسى حسن صالح91671722422030098

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية العياضية للبناتاحيائيأماني ميسر يونس احمد91681722422031002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية العياضية للبناتاحيائيآيه عبد الرزاق ابراهيم علو91691722422031006

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00ثانوية العياضية للبناتاحيائياحالم سليمان ويس حاج موسى91701722422031007

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29ثانوية العياضية للبناتاحيائياسماء سليمان سعد حسين91711722422031009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل522.0074.57ثانوية العياضية للبناتاحيائياسيا معمر محمد يونس حاج موسى91721722422031011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل590.0084.29ثانوية العياضية للبناتاحيائياقبال مصطفى سليمان يونس91731722422031012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل492.0070.29ثانوية العياضية للبناتاحيائيايناس ميسر محمد يونس حاج موسى91741722422031017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل511.0073.00ثانوية العياضية للبناتاحيائيجميله بدر وهب علي91751722422031018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0079.43ثانوية العياضية للبناتاحيائيدعاء ضياء الدين عبد هللا ذنون91761722422031023

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29ثانوية العياضية للبناتاحيائيزينب زينل معجن مسلم91771722422031028

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية العياضية للبناتاحيائيزينب عبد السميع عبد الغفور زين العابدين91781722422031030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0078.57ثانوية العياضية للبناتاحيائيزينب مقداد ابراهيم سنجار91791722422031031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل504.0072.00ثانوية العياضية للبناتاحيائيزينب يونس شعبان شعبان91801722422031032

قسم رياض االطفال للبنات-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0067.71ثانوية العياضية للبناتاحيائيزينة احسان حسن احمد91811722422031033

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل499.0071.29ثانوية العياضية للبناتاحيائيسراب عدنان علي خضر91821722422031034

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى513.0073.29ثانوية العياضية للبناتاحيائيسميه جودت عبد اللطيف محمود91831722422031035

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0064.86ثانوية العياضية للبناتاحيائيشذى حسيب حسن احمد91841722422031036

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل539.0077.00ثانوية العياضية للبناتاحيائيفاطمة ياسين الياس فارس91851722422031042

كلية التمريض/جامعة تلعفر633.0090.43ثانوية العياضية للبناتاحيائيفردوس عبد الغني محمد حمزه91861722422031045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0082.14ثانوية العياضية للبناتاحيائيلينا احسان حسن احمد91871722422031047

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر449.0064.14ثانوية العياضية للبناتاحيائيمريم عباس عباس ابراهيم91881722422031052

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية العياضية للبناتاحيائيمنتهى محمد شهاب محمد91891722422031057

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل604.0086.29ثانوية العياضية للبناتاحيائيمنى نواف جميل محمد يونس91901722422031058

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0063.00ثانوية العياضية للبناتاحيائينضال حسين احمد وهب91911722422031061

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.14اعدادية تلعفر للبناتاحيائيأيه غائب محمد سعيد اسماعيل91921722422032002

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية تلعفر للبناتاحيائيابتهال عباس الياس قلي91931722422032004

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية تلعفر للبناتاحيائياسراء حبيب سعيد محمد91941722422032009

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت553.0079.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائياسراء خير الدين حسن الياس91951722422032010

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية تلعفر للبناتاحيائياسراء قتيبة حميد يونس91961722422032012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية تلعفر للبناتاحيائياقبال مصطفى يونس سليمان91971722422032018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0081.57اعدادية تلعفر للبناتاحيائياالء خضر محمد خضر91981722422032019

349 من 219صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

نينوى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائيالماس مصطفى خضر مصطفى91991722422032020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت526.0075.14اعدادية تلعفر للبناتاحيائيانعام عبد هللا يونس وهب92001722422032025

كلية اآلداب/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية تلعفر للبناتاحيائيانفال سالم محمد سعيد علي92011722422032026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية تلعفر للبناتاحيائياية رفعت محمد نور يعقوب92021722422032027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0082.71اعدادية تلعفر للبناتاحيائيايمان عبد الجبار حسين محمد92031722422032033

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائيتمارة عباس مصطفى احمد92041722422032038

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية تلعفر للبناتاحيائيتيمة ابراهيم يحيى سعيد92051722422032039

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية تلعفر للبناتاحيائيجنان جاسم محمد مصطفى92061722422032040

كلية التربية /جامعة الحمدانية490.0070.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائيحياة جاسم محمد جهاد حسن92071722422032045

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية588.0084.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائيدعاء عبد الهادي صالح محمد92081722422032052

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية تلعفر للبناتاحيائيرحمه غائب محمد سعيد اسماعيل92091722422032058

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر577.0082.43اعدادية تلعفر للبناتاحيائيرشا حمودي يوسف حمو92101722422032060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية تلعفر للبناتاحيائيرغد سهيل محمد امين محمود92111722422032061

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية تلعفر للبناتاحيائيزينب محمد سعيد محمد92121722422032071

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية تلعفر للبناتاحيائيزينب موفق فالح اسماعيل92131722422032072

كلية العلوم/جامعة تكريت589.0084.14اعدادية تلعفر للبناتاحيائيسجى عبد الغفور عزيز عباس92141722422032075

كلية الزراعة/جامعة تلعفر429.0061.29اعدادية تلعفر للبناتاحيائيسجى عثمان خضر قلي92151722422032076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0084.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائيسلمى عبد الرضا عبد القادر خضر92161722422032083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية تلعفر للبناتاحيائيسوسن يونس خميس يونس92171722422032089

كلية العلوم/جامعة تكريت584.0083.43اعدادية تلعفر للبناتاحيائيصابرين عبد السالم فتحي مصطفى92181722422032095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0065.57اعدادية تلعفر للبناتاحيائيعائشه باسم عزيز احمد92191722422032099

كلية العلوم/جامعة تكريت577.0082.43اعدادية تلعفر للبناتاحيائيعائشه عادل عبد الرحيم قدو92201722422032100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية تلعفر للبناتاحيائيعبير جاسم يونس جاسم92211722422032101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل666.0095.14اعدادية تلعفر للبناتاحيائيعبير عبد الحميد محمد طاهر احمد92221722422032102

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل571.0081.57اعدادية تلعفر للبناتاحيائيغدير هيثم تقي يونس92231722422032104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية تلعفر للبناتاحيائيفاطمة عبد الغني شهاب احمد92241722422032107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية تلعفر للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحيم محمد عباس92251722422032108

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية تلعفر للبناتاحيائيفاطمه محسن وهب مصطفى92261722422032109

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر490.0070.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائيليلى عباس يوسف احمد92271722422032112

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0063.29اعدادية تلعفر للبناتاحيائيمارية علي حسين حسين92281722422032114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0082.57اعدادية تلعفر للبناتاحيائيماريه محسن محمد ابراهيم92291722422032116

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائيمروة بشير خضر مصطفى92301722422032117

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية396.0056.57اعدادية تلعفر للبناتاحيائيمريم وليد محسن فنش92311722422032122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية تلعفر للبناتاحيائيمنار مهدي خضر محمد صالح92321722422032123

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر460.0065.71اعدادية تلعفر للبناتاحيائيمنال حازم سعيد عباس92331722422032124

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية تلعفر للبناتاحيائيمنى عبد القادر علي عبد القادر92341722422032127

كلية الزراعة/جامعة تلعفر433.0061.86اعدادية تلعفر للبناتاحيائيمياده اسعد مصطفى خضر92351722422032129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية تلعفر للبناتاحيائينادية خضر صالح خضر92361722422032130

كلية التربية /جامعة الحمدانية511.0073.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائينبأ ضياء يوسف مصطفى92371722422032131

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر450.0064.29اعدادية تلعفر للبناتاحيائينجوى عبد الباري حسين علي92381722422032133

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0084.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائينجوى عمر يوسف عمر92391722422032134

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية تلعفر للبناتاحيائيندى عبد القادر حمزة حسين92401722422032136
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية تلعفر للبناتاحيائينسرين محمد عباس جمعه92411722422032137

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية تلعفر للبناتاحيائينعيمه عادل محمد اسماعيل92421722422032140

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل619.0088.43اعدادية تلعفر للبناتاحيائينفيسة وعد هللا محمد حسن92431722422032141

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل521.0074.43اعدادية تلعفر للبناتاحيائينور عثمان خضر قلي92441722422032145

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية تلعفر للبناتاحيائينوره حازم محمد سعيد يونس92451722422032148

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية تلعفر للبناتاحيائينوره خالد يونس الياس92461722422032149

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية تلعفر للبناتاحيائيهدى محمد علي خضر محمد92471722422032156

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية تلعفر للبناتاحيائيهديل احمد عبد الكريم احمد92481722422032157

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0088.43اعدادية تلعفر للبناتاحيائيهناء عبد الباري عباس الياس92491722422032158

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية تلعفر للبناتاحيائيهيام خيري يوسف حمو92501722422032159

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية تلعفر للبناتاحيائيوالء حازم علي داود92511722422032165

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية تلول ناصر للبناتاحيائيأسماء احمد رشيد محمد92521722422033001

كلية التمريض/جامعة الموصل668.0095.43ثانوية تلول ناصر للبناتاحيائياسيل مخلص امين فيصل92531722422033002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل476.0068.00ثانوية تلول ناصر للبناتاحيائيامل ابراهيم علي محمد92541722422033005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510.0072.86ثانوية تلول ناصر للبناتاحيائيايالف عادل علي احمد92551722422033009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل540.0077.14ثانوية تلول ناصر للبناتاحيائيرنا فوزي عطا هللا ابراهيم92561722422033014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0060.14ثانوية تلول ناصر للبناتاحيائيسيماء عبد الستار مجبل محمد92571722422033019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0070.00ثانوية تلول ناصر للبناتاحيائيشيماء سعد هللا احمد محمد92581722422033021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل521.0074.43ثانوية تلول ناصر للبناتاحيائيكوثر سعد هللا احمد محمد92591722422033023

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل518.0074.00ثانوية تلول ناصر للبناتاحيائيمنى وداع صالح ابراهيم92601722422033025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية زنوبيا للبناتاحيائياستبرق خالد حسن علوان92611722422034001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية زنوبيا للبناتاحيائياسراء ابراهيم امين يونس92621722422034002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية زنوبيا للبناتاحيائياسماء شعبان سليمان سحل92631722422034004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية زنوبيا للبناتاحيائياسماء عبد العظيم جاسم محمد92641722422034005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية زنوبيا للبناتاحيائياسيل حسن عواد احمد92651722422034006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل587.0083.86اعدادية زنوبيا للبناتاحيائياسيل حسين هالل عبد هللا92661722422034007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيامنة محمد غالب محمد92671722422034009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية451.0064.43اعدادية زنوبيا للبناتاحيائياميرة عواد علي مصطفى92681722422034011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0082.71اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيانفال عبد العزيز حزعل جرذي92691722422034013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيبثينة سعيد محمد حسين92701722422034019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيتيسير عواد اسماعيل احمد92711722422034023

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيدعاء عامر سلطان حسين92721722422034029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيدنيا علي هبالوي حمداوي92731722422034030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل590.0084.29اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيرانيا عبد هللا حميد حسين92741722422034032

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيرندا نجيب محمد راكان92751722422034035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيزينة عز الدين محمود عبوش92761722422034040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل546.0078.00اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيزينة محمود ساير حامد92771722422034041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيسعاد بزيع عابر محمد92781722422034045

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيسمية نجمان الياس خدر92791722422034048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل587.0083.86اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيسهلة اجياد احمد حمادي92801722422034049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيشكران عزو راضي عبد هللا92811722422034051

كلية التمريض/جامعة الموصل679.0097.00اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيشهد عبد المنعم طايس عبد92821722422034052
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(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيعائشة سامي محمد يونس عبد هللا92831722422034058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيغادة عبد الرزاق جميل عزيز92841722422034059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيغفران عباس جميل سعيد92851722422034063

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيغفران عبد الستار بالل سلطان92861722422034064

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمة الزهراء احمد خضر عبد هللا92871722422034066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمة جمال مهدي صالح92881722422034068

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيمريم احمد خضير حمود92891722422034072

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيمريم محمد صالح رمضان92901722422034073

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيمنار ابراهيم امين يونس92911722422034074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيمنار عبد الستار مصطفى احمد92921722422034075

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيمنار يقضان علي حسين92931722422034076

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية زنوبيا للبناتاحيائينازك محمود صالح رمضان92941722422034079

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية زنوبيا للبناتاحيائينور الهدى شعبان سليمان سحل92951722422034081

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية زنوبيا للبناتاحيائينور حسين هاشم ياسين92961722422034084

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية زنوبيا للبناتاحيائينور صباح خلوف محمد92971722422034085

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية زنوبيا للبناتاحيائينور محمد خيري محمد92981722422034088

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0068.29ثانوية بعويزة للبناتاحيائيانصاف هاشم احمد محمد92991722422035009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0075.43ثانوية بعويزة للبناتاحيائيايه محمد جواد محرم93001722422035014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0066.57ثانوية بعويزة للبناتاحيائيدنيا صبحي علي ايدين93011722422035020

كلية التربية /جامعة الحمدانية493.0070.43ثانوية بعويزة للبناتاحيائيزهراء يونس حسين حسن93021722422035024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0069.00ثانوية بعويزة للبناتاحيائيزينب حسين علي اسماعيل93031722422035025

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل621.0088.71ثانوية بعويزة للبناتاحيائيسحر حمزه يحيى محمد93041722422035031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل543.0077.57ثانوية بعويزة للبناتاحيائيصفا محمد سليمان حسين93051722422035036

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل596.0085.14ثانوية بعويزة للبناتاحيائيفاطمه عزيز حسن رستم93061722422035042

كلية التمريض/جامعة نينوى651.0093.00ثانوية بعويزة للبناتاحيائينورا حسين محمد جاسم93071722422035054

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0088.43ثانوية بعويزة للبناتاحيائيهدى ساقي رضا احمد93081722422035056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل590.0084.29اعدادية الفراتين للبناتاحيائيآمنه غازي محمد رجب93091722422036001

كلية العلوم/جامعة الموصل630.0090.00اعدادية الفراتين للبناتاحيائيآية بشار محمد فاضل93101722422036003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية الفراتين للبناتاحيائيأية رائد صالح عبد هللا93111722422036004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0060.43اعدادية الفراتين للبناتاحيائيآيه ابراهيم مصطفى رمضان93121722422036005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية الفراتين للبناتاحيائيآيه عماد سالمه عبد هللا93131722422036007

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى532.0076.00اعدادية الفراتين للبناتاحيائيازل علي سالم يونس93141722422036010

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية الفراتين للبناتاحيائياستبرق وليد سالم حسن93151722422036012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0082.43اعدادية الفراتين للبناتاحيائياسماء عبد السالم مصطفى يونس93161722422036014

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية الفراتين للبناتاحيائياسماء محمد فاضل عباس93171722422036017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية الفراتين للبناتاحيائياالء حميد سراي طبيل93181722422036023

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية450.0064.29اعدادية الفراتين للبناتاحيائياالء شيت محمد صالح93191722422036024

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى568.0081.14اعدادية الفراتين للبناتاحيائيامنه عبد الرحمن عبد القادر جاسم93201722422036028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية الفراتين للبناتاحيائيامنه ماهر سالم عبد هللا93211722422036029

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0089.14اعدادية الفراتين للبناتاحيائياميمه ادريس احمد محمد غزال93221722422036031

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية الفراتين للبناتاحيائيايمان حسن غثيث سلطان93231722422036033

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14اعدادية الفراتين للبناتاحيائيايمان سالم عبد ابراهيم93241722422036035
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية الفراتين للبناتاحيائيايمان وعد هللا محمد يونس حسين93251722422036037

كلية العلوم/جامعة الموصل640.0091.43اعدادية الفراتين للبناتاحيائيايه بشار عبد الرحمن عمر93261722422036038

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية الفراتين للبناتاحيائيايه عبد احمد لطيف93271722422036040

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية الفراتين للبناتاحيائيبسمة مسلم علي ابراهيم93281722422036049

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى585.0083.57اعدادية الفراتين للبناتاحيائيتبارك الرحمن احمد ابراهيم جاسم93291722422036053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية الفراتين للبناتاحيائيتبارك نزار حسين علي93301722422036056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية الفراتين للبناتاحيائيتقى محمد عبد الحميد احمد93311722422036057

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية الفراتين للبناتاحيائيتمارا حمد هللا محمد صالح محمود93321722422036058

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية الفراتين للبناتاحيائيتماره اشرف طه شاكر93331722422036059

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية الفراتين للبناتاحيائيتماضر صالح احمد صالح93341722422036060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية الفراتين للبناتاحيائيخنساء حميد سراي طبيل93351722422036065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل596.0085.14اعدادية الفراتين للبناتاحيائيدالل نزار حسين علي93361722422036068

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية الفراتين للبناتاحيائيرؤيا ياسر ياسين طه93371722422036069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية الفراتين للبناتاحيائيرحمة صالح عبد احمد93381722422036070

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0088.43اعدادية الفراتين للبناتاحيائيرحمه جاسم محمد رجب93391722422036071

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية الفراتين للبناتاحيائيرحمه زياد خلف حسن93401722422036072

كلية الصيدلة/جامعة الموصل693.0099.00اعدادية الفراتين للبناتاحيائيرسل حسين علي صالح93411722422036073

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية الفراتين للبناتاحيائيرسل طالل اسماعيل فرج93421722422036074

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية الفراتين للبناتاحيائيرسل قيدار محمود سعيد93431722422036075

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية الفراتين للبناتاحيائيرغد احمد محمد عبد هللا93441722422036076

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية الفراتين للبناتاحيائيرقيه اسامه محمد حسن93451722422036077

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00اعدادية الفراتين للبناتاحيائيريام ابنيان احمد نزال93461722422036080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية الفراتين للبناتاحيائيزبيدة عمار طه علي93471722422036081

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية الفراتين للبناتاحيائيزهراء حسن محمد عبد هللا93481722422036082

كلية العلوم/جامعة الموصل640.0091.43اعدادية الفراتين للبناتاحيائيزينب ميسر احمد عبد الهادي93491722422036090

كلية التمريض/جامعة نينوى654.0093.43اعدادية الفراتين للبناتاحيائيزينه ياسر احمد محمود93501722422036091

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية634.0090.57اعدادية الفراتين للبناتاحيائيسجى حسام محمود علي93511722422036096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية الفراتين للبناتاحيائيسعدية نجم عبد هللا فتحي93521722422036099

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية الفراتين للبناتاحيائيسفانا حارث احمد عثمان93531722422036100

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية الفراتين للبناتاحيائيصفا احمد سالم محمد93541722422036106

كلية االثار/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية الفراتين للبناتاحيائيصفا اياد حمدون رجب93551722422036107

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية الفراتين للبناتاحيائيضحى حسام محمود علي93561722422036109

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00اعدادية الفراتين للبناتاحيائيضحى عامر يحيى صالح93571722422036110

كلية التمريض/جامعة الموصل660.0094.29اعدادية الفراتين للبناتاحيائيطيبه احمد كمال يونس93581722422036111

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل652.0093.14اعدادية الفراتين للبناتاحيائيعائشة اياد حامد علي93591722422036114

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل539.0077.00اعدادية الفراتين للبناتاحيائيغفران عامر مجيد مسعر93601722422036117

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية الفراتين للبناتاحيائيفاطمه خالد مصطفى عيدان93611722422036120

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71اعدادية الفراتين للبناتاحيائيفاطمه محمد عوده عبد93621722422036123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية الفراتين للبناتاحيائيفرح احمد يونس نجم93631722422036124

كلية الحقوق/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية الفراتين للبناتاحيائيمريم حسين محمود عبد هللا93641722422036130

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية الفراتين للبناتاحيائيمريم عويد ابراهيم محمد93651722422036133

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية الفراتين للبناتاحيائيمريم ناصر عبد هللا محمد93661722422036135
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية الفراتين للبناتاحيائيمالك احمد مال هللا مصطفى93671722422036136

كلية العلوم/جامعة الموصل663.0094.71اعدادية الفراتين للبناتاحيائيمنار حسن حميد حسن93681722422036137

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية الفراتين للبناتاحيائيمنى احمد علي شبيب93691722422036141

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية الفراتين للبناتاحيائينبأ رائد محمد محجوب93701722422036145

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى471.0067.29اعدادية الفراتين للبناتاحيائينسرين احمد حميد عبد93711722422036147

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.0081.00اعدادية الفراتين للبناتاحيائينهى عمار سعدون يونس93721722422036148

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل531.0075.86اعدادية الفراتين للبناتاحيائينور باسم حازم عبد هللا93731722422036151

كلية التمريض/جامعة الموصل664.0094.86اعدادية الفراتين للبناتاحيائينور سعد سالم احمد93741722422036152

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية الفراتين للبناتاحيائيهاجر سعد مصطفى خضير93751722422036156

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية الفراتين للبناتاحيائيهاله يوسف صبحي مسير93761722422036157

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559.0079.86اعدادية الفراتين للبناتاحيائيهبه عبد القادر عبد العزيز احمد93771722422036159

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية الفراتين للبناتاحيائيوصال صالح ابراهيم محمد93781722422036162

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0083.57اعدادية الموفقية للبناتاحيائيأمل فاضل علي اسماعيل93791722422037001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل542.0077.43اعدادية الموفقية للبناتاحيائيأيمان رمزي فيصل علي93801722422037002

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية الموفقية للبناتاحيائيايه قيدار جميل جمعه93811722422037010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية477.0068.14اعدادية الموفقية للبناتاحيائيبتول فيصل عباس سليم93821722422037011

كلية التربية /جامعة الحمدانية525.0075.00اعدادية الموفقية للبناتاحيائيبراءه سالم عبد الكريم جمعه93831722422037012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية554.0079.14اعدادية الموفقية للبناتاحيائيرباب اسماعيل ابراهيم صالح93841722422037015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية470.0067.14اعدادية الموفقية للبناتاحيائيرحمه عدنان جميل جمعه93851722422037019

كلية التربية /جامعة الحمدانية488.0069.71اعدادية الموفقية للبناتاحيائيرحمه علي عاشور حمزة93861722422037020

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية الموفقية للبناتاحيائيرحمه محمد طه اسماعيل93871722422037022

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم رجب غريب93881722422037024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل539.0077.00اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزهراء اسعد جعفر ابراهيم93891722422037027

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزهراء غازي احمد محمد93901722422037033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل539.0077.00اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزينب حمزه عباس صالح93911722422037043

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزينب ذنون حيدر رضا93921722422037045

كلية التمريض/جامعة الموصل670.0095.71اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزينب عبد العزيز فاضل محسن93931722422037047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزينب فاضل علي رضا93941722422037048

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية الموفقية للبناتاحيائيسجى محمد اسماعيل تقي93951722422037051

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية الموفقية للبناتاحيائيعبير لقمان علي عباس93961722422037055

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57اعدادية الموفقية للبناتاحيائيعلياء جعفر جميل خضر93971722422037057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية519.0074.14اعدادية الموفقية للبناتاحيائيفاطمة فاضل رشيد شريف93981722422037059

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية الموفقية للبناتاحيائيفاطمه سالم احمد حسن93991722422037063

كلية الصيدلة/جامعة الموصل694.0099.14اعدادية الموفقية للبناتاحيائيفاطمه عارف احمد داود94001722422037064

كلية التربية /جامعة الحمدانية483.0069.00اعدادية الموفقية للبناتاحيائيمروة سهيل حسن ميكائيل94011722422037068

كلية التمريض/جامعة الموصل687.0098.14اعدادية الموفقية للبناتاحيائيمريم جعفر محمود محمد94021722422037070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0079.86اعدادية الموفقية للبناتاحيائيمريم يحيى قاسم تقي94031722422037072

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43اعدادية الموفقية للبناتاحيائيمنال فتحي محسن قاسم94041722422037075

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية الموفقية للبناتاحيائيمنتهى ابراهيم مختار محمد94051722422037076

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل663.0094.71اعدادية الموفقية للبناتاحيائيميساء محمد قنبر علي94061722422037077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية الموفقية للبناتاحيائينداء حسين محمود خضر94071722422037080

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية الموفقية للبناتاحيائينور الهدى حسين علي موسى94081722422037084
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية الموفقية للبناتاحيائينور محمد سلطان حمد94091722422037087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل606.0086.57ثانوية البعاج للبناتاحيائيابتهال سليمان تبين علي94101722422038001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل499.0071.29ثانوية البعاج للبناتاحيائيالهام نايف جدعان حمدان94111722422038004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية البعاج للبناتاحيائيلمياء فاضل جفال محمد94121722422038016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل528.0075.43ثانوية البعاج للبناتاحيائينور مرشد مصلح مرود94131722422038017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0079.57ثانوية البعاج للبناتاحيائيهيا سطام اسود علي94141722422038018

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل515.0073.57ثانوية الشورة للبناتاحيائيبسمان حسين منصور عبد هللا94151722422039003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل592.0084.57ثانوية الشورة للبناتاحيائيرسل عدنان محمد حمد94161722422039005

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل474.0067.71ثانوية الشورة للبناتاحيائيسرى ابراهيم عيسى احمد94171722422039008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية448.0064.00ثانوية الشورة للبناتاحيائيفاطمه طه محمد خلف94181722422039013

الموصل/ الكلية التقنية الزراعية /الجامعة التقنية الشمالية467.0066.71ثانوية الشورة للبناتاحيائيمناهل محمد علي منصور94191722422039014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0079.86ثانوية الشورة للبناتاحيائيهديل عبد هللا موسى خلف94201722422039019

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل515.0073.57ثانوية الشورة للبناتاحيائيهديل محمد ناصر نجم94211722422039020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيأسراء وعد هللا فتحي احمد94221722422040001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل527.0075.29ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيآية كاظم جواد حسن94231722422040003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيازهار محمود سلطان كرم94241722422040004

كلية التربية /جامعة الحمدانية533.0076.14ثانوية منارة شبك للبناتاحيائياالء زينل حيدر سليمان94251722422040006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0079.57ثانوية منارة شبك للبناتاحيائياية اسماعيل ابراهيم حمزه94261722422040007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل490.0070.00ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيايناس قاسم جاسم عرفات94271722422040009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0066.57ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيحنان يونس عسكر جمشيط94281722422040012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية494.0070.57ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيحوراء حردان خضر مصطفى94291722422040013

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل539.0077.00ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيحوراء حمزه علي فرحان94301722422040014

كلية التربية /جامعة الحمدانية505.0072.14ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيحوراء سهيل نجم عبد هللا94311722422040015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيحوراء علي قنبر حمزه94321722422040016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل600.0085.71ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيدالل فاضل عباس مرعي94331722422040020

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيدنيا هاشم احمد مجيد94341722422040021

كلية العلوم/جامعة الموصل669.0095.57ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيزبيدة حمزه حسين علي94351722422040023

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية585.0083.57ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيزينب ازهر حيدر موسى94361722422040028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0084.43ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيزينب عبد الستار موسى كاظم94371722422040032

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0087.71ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيسكينه شكر عبد الجليل علي94381722422040036

كلية التربية /جامعة الحمدانية522.0074.57ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيسكينه عون مشهد علي94391722422040037

كلية التربية /جامعة الحمدانية569.0081.29ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيعذراء علي اكبر فاضل علي94401722422040041

كلية التمريض/جامعة نينوى648.0092.57ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيعذراء علي غانم طاهر94411722422040042

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل485.0069.29ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيفاطمه تقي صابو علي94421722422040046

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية631.0090.14ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيفاطمه مصطفى سعيد بالل94431722422040050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية487.0069.57ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيكوثر عباس عبد توفيق94441722422040052

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيمريم مازن خليل عبد هللا94451722422040055

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0087.57ثانوية منارة شبك للبناتاحيائينرجس حمزه ميكائيل كرم94461722422040056

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86ثانوية منارة شبك للبناتاحيائينور الهدى جاسم قاسم عبد هللا94471722422040058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86ثانوية منارة شبك للبناتاحيائينور صالح عزيز محمد94481722422040059

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيأميمه عبد السالم هاشم سعيد94491722422041003

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيأيه محمد خضر مهاوش94501722422041007
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيابتهاج حسين علي ابراهيم94511722422041008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء فالح حسن عبيد94521722422041009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء محمد عزيز محمد شيت94531722422041011

كلية التمريض/جامعة تلعفر631.0090.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيامنه عبد الرحمن حازم محمد94541722422041015

كلية التمريض/جامعة نينوى656.0093.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائياية عمار يونس عبد هللا94551722422041017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايالف قتيبه سعدون اسماعيل94561722422041018

كلية طب االسنان/جامعة الموصل695.0099.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايمان عبد ابراهيم عزيز94571722422041021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايه عبد هللا عيدان عبد هللا94581722422041025

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبراء محمود عبد هللا غتران94591722422041028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك احمد سلطان حاجم94601722422041029

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيثواب عبد الجواد كاظم هاشم94611722422041032

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنين جميل اسماعيل حنوش94621722422041034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنين ليث ابراهيم جاسم94631722422041035

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيخديجه حيدر علي حسن94641722422041037

كلية اآلداب/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرؤى راكان محمود علي94651722422041045

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرؤى مخلف خلف محمد94661722422041046

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرانيا محمد احمد حسن94671722422041047

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل521.0074.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرانية طه حسين محمد94681722422041048

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرحمه صالح احمد فرج94691722422041050

كلية التمريض/جامعة نينوى654.0093.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرحمه عبد ابراهيم عزيز94701722422041052

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرسل حازم محمد خابور94711722422041055

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرسل فائز ياسين احمد94721722422041056

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرغد عدنان علي حسين94731722422041059

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرفاء بسام هاشم يونس94741722422041060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0065.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه احمد حكمت فتحي94751722422041061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرند عبد الجبار علي محمد سعيد94761722422041062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيريحان وضاح محمد انور94771722422041064

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0089.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيريم امجد محمد سعيد94781722422041065

كلية التمريض/جامعة نينوى651.0093.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء قحطان عدنان خضر94791722422041068

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب احمد يسن اسماعيل94801722422041069

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينه عبد الخالق حسن سلطان94811722422041072

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره برهام علي يونس94821722422041075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره ياسر غانم حامد94831722422041079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0080.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسرى محمد عبد السالم محسن94841722422041080

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسميره امجد محمد سعيد94851722422041081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد صهيب محمد ثامر حمد94861722422041086

كلية الحقوق/جامعة الموصل593.0084.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد عبد العزيز حمادي اخضير94871722422041087

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيصفا بسام عزيز محمد شيت94881722422041090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه عبد المحسن محمد صالح فرحان94891722422041093

كلية التمريض/جامعة نينوى647.0092.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه عوف عبد الرحمن سعيد94901722422041094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعبير دخيل محمد سعيد احمد94911722422041095

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه محمد حميد حمو94921722422041104
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفريال الياس خضير سالم94931722422041105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0081.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمروة عمار يونس عبد هللا94941722422041109

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمروه بسام عزيز محمد شيت94951722422041110

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمسره نشوان خليل ابراهيم94961722422041117

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمالك محمد عبد المجيد أحنيد94971722422041118

كلية التمريض/جامعة الموصل666.0095.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائينعم نوفل عبد الوهاب عبد94981722422041123

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور ياسر عبد الرحمن حسين94991722422041127

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهاجر زياد عبد الجبار مجيد95001722422041129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهدى محمد سامي داود95011722422041134

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهديل مجبل شالل حميد95021722422041135

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل549.0078.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهديل هشام عواد صالح95031722422041137

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية ابن االثير للبناتاحيائياسراء صفاء الدين يونس جميل95041722422042003

كلية العلوم/جامعة الموصل666.7295.25اعدادية ابن االثير للبناتاحيائياسراء عارف محمد سعيد يوسف95051722422042004

كلية الطب/جامعة االنبار697.2899.61اعدادية ابن االثير للبناتاحيائياسراء ليث عبد الجبار خلف95061722422042005

كلية التمريض/جامعة الموصل669.0095.57اعدادية ابن االثير للبناتاحيائياسماء علي محمد جهاد95071722422042007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية ابن االثير للبناتاحيائياسيل عبد الموجود عطيه محمد95081722422042009

كلية العلوم/جامعة الموصل605.3286.47اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيالبتول احسان اصلبي خلف95091722422042011

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيامنة محمد عزيز جاسم95101722422042015

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0089.14اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيامنه انور محمد حسن95111722422042017

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل526.0075.14اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيامنه طه عبد العزيز عبد هللا95121722422042018

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية ابن االثير للبناتاحيائياية حازم عبد هللا حسن95131722422042020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل536.7676.68اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيايه مشعل حمدون جاسم95141722422042023

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل588.0084.00اعدادية ابن االثير للبناتاحيائياية موفق جبر نائف95151722422042024

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيبراء صفاء الدين يونس جميل95161722422042026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيتبارك زياد علي نجم95171722422042027

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.6094.09اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيتبارك عبد الجبار علي ظاهر95181722422042028

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيتقى حسين علي ثامر95191722422042030

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.2494.46اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيتقى فرات شوكت عمر95201722422042031

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى632.0090.29اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيتمارة يونس حسن عمر95211722422042033

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل526.0075.14اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيجيهان هزاع اسماعيل علي95221722422042035

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيحنان ابراهيم احمد سلطان95231722422042036

كلية الطب/جامعة نينوى696.6099.51اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيخوله احمد خضر ابنيان95241722422042039

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0089.57اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيرحمة نكتل عمر خطاب95251722422042045

كلية العلوم/جامعة الموصل609.4487.06اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيرسل محمد فتحي ابراهيم95261722422042047

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيريم خضر محي الدين يونس95271722422042052

كلية العلوم/جامعة الموصل637.1691.02اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيزهراء احسان اصلبي خلف95281722422042054

كلية العلوم/جامعة الموصل635.3690.77اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيزهراء احمد خضير عكلة95291722422042055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيزهراء زياد طارق احمد95301722422042056

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيزينب باسل عبد الرحمن علي95311722422042059

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيزينب فرحان سالم يونس95321722422042062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيزينب ليث عزيز خليل95331722422042063

كلية العلوم/جامعة الموصل634.6090.66اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيزينب محمود خضير عكلة95341722422042064
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قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى641.0091.57اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيزينه عدنان صالح محي95351722422042067

كلية العلوم/جامعة الموصل615.8887.98اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيسارة قحطان عدنان عبد الوهاب95361722422042068

كلية الطب/جامعة نينوى695.4499.35اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيسدره قحطان عدنان عبد الوهاب95371722422042071

كلية التمريض/جامعة الموصل658.6094.09اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيسلوى علي جبر ابراهيم95381722422042073

كلية العلوم/جامعة تكريت583.3283.33اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيسميه اياد عبد االله قاسم95391722422042074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل588.0084.00اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيسناء احمد سعدون سليمان95401722422042075

كلية التمريض/جامعة تلعفر643.0091.86اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيشهد حامد اسماعيل حامد95411722422042077

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيشهد طالل عبد المطلب جواد95421722422042080

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيصابرين محمد علي محمد95431722422042081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيضحى ياسر علي محمود95441722422042085

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيضحى ياسين محمود عبد هللا95451722422042086

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى482.4068.91اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيطيبة محمد طه احمد95461722422042088

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيطيبة محي الدين محمود يحيى95471722422042089

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيطيبة مروان بشير محمد95481722422042090

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل495.7270.82اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيطيبه خالد غازي ابراهيم95491722422042091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل666.2895.18اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيطيبه رسول محمد محمود95501722422042092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل623.1289.02اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيعائشة عبد السالم محمود بلو95511722422042094

كلية التمريض/جامعة الموصل660.0094.29اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيغسق صفوان ابراهيم اسماعيل95521722422042100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيغفران عبد الرزاق محمد عبد هللا95531722422042102

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيفرح عمر رشيد صافي95541722422042107

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل635.2890.75اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيمروة سبهان محمود حسون95551722422042109

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيمروى نشأت محمد الشربيني95561722422042110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيمريم نشوان عبد الواحد عبد الصمد95571722422042116

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.5698.08اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيمها جاسم ابراهيم عبد هللا95581722422042121

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0089.71اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيميمونه سامي شفيق حسين95591722422042122

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيناجية ناصر اسود محمد95601722422042123

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيندى بسام ابراهيم علي95611722422042124

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية ابن االثير للبناتاحيائينعم عبد العزيز عبد الخالق عبد العزيز95621722422042125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية ابن االثير للبناتاحيائينور الهدى بشار غانم قاسم95631722422042128

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية ابن االثير للبناتاحيائينور صفوان محمود محمد علي95641722422042130

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى455.0065.00اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيهاجر حازم محمد كديمي95651722422042134

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيهاجر صالح يونس ابراهيم95661722422042135

كلية طب الموصل/جامعة الموصل698.9299.85اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيهبه عبد هللا ذائب جابر95671722422042137

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيهديل علي زيدان جبر95681722422042139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيهيام علي حسين شريف95691722422042141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0063.57اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيهيفاء محمد علي محمد95701722422042142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيوهبية سعد مؤيد حسين95711722422042148

كلية التمريض/جامعة الموصل664.0094.86اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيمسره بشار محمود سعيد95721722422042150

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0070.29ثانوية ابو وني للبناتاحيائيامل عامر محمود احمد95731722422043002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0069.43ثانوية ابو وني للبناتاحيائيحنان صالح الياس حامد95741722422043003

كلية التمريض/جامعة نينوى651.0093.00ثانوية ابو وني للبناتاحيائيدموع يونس جاسم احمد95751722422043005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0074.29ثانوية ابو وني للبناتاحيائيساره حسن علي حسن95761722422043009
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كلية التمريض/جامعة الموصل663.0094.71ثانوية ابو وني للبناتاحيائيسماهر محسن محمود صالح95771722422043010

كلية التمريض/جامعة تلعفر681.0097.29ثانوية ابو وني للبناتاحيائيملكة ابراهيم احمد محمد95781722422043017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86ثانوية البتول للبناتاحيائياخالص عبد مهيدي صالح95791722422044001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل539.0077.00ثانوية البتول للبناتاحيائياليمامه محمد محمود احمد95801722422044002

كلية العلوم/جامعة الموصل631.0090.14ثانوية البتول للبناتاحيائيامنه مخيبر عزاوي صالح95811722422044004

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل502.0071.71ثانوية البتول للبناتاحيائيايمان محمود احمد علي95821722422044005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0075.29ثانوية البتول للبناتاحيائيبشرى عمار صبري حميد95831722422044007

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل539.0077.00ثانوية البتول للبناتاحيائيديمه فؤاد ياسين يونس95841722422044009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0077.14ثانوية البتول للبناتاحيائيرؤى شامل جرجيس يونس95851722422044010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0074.00ثانوية البتول للبناتاحيائيُرسل نشوان نوري محمد95861722422044014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل508.0072.57ثانوية البتول للبناتاحيائيريم ياسر هاني محمد95871722422044015

كلية التمريض/جامعة الموصل669.0095.57ثانوية البتول للبناتاحيائيسبأ مهند جبر محمد95881722422044018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508.0072.57ثانوية البتول للبناتاحيائيماريا هذال عبد هللا ذنون95891722422044025

كلية التمريض/جامعة تلعفر639.0091.29ثانوية البتول للبناتاحيائيمريم شامل طلب ابراهيم95901722422044026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0080.43ثانوية البتول للبناتاحيائيمالك جاسم محمد عطا هللا95911722422044027

كلية اآلداب/جامعة الموصل574.0082.00ثانوية البتول للبناتاحيائينور طالل يونس عبد هللا95921722422044028

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيآالء احمد زعيان محمد95931722422045001

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيآيه علي عبد هللا خضر95941722422045005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيابرار خلف اسماعيل ابراهيم95951722422045008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيازهار محمد طه محمود95961722422045010

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائياسراء ناظم غانم جاسم95971722422045013

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى601.0085.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائياسماء صالح محمود خضر95981722422045017

كلية العلوم/جامعة الموصل638.0091.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائياغصان شعالن حازم عويد95991722422045020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0083.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائياالء فارس عبيد جاسم96001722422045022

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيالماز علي اليذ خضير96011722422045024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايالف جاسم خميس ستاوي96021722422045028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايمان عايد هدلو محمد96031722422045030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايمان مجول صالح محمد96041722422045034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايمان محمد محمود جمعه96051722422045035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل601.0085.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايمان يعرب حسن محمد96061722422045036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل602.0086.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايناس عبد هللا موسى عيسى96071722422045039

كلية العلوم/جامعة الموصل637.0091.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبراء جاسم محمد سلطان96081722422045046

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبيداء مجبل حامد احمد96091722422045048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتبارك اياد عبد المطلب محمد96101722422045049

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتبارك عبد العزيز خلوف حمود96111722422045051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل589.0084.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحسنه محمد عبد محمد96121722422045059

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحنان محسن صالح ابراهيم96131722422045063

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيدعاء صطام احمد علي96141722422045070

كلية اآلداب/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائيدينا اياد محمد اسد96151722422045075

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0089.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيربى صدام حسين علي96161722422045078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرحمه عبد الجبار محمد حميد96171722422045080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرشا خيري الدين الياس خضر96181722422045083
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرغد وعد هللا اسماعيل موسى96191722422045089

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرفل خالد سعدي شيت96201722422045090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرقية صهيب خليل عبد هللا96211722422045092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرقية عبد الجبار قاسم ياسين96221722422045093

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرقية عبد الخالق امين خضر96231722422045094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرنا مهدي صالح محمد96241722422045096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائيريم فالح خضر محمد96251722422045099

كلية التمريض/جامعة تلعفر634.0090.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء عزيز فتحي رشيد96261722422045103

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل445.0063.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب حازم عبد هللا صالح96271722422045104

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب ياسر احمد قدوري96281722422045107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل599.0085.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينه احمد عبد العزيز احمد96291722422045108

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينه فارس حسين يونس96301722422045110

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيسجى جاسم اسماعيل ابراهيم96311722422045115

كلية التمريض/جامعة تلعفر633.0090.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائيسجى عبد القادر احمد عيسى96321722422045117

كلية التمريض/جامعة الموصل673.0096.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيسهام عمار حسين حسن96331722422045124

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشذى سالم حديد علي96341722422045126

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشهد بشار عبد الستار سعد هللا96351722422045129

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى569.0081.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشهد عبد الواحد جبري شاهر96361722422045131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0083.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشيماء حازم عالوي غرب96371722422045137

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577.0082.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشيماء موفق عثمان حسين96381722422045141

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0082.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيصابرين حمد محمد خضر96391722422045143

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيصهباء محمود حسين هلش96401722422045150

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل546.0078.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيضحى محمد عبد خضر96411722422045153

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى466.0066.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيطيبة مروان يحيى علي96421722422045155

كلية العلوم/جامعة الموصل669.0095.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيعائشه محمد صباح جبر96431722422045158

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية423.0060.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائيليلى خالد ابراهيم حسن96441722422045175

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمارب ازهر فتحي علو96451722422045177

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمروة احمد اسماعيل محمود96461722422045178

كلية العلوم/جامعة الموصل626.0089.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمريم ابراهيم فرج حسن96471722422045182

كلية التمريض/جامعة نينوى655.0093.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمريم محسن ابراهيم خلف96481722422045186

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0088.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمريم محمد صباح جبر96491722422045187

كلية العلوم/جامعة الموصل629.0089.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمسره علي عبد االله حميد96501722422045190

كلية التمريض/جامعة تلعفر643.0091.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمنار صالح خلف صالح96511722422045192

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمنى احمد محمود عايد96521722422045196

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمها سالم ابراهيم حسن96531722422045199

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى465.0066.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائيندى محمد حازم محمد96541722422045204

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائينغم علي حماد علي96551722422045207

كلية العلوم/جامعة الموصل629.0089.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائينفيسه زيد عبد الرزاق محمود96561722422045208

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0084.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائينوال ياسين محمود مطر96571722422045210

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0082.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور جاسم محمد ابراهيم96581722422045211

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور حسن رمضان اسماعيل96591722422045212

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور عبد عطا هللا احمد96601722422045217
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كلية العلوم/جامعة الموصل652.0093.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور فياض هاشم سلطان96611722422045218

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهبة شامل عبد هلل جاسم96621722422045222

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهجران رمضان علي يوسف96631722422045223

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهديل علي نايف يحيى96641722422045226

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيوجدان محمد عويد حسن96651722422045229

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيورقاء عبد الجبار قاسم ياسين96661722422045230

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية420.0060.00اعدادية وانه للبناتاحيائياستبرق محمود سنجار احمد96671722422046003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية وانه للبناتاحيائياسيا بشير محمد خلف96681722422046004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية وانه للبناتاحيائيانهار عبد مرعي حسن96691722422046008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل521.0074.43اعدادية وانه للبناتاحيائيايه شمس الدين يونس محي الدين96701722422046011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية وانه للبناتاحيائيايه وليد حسين شيخو96711722422046013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية وانه للبناتاحيائيبهيه خليل يونس حسين96721722422046015

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية وانه للبناتاحيائيحال شاكر محمود علي96731722422046016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية وانه للبناتاحيائيدعاء سالم محمد علي96741722422046018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0061.14اعدادية وانه للبناتاحيائيزهراء شمس الدين يونس محي الدين96751722422046021

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل466.0066.57اعدادية وانه للبناتاحيائيزهراء وعد محمود احمد96761722422046022

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية وانه للبناتاحيائيزينب علي رجب محمد96771722422046024

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية وانه للبناتاحيائيزينب يعكوب علي يونس96781722422046025

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية وانه للبناتاحيائيساره محمد عبد هللا حسين96791722422046027

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية وانه للبناتاحيائيصفاء وعد يونس جمعه96801722422046033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل589.0084.14اعدادية وانه للبناتاحيائيعذراء فهمي جعفر الياس96811722422046035

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية وانه للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل ابراهيم محمود96821722422046036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية وانه للبناتاحيائيمروه يونس خليل ابراهيم96831722422046037

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0088.57اعدادية وانه للبناتاحيائيندى احمد ابراهيم محمود96841722422046039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية الثورة للبناتاحيائيآمامه سالم شيت خليل96851722422047002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43ثانوية الثورة للبناتاحيائيآمنه عبد حمدي متعب96861722422047004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل547.0078.14ثانوية الثورة للبناتاحيائيآمنه نشوان اكرم محمود96871722422047005

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل450.0064.29ثانوية الثورة للبناتاحيائيابتسام قحطان شريف حسون96881722422047007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0079.29ثانوية الثورة للبناتاحيائياسراء احمد محمود حنوش96891722422047009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية الثورة للبناتاحيائياسماء محمود فتحي محمد96901722422047010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0078.71ثانوية الثورة للبناتاحيائيامنه رضوان احمد عبد هللا96911722422047011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0074.57ثانوية الثورة للبناتاحيائيانفال محمود فاضل فتحي96921722422047012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29ثانوية الثورة للبناتاحيائيانفال وليد احمد محمد96931722422047013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0070.00ثانوية الثورة للبناتاحيائيبسمه مشعان حميدي حروش96941722422047018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0079.29ثانوية الثورة للبناتاحيائيتبارك جمال مشرف محمد96951722422047019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل483.0069.00ثانوية الثورة للبناتاحيائيجيالن محمد علي سليمان ذنون96961722422047021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0069.57ثانوية الثورة للبناتاحيائيرسل وليد سالم جاسم96971722422047029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل494.0070.57ثانوية الثورة للبناتاحيائيرنا نزار علي احمد96981722422047033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0072.14ثانوية الثورة للبناتاحيائيزبيدة وعد محمد علي96991722422047035

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية الثورة للبناتاحيائيزهراء يونس عبد الجبار يحيى97001722422047037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71ثانوية الثورة للبناتاحيائيزينب رعد فضيل يونس97011722422047042

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0089.14ثانوية الثورة للبناتاحيائيزينب مروان نجم عبد97021722422047044
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كلية العلوم/جامعة الموصل629.0089.86ثانوية الثورة للبناتاحيائيزينه عامر سعيد مراد97031722422047045

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل538.0076.86ثانوية الثورة للبناتاحيائيزينه محمد عمر عاصي97041722422047046

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل591.0084.43ثانوية الثورة للبناتاحيائيزينه وليد سالم جاسم97051722422047047

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل512.0073.14ثانوية الثورة للبناتاحيائيسارة سلوان محمد سعيد حمو97061722422047048

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.43ثانوية الثورة للبناتاحيائيساره مثنى عطيه ذنون97071722422047049

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية622.0088.86ثانوية الثورة للبناتاحيائيشهد محمد سالم عبد هللا97081722422047053

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57ثانوية الثورة للبناتاحيائيشيماء خضر عزيز جواد97091722422047055

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل435.0062.14ثانوية الثورة للبناتاحيائيصبا يونس ابراهيم مطر97101722422047058

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل512.0073.14ثانوية الثورة للبناتاحيائيطيبه باسل هاشم ناصر97111722422047060

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية الثورة للبناتاحيائيفرح عامر سعيد مراد97121722422047068

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43ثانوية الثورة للبناتاحيائيمآب حسن محمد نوري محمد زكي97131722422047069

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل544.0077.71ثانوية الثورة للبناتاحيائيمروه بشار ياسين طه97141722422047072

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل519.0074.14ثانوية الثورة للبناتاحيائيمريم عباس حسن محمد97151722422047074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0064.00ثانوية الثورة للبناتاحيائيمشاعل خالد منيس ضياء97161722422047077

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى466.0066.57ثانوية الثورة للبناتاحيائيمنار احمد علي حمد97171722422047078

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57ثانوية الثورة للبناتاحيائيمنار صفوان نجم عبد هللا97181722422047079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل587.0083.86ثانوية الثورة للبناتاحيائينبأ طه محمود صالح97191722422047081

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0086.71ثانوية الثورة للبناتاحيائينور اركان هاشم عبد الكريم97201722422047083

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل524.0074.86ثانوية الثورة للبناتاحيائينور عامر خلف صالح97211722422047087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل546.0078.00ثانوية الثورة للبناتاحيائينور عبد العزيز محمد ظاهر97221722422047088

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية الثورة للبناتاحيائينور هالل شيت حسين97231722422047092

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيابتهال محسن احمد سليمان97241722422048002

كلية التمريض/جامعة الموصل686.0098.00اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياحالم حسن محل حمادي97251722422048003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياخالص حسين علي مال هللا97261722422048004

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية547.0078.14اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياخالص صالح قاسم صالح97271722422048005

كلية الصيدلة/جامعة الموصل692.0098.86اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياسماء فواز غانم محمد97281722422048009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577.0082.43اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياالء منير عامر يوسف97291722422048014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل584.0083.43اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيامنة اكرم سليمان حسين97301722422048017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل594.0084.86اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيامنة جمال ياسين مجيد97311722422048018

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0088.43اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيامنة داؤد محمود داؤد97321722422048019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيامنة صفوان علي عبد هللا97331722422048020

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيامنة صهيب طارق طه97341722422048021

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيامنة مروان علي حسن97351722422048024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيامنية محمود احمد محمد97361722422048025

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياية ادريس شحاذة محمد97371722422048028

كلية التمريض/جامعة نينوى650.0092.86اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياية عبد الرزاق فتحي يوسف97381722422048031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياية عبد المجيد شحاذة مجيد97391722422048032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيايالف داؤد محمود داؤد97401722422048035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيايمان حسن علي حمادي97411722422048038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيايمان طلعت عافت فتحي97421722422048040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيايناس امين ادريس امين97431722422048041

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيبسمة غسان محمد مصطفى97441722422048043
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كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيبيان عبد السالم محمود عبد الوهاب97451722422048044

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيتقوى عباس شكر محمود97461722422048047

قسم رياض االطفال للبنات-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيحنين تيسير غني مرعي97471722422048051

كلية التمريض/جامعة الموصل669.0095.57اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيحنين شهاب احمد يحيى97481722422048052

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيحنين عاصي حسين احمد97491722422048053

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيحنين عبد الكريم علي حسين97501722422048054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيدالل احمد محمود علي97511722422048059

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرحمة اياد حمادي بكر97521722422048064

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرحمة عبد المجيد احمد حميد97531722422048067

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرحمة عماد حسين عالوي97541722422048068

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرحمة ماهر محمد فتحي97551722422048069

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرغد بشار يحيى عبد هللا97561722422048072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0065.29اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرغد فراس محمود يونس97571722422048073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية431.0061.57اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرقية شامل فيصل خليل97581722422048074

كلية العلوم/جامعة الموصل661.0094.43اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرقية علي عمر محمد علي97591722422048075

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى624.0089.14اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرقية مهدي عثمان عبد هللا97601722422048077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل592.0084.57اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيريام زياد طارق حامد97611722422048079

كلية العلوم/جامعة الموصل649.0092.71اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيريم سعد حسين عالوي97621722422048080

كلية العلوم/جامعة الموصل630.0090.00اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيزبيدة سالم عبد الحميد اعبيد97631722422048081

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيزهراء حاتم محمد جعيف97641722422048082

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0089.57اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيزهراء عمار هاشم عباس97651722422048084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0082.57اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيزينب حسين ابراهيم حمدان97661722422048085

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية447.0063.86اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيزينب عامر حميد احمد97671722422048086

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيزينب علي يوسف محمود97681722422048087

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل595.0085.00اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيزينب وعد هللا ذائب جابر97691722422048088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0082.29اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيزينة جمال ادريس امين97701722422048090

قسم رياض االطفال للبنات-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيسارة شامل ابراهيم يونس97711722422048093

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيسارة عمر محمد احمد97721722422048094

كلية الصيدلة/جامعة الموصل697.0099.57اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيسارة مروان موفق احمد97731722422048095

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل547.0078.14اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيسجى احمد جيبو علي97741722422048097

كلية التمريض/جامعة تكريت653.0093.29اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيشيماء عماد عادل احمد97751722422048102

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيصفا ريان علي عبو97761722422048103

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيضحى احمد جيبو علي97771722422048105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيطيبة مصعب عدنان محمد97781722422048108

كلية العلوم/جامعة الموصل647.0092.43اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيعائشة بسام احمد مهيدي97791722422048109

كلية التمريض/جامعة نينوى654.0093.43اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيعائشة حسن يونس حسن97801722422048110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيعذراء بشار ابراهيم محمد97811722422048112

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى563.0080.43اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيعزة احمد محمد هادي97821722422048113

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيغفران حاتم هاشم احمد97831722422048115

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى658.0094.00اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيغيداء عدي ناطق قاصد97841722422048117

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيفاطمة عبد المحسن يونس سعيد97851722422048120

كلية طب الموصل/جامعة الموصل704.00100.57اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيفردوس عبد القادر الياس حسين97861722422048121
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيكرم هاشم محمود احمد97871722422048124

كلية التمريض/جامعة تلعفر638.0091.14اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيمروة هيثم احمد فخر الدين97881722422048128

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل613.0087.57اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيمريم زياد طارق طه97891722422048131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيمريم فارس محمد حميد97901722422048132

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيمنار حمد هللا جار هللا عطاش97911722422048135

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل643.0091.86اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيمنار عمر حامد رشاد97921722422048136

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيمنال صفوك نواف دحل97931722422048137

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائينبأ حسن عبد الكريم امين97941722422048142

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائينور الهدى عبد المحسن عواد محمد97951722422048147

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0088.43اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائينور جاسم عبد القادر محمد97961722422048148

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيهاجر عبد السالم محمود عبد الوهاب97971722422048153

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيهبة حميد عطية حميد97981722422048154

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0093.71اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيوصال عبد هللا رشيد خليل97991722422048160

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيأماني حمزة حسين ابراهيم98001722422049003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0060.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيأيمان احمد سالم يونس98011722422049005

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0086.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائياخالص ابراهيم خضير فتحي98021722422049010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0079.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائياصالة عمر محمد عزاوي98031722422049018

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيامنه طه مرعي حسن98041722422049020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايالف وليد عواد احمد98051722422049026

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى600.0085.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايناس ياسر نايف حسن98061722422049031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايه احمد خضر درويش98071722422049032

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايه جاسم محمد سلطان98081722422049033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايه صدام حسين محمد98091722422049034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايه نوفل احمد صالح98101722422049038

كلية التمريض/جامعة الموصل670.0095.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيبان محمود عبد خضر98111722422049041

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيبراء نكتل محمد خضر98121722422049042

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيبلقيس سلوان سليمان مهيدي98131722422049044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتقوى ناصر عطى هللا موسى98141722422049052

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.0098.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيحنان حمد محمود محمد98151722422049056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0060.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيحنان شامل فرحان احمد98161722422049057

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيحنين زياد ذيب ذنون98171722422049059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0081.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيحنين سلطان محمود عبد98181722422049060

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائيداليا احمد عبد حسين98191722422049062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيدعاء عبد هللا عبيد محمد98201722422049064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيدعاء مروان عبد الرحمن محمد98211722422049065

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيدالل حسن عبد حسين98221722422049066

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيدالل عدنان محمود حسين98231722422049069

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرؤى زيدان صالح اخضير98241722422049071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرؤى عبد الموجود عبد هللا صالح98251722422049072

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0089.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرحاب صالح اتروش عبد هللا98261722422049075

كلية التمريض/جامعة تلعفر635.0090.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرحمه بسام غانم محمد98271722422049076

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرحمه بشار احمد صالح98281722422049077
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرحمه فيصل علي حسون98291722422049080

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرحمه نشوان عائد كاوي98301722422049081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0071.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرحمه نمير عبد الكريم احمد98311722422049082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرسل كنعان محمود عوض98321722422049083

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرشا محمد خلف صالح98331722422049084

كلية العلوم/جامعة الموصل633.0090.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرغد زياد ذيب ذنون98341722422049085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرفل خالد محمود خضر98351722422049086

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيروعه هيثم عبد هللا طه98361722422049091

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيريم عبد احمد حمد98371722422049092

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيريم مشتاق عباس طه98381722422049093

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0089.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهراء زياد طارق محمد98391722422049101

كلية التمريض/جامعة نينوى655.0093.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهراء صبحي محمد خلف98401722422049102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل590.0084.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهراء عبد الناصر عبد الهادي خليل98411722422049104

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينب احمد عبد الرزاق احمد98421722422049107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينب اياد ادريس سليمان98431722422049109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينه سالم عبد الهادي فتحي98441722422049111

كلية التمريض/جامعة نينوى645.0092.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيساره خضر عواد حسن98451722422049115

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل457.0065.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائيساميه محمود سالم جاسم98461722422049120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسجى احمد سالم علي98471722422049122

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسلمى محمد عيد علي محمد98481722422049133

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسميحه عبيد حسن علي98491722422049134

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل526.0075.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسميه مظهر صبحي صابر98501722422049135

كلية التمريض/جامعة تلعفر645.0092.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسهى عزيز محمد علي98511722422049137

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسوسن هاني محمود عبد هللا98521722422049138

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0063.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسوالف حسن محمد عيسى98531722422049139

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشهد حسام عبد الرحمن سعيد98541722422049142

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل542.0077.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشيالن عيسى حسن موسى98551722422049146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشيماء حسن مطر عبد هللا98561722422049147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشيماء خضير محمد خضير98571722422049148

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشيماء عمر محمد عزاوي98581722422049150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيصبا عبد الوهاب علي حسن98591722422049153

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيصبحة علي ابراهيم عبوش98601722422049154

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائيصبيحة لقمان احمد سعيد98611722422049155

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائيصفا محمود غانم شكوري98621722422049156

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيضحى باسل حازم نجم98631722422049157

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيطيبة حازم جاسم محمد علي98641722422049161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيطيبة سبهان مرعي حسن98651722422049162

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيعليا صالح علي جناع98661722422049165

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائيعهد ابدوي مطر محمد98671722422049166

كلية التمريض/جامعة نينوى650.0092.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيغفران طلب خلف حجري98681722422049169

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل596.0085.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفوزية صالح ادريس محمد98691722422049176

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية633.0090.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيكتبية عامر احمد عبد هللا98701722422049177
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيكوثر علي محمد احمد98711722422049178

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمروه خضر رمضان محمود98721722422049183

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمروه سالم محمود خضير98731722422049184

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمروه ممدوح دخيل محمد98741722422049185

كلية التمريض/جامعة تلعفر643.0091.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمنار ماجد عزيز ابراهيم98751722422049195

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمنار محمد احمد محمد98761722422049197

كلية العلوم/جامعة الموصل626.0089.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمنتهى اسماعيل ابراهيم محمد98771722422049198

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.0067.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيموزه احمد عواد اعبيد98781722422049200

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمي صالح محمد حسن98791722422049201

كلية العلوم/جامعة الموصل632.0090.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمياسه عبد عواد سوعان98801722422049202

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل584.0083.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيندى عبد الحكيم محمود عبد الوهاب98811722422049213

قسم رياض االطفال للبنات-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائينعمه عمار حازم راشيد98821722422049214

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائينهى رائد عبد هللا خلف98831722422049216

كلية االثار/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائينوال حسن محمد احمد98841722422049217

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل534.0076.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور احمد خلف احمد98851722422049218

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور صباح صالح احمد98861722422049220

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور عبد احمد حمد98871722422049221

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور مهدي صالح احمد98881722422049224

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0082.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهاجر احسان الياس حسين98891722422049226

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهاجر براق رجب سحل98901722422049227

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهبه زياد محمد صالح حسين98911722422049231

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهمسه سالم محمد علي جاسم98921722422049236

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهناء هاني هادي نجم98931722422049237

كلية العلوم/جامعة الموصل649.0092.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيوداد فتحي حسين عويد98941722422049240

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى619.0088.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيونسه احمد خير الدين احمد98951722422049242

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى462.0066.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائييقين احمد جمعه محمد98961722422049243

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.0098.86ثانوية فايدة للبناتاحيائياية ثامر سعيد صالح98971722422050004

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14ثانوية فايدة للبناتاحيائيايثار سالر حميد اسماعيل98981722422050005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل620.0088.57ثانوية فايدة للبناتاحيائيدعاء غازي خضر علي98991722422050012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29ثانوية فايدة للبناتاحيائيرسل سالم سعدون اسماعيل99001722422050014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0066.43ثانوية فايدة للبناتاحيائيرفل محمود خلف بكر99011722422050015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل596.0085.14ثانوية فايدة للبناتاحيائيسماهر طه حميد عجيل99021722422050022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل600.0085.71ثانوية فايدة للبناتاحيائيسمر علي صالح عسكر99031722422050023

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29ثانوية فايدة للبناتاحيائيشيماء ابراهيم خلف خضر99041722422050025

كلية العلوم/جامعة تكريت587.0083.86ثانوية فايدة للبناتاحيائيشيماء هذال احمد محمود99051722422050026

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86ثانوية فايدة للبناتاحيائيمريم ثائر محمد جاسم99061722422050035

كلية التمريض/جامعة الموصل665.0095.00ثانوية فايدة للبناتاحيائيمريم شعبان احمد عسكر99071722422050036

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى444.0063.43ثانوية فايدة للبناتاحيائينجوى محمود ابراهيم حويشي99081722422050039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل536.0076.57ثانوية فايدة للبناتاحيائينور عبد الباسط ابراهيم ذنون99091722422050040

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29ثانوية فايدة للبناتاحيائيهاله عدنان صديق محمد99101722422050041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية532.0076.00ثانوية فايدة للبناتاحيائيهجران ياسين علي حسون99111722422050042

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0094.00ثانوية فايدة للبناتاحيائيهدى بشار شعبان محمد99121722422050043
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0083.57اعدادية الكفاح للبناتاحيائيأماني محمد ايوب جاسم99131722422051001

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى570.0081.43اعدادية الكفاح للبناتاحيائيأنفال سالم خالد علي99141722422051004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية الكفاح للبناتاحيائيأنهار محمد وليد محمد99151722422051005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى533.0076.14اعدادية الكفاح للبناتاحيائيآيات صالح محمود صالح99161722422051006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية الكفاح للبناتاحيائيآية خالد مخلف مهيدي99171722422051007

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى614.0087.71اعدادية الكفاح للبناتاحيائيانفال نواف جرجيس شهاب99181722422051019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية الكفاح للبناتاحيائيايه الزم عبد هللا حسن99191722422051025

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية الكفاح للبناتاحيائيبشرى سعيد مصطفى احمد99201722422051026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل594.0084.86اعدادية الكفاح للبناتاحيائيتبارك ريان زينو ذنون99211722422051029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية الكفاح للبناتاحيائيتقى وليد ياسين حميد99221722422051031

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية الكفاح للبناتاحيائيحنين غانم جاسم قاسم99231722422051036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية الكفاح للبناتاحيائيرحمة محمد نذير محمد بشير99241722422051044

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية الكفاح للبناتاحيائيرحمه علي يونس محمد99251722422051048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية الكفاح للبناتاحيائيردينه سالم حسن علي 99261722422051052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية الكفاح للبناتاحيائيزينب احمد فالح محمد99271722422051060

كلية العلوم/جامعة الموصل645.0092.14اعدادية الكفاح للبناتاحيائيزينب محمد عبد الرزاق علي99281722422051065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية الكفاح للبناتاحيائيزينب مراد احمد نجم99291722422051067

كلية التمريض/جامعة الموصل671.0095.86اعدادية الكفاح للبناتاحيائيزينه عادل فاضل محمد99301722422051069

كلية العلوم/جامعة الموصل659.0094.14اعدادية الكفاح للبناتاحيائيزينة عبد الكريم يونس مهيدي صالح99311722422051070

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية الكفاح للبناتاحيائيسارة بشار سعد هللا فاضل99321722422051071

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية الكفاح للبناتاحيائيساره محمد بشير عزيز99331722422051073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0081.14اعدادية الكفاح للبناتاحيائيسجى غسان مهيدي صالح99341722422051078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية الكفاح للبناتاحيائيسرى ذياب خضر محمد99351722422051080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية الكفاح للبناتاحيائيعائشه زياد طارق هاشم99361722422051096

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية الكفاح للبناتاحيائيعائشه صالح محمد محمود99371722422051097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية الكفاح للبناتاحيائيعذراء وليد حمد حسين99381722422051099

كلية العلوم/جامعة الموصل640.0091.43اعدادية الكفاح للبناتاحيائيغسق اكرم ناظم ناصر99391722422051102

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية الكفاح للبناتاحيائيغفران صالل حسين علي99401722422051103

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية الكفاح للبناتاحيائيفاطمه جاسم سليمان رجب99411722422051105

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى655.0093.57اعدادية الكفاح للبناتاحيائيكوثر رياض هشام حسن99421722422051110

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية الكفاح للبناتاحيائيمريم ذنون عبوش بلو99431722422051116

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية الكفاح للبناتاحيائيمريم راكان محمد سليمان99441722422051118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية الكفاح للبناتاحيائيمسره عماد ابراهيم محمد99451722422051122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية الكفاح للبناتاحيائيملكه محمد نواف ظاهر99461722422051123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية الكفاح للبناتاحيائيمنال احمد قادر جرجيس99471722422051124

كلية التمريض/جامعة الموصل669.0095.57اعدادية الكفاح للبناتاحيائيناديه فارس محمد اسماعيل99481722422051126

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية589.0084.14اعدادية الكفاح للبناتاحيائينازك عصام سعيد عبد99491722422051127

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية الكفاح للبناتاحيائينور معمر علي محمود99501722422051143

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية الكفاح للبناتاحيائيهاجر عامر عبد هللا امين99511722422051144

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0086.00اعدادية الكفاح للبناتاحيائيوجدان عبد العزيز سالم محمد99521722422051149

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت574.0082.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيأسماء عرفان محمود عداي99531722422052001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0073.14ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيأناس حميد عبد احمد99541722422052003
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كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل462.0066.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائياساور خالد محمود ثالج99551722422052004

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29ثانوية الفضيلة للبناتاحيائياسراء قحطان عبودي فتحي99561722422052005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0079.86ثانوية الفضيلة للبناتاحيائياقبال اكرم احمد محمود99571722422052006

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29ثانوية الفضيلة للبناتاحيائياالء جالل عيسى صالح99581722422052007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0081.71ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيجواهر علي حسين احمد99591722422052017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0082.29ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيدالل صباح جمعه سليمان99601722422052022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل505.0072.14ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيديمه ناصر قاسم يحيى99611722422052023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0067.86ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرحمه قيس صالح الدين فكري99621722422052025

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرشا حسن عبد هللا رجب99631722422052028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل482.0068.86ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرغد فدعم محمد رحاوي99641722422052029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرنين احمد سهيل نجم99651722422052031

كلية التمريض/جامعة نينوى653.0093.29ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيريم احمد حسين علي99661722422052032

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيزينب عبد المالك عطيه علي99671722422052037

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية633.0090.43ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيزينب غانم مشعل جبر99681722422052039

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل463.0066.14ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيزينب مازن عطا هللا جاسم99691722422052040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0081.14ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيزينه زيد يونس محمد99701722422052041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0082.29ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيسبأ خالد عبد هللا طلب99711722422052043

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل591.0084.43ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيشهد خالد عبد االله فاضل99721722422052046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل544.0077.71ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيشهد سعد حسن علي99731722422052048

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيشيماء ابراهيم أذياب حميد99741722422052051

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيصفا محمد احمد محمد99751722422052052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0083.14ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيصفاء بشار عبد الغني وريد99761722422052053

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيطيبه عبد الستار احمد فتحي99771722422052056

كلية التمريض/جامعة الموصل666.0095.14ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيعصماء صالح الدين احمد خضر99781722422052059

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل474.0067.71ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيلقاء سعدون محمد علي99791722422052065

كلية العلوم/جامعة الموصل631.0090.14ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيمريم شامل يوسف خلف99801722422052066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0065.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيمريم ناظم ناظم عبد المجيد99811722422052068

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل544.0077.71ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيمنال ياسين عبد القادر علي99821722422052072

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية422.0060.29ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيناديه عبد الرحمن خليل حسن99831722422052074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل521.0074.43ثانوية الفضيلة للبناتاحيائينبأ مثنى زامل عبد القادر99841722422052077

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائينبأ محمود فتح هللا احمد99851722422052078

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14ثانوية الفضيلة للبناتاحيائينور شعالن عزيز مصطفى99861722422052082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0062.71ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيهيام فاضل احمد محمد99871722422052084

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية زينب للبناتاحيائيآية طه عليوي ناصر99881722422053002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية زينب للبناتاحيائيآيه خالد عادل محمد99891722422053004

كلية التمريض/جامعة نينوى646.0092.29اعدادية زينب للبناتاحيائيآيه رافع عبد العزيز عبد هللا99901722422053005

كلية العلوم/جامعة الموصل644.0092.00اعدادية زينب للبناتاحيائيأيه عصام ابراهيم محمود99911722422053006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية زينب للبناتاحيائيآيه يونس عمر علي99921722422053007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية زينب للبناتاحيائيابرار عماد محمود حسن99931722422053008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية زينب للبناتاحيائيازهار عبد فاضل عباس99941722422053009

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية زينب للبناتاحيائيامل ناظم علي اصغر مصطفى99951722422053023

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية زينب للبناتاحيائيأمنه خالد ذنون يونس99961722422053025
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية زينب للبناتاحيائيآمنه رائد ابراهيم حسين99971722422053026

كلية التمريض/جامعة الموصل662.0094.57اعدادية زينب للبناتاحيائيامنه عبد العزيز حسين احمد99981722422053028

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00اعدادية زينب للبناتاحيائيأمنه محمد علي محمد نوري عيسى99991722422053032

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى587.0083.86اعدادية زينب للبناتاحيائيآمنه محمود سلطان عبد هللا100001722422053033

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية زينب للبناتاحيائياميرة محسن عباس حسن100011722422053034

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى533.0076.14اعدادية زينب للبناتاحيائيايالف احمد علي رمضان100021722422053037

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية زينب للبناتاحيائيايمان نجاح محمد سرحان100031722422053039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل590.0084.29اعدادية زينب للبناتاحيائيبان موسى خضير محمود100041722422053042

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية زينب للبناتاحيائيبراء عبد الناصر سعدون يحيى100051722422053043

كلية التربية /جامعة الحمدانية498.0071.14اعدادية زينب للبناتاحيائيبسمه ماجد علي عباس100061722422053044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية زينب للبناتاحيائيبشرى حازم عبد حمادي100071722422053045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية زينب للبناتاحيائيتبارك محمد صالح سليمان100081722422053047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل546.0078.00اعدادية زينب للبناتاحيائيتماره سعد محسن محمد سعيد100091722422053049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية زينب للبناتاحيائيجنة رضوان غانم محمد100101722422053052

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية زينب للبناتاحيائيحنين بسام محسن حمادي100111722422053053

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية زينب للبناتاحيائيحنين عدي سالم احمد100121722422053054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية زينب للبناتاحيائيحنين محمد مرعي حسن100131722422053055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل592.0084.57اعدادية زينب للبناتاحيائيدالل احمد حسين محمد100141722422053056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية زينب للبناتاحيائيرؤى راجي اسماعيل بدر100151722422053062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية485.0069.29اعدادية زينب للبناتاحيائيرحمه خالد بيرم يونس100161722422053064

كلية العلوم/جامعة الموصل676.0096.57اعدادية زينب للبناتاحيائيرحمه مضر ميسر عبد هللا100171722422053068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية زينب للبناتاحيائيرسل عبد الجبار محمد محمود100181722422053070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية زينب للبناتاحيائيرغد زياد محمد يونس100191722422053071

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0090.71اعدادية زينب للبناتاحيائيرفل صالح محمد خضير100201722422053072

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى465.0066.43اعدادية زينب للبناتاحيائيرقية عبد هللا طالب طه100211722422053074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب عدي جاسم محمد100221722422053087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل596.0085.14اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب فيصل عباس حبش100231722422053088

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14اعدادية زينب للبناتاحيائيزينة مراد رافع حمدون100241722422053091

كلية التمريض/جامعة الموصل665.0095.00اعدادية زينب للبناتاحيائيساره فارس عبد الرحمن عبد اللطيف100251722422053092

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية595.0085.00اعدادية زينب للبناتاحيائيساره محمد صالح عبود100261722422053095

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية زينب للبناتاحيائيسبأ ابراهيم يحيى محمد100271722422053096

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل530.0075.71اعدادية زينب للبناتاحيائيسرور احمد يوسف حسين100281722422053098

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل514.0073.43اعدادية زينب للبناتاحيائيسكينة مؤيد محمد احمد100291722422053099

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية زينب للبناتاحيائيسهام احمد غانم احمد100301722422053102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0081.14اعدادية زينب للبناتاحيائيشفاء محمد ياسين يونس100311722422053103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل598.0085.43اعدادية زينب للبناتاحيائيصفا صالح احمد محمود100321722422053108

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية زينب للبناتاحيائيصفا معتز طالل عبد هللا100331722422053110

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية زينب للبناتاحيائيصهباء علي سالم احمد100341722422053111

كلية العلوم/جامعة الموصل665.0095.00اعدادية زينب للبناتاحيائيضحى عمر هاشم يحيى100351722422053114

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية592.0084.57اعدادية زينب للبناتاحيائيضحى فاضل رجب محمد100361722422053115

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية زينب للبناتاحيائيطيبة علي احمد اسماعيل100371722422053117

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية زينب للبناتاحيائيطيبه زكريا محمود عبد القادر100381722422053118
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى447.0063.86اعدادية زينب للبناتاحيائيعبير زاهر حمزة مجيد100391722422053121

كلية الصيدلة/جامعة الموصل704.00100.57اعدادية زينب للبناتاحيائيعال يونس محمد خلف100401722422053123

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل544.0077.71اعدادية زينب للبناتاحيائيغسق صهيب يونس محمد100411722422053125

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية زينب للبناتاحيائيغفران عامر محمد قاسم100421722422053127

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57اعدادية زينب للبناتاحيائيفاطمة بشار هاني شيت100431722422053130

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية زينب للبناتاحيائيفاطمة موفق عباس احمد100441722422053133

كلية التمريض/جامعة نينوى646.0092.29اعدادية زينب للبناتاحيائيمروة علي جاسم احمد100451722422053140

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57اعدادية زينب للبناتاحيائيمروة مقداد فيصل فتحي100461722422053142

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية549.0078.43اعدادية زينب للبناتاحيائيمريم احمد عبد الكريم مجيد100471722422053143

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية زينب للبناتاحيائيمريم اوس زكي بكر100481722422053144

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية زينب للبناتاحيائيمريم خالد عادل محمد100491722422053145

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0086.00اعدادية زينب للبناتاحيائيمريم ضياء هاشم علي100501722422053148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية زينب للبناتاحيائيمريم محمد خيري علي100511722422053150

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية زينب للبناتاحيائيمريم مضر عدنان عبد النافع100521722422053153

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية زينب للبناتاحيائيمسرة ميسر ادريس جاسم100531722422053156

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية زينب للبناتاحيائيندى سالم عبد هللا حمو100541722422053159

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية زينب للبناتاحيائيندى عبد هللا شاكر حسن100551722422053160

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية زينب للبناتاحيائينور احمد حامد احمد100561722422053162

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية463.0066.14اعدادية زينب للبناتاحيائينور احمد حميد رشيد100571722422053163

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية زينب للبناتاحيائينور احمد عبد الغني مجيد100581722422053164

كلية العلوم/جامعة تكريت599.0085.57اعدادية زينب للبناتاحيائينور احمد عويد ابراهيم100591722422053165

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية زينب للبناتاحيائينور بشار عصام محمود100601722422053167

كلية التمريض/جامعة تلعفر636.0090.86اعدادية زينب للبناتاحيائينور وليد يوسف احمد100611722422053171

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية زينب للبناتاحيائينوره احمد صبحي يونس100621722422053174

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية زينب للبناتاحيائيهبه سالم حبو حسن100631722422053181

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى605.0086.43اعدادية زينب للبناتاحيائيهمسة محمد عدنان عبد النافع100641722422053187

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية زينب للبناتاحيائيهند يعقوب عيسى سالمين100651722422053188

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية االندلس للبناتاحيائيآمال احمد هاشم عبد الرحمن100661722422054001

كلية العلوم/جامعة الموصل654.3693.48اعدادية االندلس للبناتاحيائيآمنه اياد عبد القادر صالح100671722422054003

كلية الطب/جامعة نينوى696.5699.51اعدادية االندلس للبناتاحيائيآمنه باسل طه داود100681722422054004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيآمنه ذياب خليل نجم100691722422054006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيآمنه رائد خليل اسماعيل100701722422054007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيأمنه سبهان يحيى ذنون100711722422054008

كلية طب الموصل/جامعة الموصل708.00101.14اعدادية االندلس للبناتاحيائيآمنه سعد احمد ايوب100721722422054009

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.92100.56اعدادية االندلس للبناتاحيائيآمنه سعد محمود عبد هللا100731722422054010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيأمنه ضبيان ادريس نايف100741722422054011

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيآمنه غياث نذير عبد هللا100751722422054014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيأمنيه منهل غانم سعيد100761722422054016

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيأهله مجاهد غانم داود100771722422054017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيآية صهيب عبد اللطيف خضر100781722422054019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.3296.05اعدادية االندلس للبناتاحيائيأيه بشار احمد اسماعيل100791722422054020

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى511.0073.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيأيه فاروق راشد حميد100801722422054021
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كلية اآلداب/جامعة الموصل544.0077.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيآيه محمد حسام الدين فائق100811722422054022

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية االندلس للبناتاحيائيآيه نهاد اسماعيل حسين100821722422054024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيابرار سعد ابراهيم احمد100831722422054025

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية االندلس للبناتاحيائياروى خليل ابراهيم عبد هللا100841722422054027

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية االندلس للبناتاحيائياريام وعد هللا ذنون غزال100851722422054028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل560.2080.03اعدادية االندلس للبناتاحيائياستبرق عدنان حمادي حسين100861722422054031

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية601.3285.90اعدادية االندلس للبناتاحيائياسراء ثائر جالل الدين حموشي100871722422054032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية االندلس للبناتاحيائياسالم عبد هللا وليد عبد القادر100881722422054035

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.68100.10اعدادية االندلس للبناتاحيائيأسماء احمد قاسم محمد100891722422054036

كلية العلوم/جامعة الموصل629.2889.90اعدادية االندلس للبناتاحيائياسماء بسام عبد الرحمن يوسف100901722422054037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية االندلس للبناتاحيائياصايل خالد مشعان طلب100911722422054038

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية االندلس للبناتاحيائياالء زيد عبد الوهاب ملك100921722422054039

كلية طب الموصل/جامعة الموصل704.60100.66اعدادية االندلس للبناتاحيائياالء محمد نجم الدين ابراهيم100931722422054040

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية االندلس للبناتاحيائيانسام حميد فاضل جاسم100941722422054043

كلية العلوم/جامعة الموصل686.1298.02اعدادية االندلس للبناتاحيائيانوار صالح محمد فتحي100951722422054045

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.84100.55اعدادية االندلس للبناتاحيائياية صائل صالح عمر100961722422054046

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل656.2493.75اعدادية االندلس للبناتاحيائيايالف رغدان محمد داود100971722422054048

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيايالف سعد هللا زيدان يوسف100981722422054049

كلية اآلداب/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيايالف مقداد ابراهيم عبد100991722422054051

كلية التمريض/جامعة نينوى650.0092.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيايالف وسام وعد هللا علي101001722422054052

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيايه احمد حازم مصطفى101011722422054055

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيايه سالم سعد هللا رجب101021722422054057

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى575.4882.21اعدادية االندلس للبناتاحيائيايه ليث صالح سعيد101031722422054059

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية658.6094.09اعدادية االندلس للبناتاحيائيبراء عبد الرحمن مطلك صالح101041722422054061

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.8099.26اعدادية االندلس للبناتاحيائيبراء عمار عزيز خضير101051722422054062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.9696.28اعدادية االندلس للبناتاحيائيبسمله رائد قاسم صالح101061722422054064

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.5698.51اعدادية االندلس للبناتاحيائيبيداء نشوان محمد ابراهيم101071722422054065

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.3698.48اعدادية االندلس للبناتاحيائيتاره مروان سالم ايوب101081722422054066

كلية العلوم/جامعة الموصل637.0091.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيتبارك أُسيد عامر مجيد101091722422054067

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية االندلس للبناتاحيائيتبارك محمد علي الزم يحيى101101722422054069

كلية العلوم/جامعة الموصل649.3292.76اعدادية االندلس للبناتاحيائيتبارك هيثم احمد ياسين101111722422054071

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيتبارك وسيم موفق حسين101121722422054072

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيتقى عمر هاشم صديق101131722422054074

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيتقى غزوان حازم سعيد101141722422054075

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيتيسير باسل احمد حامد101151722422054077

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيجيهان هيثم محمد ذنون101161722422054079

كلية التمريض/جامعة الموصل661.0094.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيحسينه محمد نجم عثمان عبد الرحمن101171722422054080

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية636.9290.99اعدادية االندلس للبناتاحيائيحنان صالح حمد عذبه101181722422054082

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.8096.26اعدادية االندلس للبناتاحيائيحنان معن خالد احمد101191722422054083

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0093.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيحنين علي عبد هللا فتحي101201722422054084

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل582.0083.14اعدادية االندلس للبناتاحيائيحور يوسف حميد احمد101211722422054085

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.9298.70اعدادية االندلس للبناتاحيائيخديجة محمد عبد الغني طه101221722422054087

349 من 241صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

نينوى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.92100.13اعدادية االندلس للبناتاحيائيدعاء سالم عبد الرزاق حسن101231722422054088

كلية اآلداب/جامعة الموصل567.8081.11اعدادية االندلس للبناتاحيائيدعاء عمار عبد الرزاق قاسم101241722422054089

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية683.0497.58اعدادية االندلس للبناتاحيائيديما اكرم سالم ايوب101251722422054094

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.5298.36اعدادية االندلس للبناتاحيائيديما ضياء عبد الجليل عبد القادر101261722422054095

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.6498.66اعدادية االندلس للبناتاحيائيديمة ياسر عبد الجبار احمد101271722422054097

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل588.6084.09اعدادية االندلس للبناتاحيائيديمه محمد احمد سعيد101281722422054099

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيدينا وليد ابراهيم صالح101291722422054101

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.9299.27اعدادية االندلس للبناتاحيائيرؤى قصي طه محمد101301722422054102

كلية العلوم/جامعة الموصل668.0095.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيرؤى مبشر طه علي101311722422054103

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيرانيه احمد حازم محمود101321722422054106

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيرانيه نمير عبد الحكيم محمد زكي101331722422054107

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيرحمة نبيل عبد الرحمن علي101341722422054109

كلية العلوم/جامعة الموصل621.8088.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيرحمه مخلد عبد هللا محمد101351722422054113

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية686.6898.10اعدادية االندلس للبناتاحيائيرزان مناف قاسم يحيى101361722422054116

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى574.0082.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيرسل احمد محمد سعيد خضر101371722422054117

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيرسل عمر عبد الكريم ابراهيم101381722422054118

كلية العلوم/جامعة الموصل625.5289.36اعدادية االندلس للبناتاحيائيُرسل محمد غانم ابراهيم101391722422054119

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيرغد خلدون خليل محمود101401722422054121

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل521.0074.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيرغد نصوح صالح احمد101411722422054122

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل544.8077.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيرقية محمد ابراهيم حسين101421722422054124

كلية طب الموصل/جامعة الموصل712.44101.78اعدادية االندلس للبناتاحيائيرقيه فراس غزال يوسف101431722422054127

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى652.6493.23اعدادية االندلس للبناتاحيائيرند محمد فائز عبد هللا101441722422054130

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى629.0089.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيرند وسام ميسر عبد101451722422054131

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيرنده مسعد الغريب السيد101461722422054132

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل539.0077.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيرهام ماهر سلمان داود101471722422054133

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.7298.25اعدادية االندلس للبناتاحيائيرهف عمار عزيز خضير101481722422054134

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية االندلس للبناتاحيائيروان صالح حمد عذبه101491722422054135

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559.0079.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيرونق سعد وسام جرجيس101501722422054137

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيريام غانم يونس ابراهيم101511722422054139

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيريم راكان محمد احمد101521722422054140

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيريم غسان اديب يوسف101531722422054142

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى598.9685.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيزبيده اياد محمد بشير محمد101541722422054146

كلية العلوم/جامعة الموصل640.0091.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيزبيده هيثم خيري قاسم101551722422054150

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.20100.46اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء ازهر عطيه محمد101561722422054152

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل592.4084.63اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء شامل ادريس عبد101571722422054155

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0090.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء عمر رمزي محمود101581722422054157

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.2091.60اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء موفق زكي يحيى101591722422054158

كلية العلوم/جامعة الموصل654.2893.47اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب رضوان محمد علي سليمان101601722422054162

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب رعد حازم احمد101611722422054163

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.36100.77اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب عالء الدين ذنون سعيد101621722422054165

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل508.3672.62اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب علي محمد طاهر علي101631722422054166

كلية طب الموصل/جامعة الموصل698.8499.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب فيصل زعيان محمد101641722422054167
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كلية الطب البيطري/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب محمد جهاد محمود101651722422054168

كلية القانون/جامعة نينوى572.0081.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب مروان سعدون اسود101661722422054169

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل568.0081.14اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب هشام ياسين عباس101671722422054170

كلية العلوم/جامعة الموصل626.0089.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب هيثم جاسم محمد101681722422054171

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب وليد نوري قاسم101691722422054173

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.6895.53اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب ياسين محسن محمد علي101701722422054174

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.3293.90اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينه ادريس ابراهيم محمد101711722422054176

كلية اآلداب/جامعة الموصل549.0078.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينه سعد حازم احمد101721722422054177

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينه ظافر كمال ابراهيم101731722422054179

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية االندلس للبناتاحيائيسارة كريم محمد حساوي101741722422054181

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.2897.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيسارة محمد ضياء يونس101751722422054183

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.8072.54اعدادية االندلس للبناتاحيائيساره خضر حسين علي101761722422054186

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى601.0085.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيساره فواز عامر احمد101771722422054187

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل593.0084.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيساره مثنى احمد محمد طيب101781722422054188

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيساره مصعب محمد شرابي101791722422054189

كلية طب الموصل/جامعة الموصل707.28101.04اعدادية االندلس للبناتاحيائيسدرا فواز فخري ذنون101801722422054193

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى627.0089.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيسدره خالد هاشم سلطان101811722422054194

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيسرى احمد فتحي شالش101821722422054197

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0498.29اعدادية االندلس للبناتاحيائيسرى فراس مظفر سعيد101831722422054198

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.76100.11اعدادية االندلس للبناتاحيائيسرى مؤيد محمد اسماعيل101841722422054199

كلية التمريض/جامعة نينوى649.1692.74اعدادية االندلس للبناتاحيائيسما رائد خالد حسين101851722422054203

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى634.0090.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيسما غسان فوزي عبد هللا101861722422054206

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى516.8073.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيسما فارس محمد عبد هللا101871722422054207

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل550.5678.65اعدادية االندلس للبناتاحيائيسما مظفر يونس حسين101881722422054209

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيسماء نواف بلو مال101891722422054210

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيسميه جمال محمود محمد101901722422054211

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيشذى شامل يونس محمد101911722422054215

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيشروق عبد الكريم جاسم محمد101921722422054216

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية االندلس للبناتاحيائيشكران قصي عبد الوهاب سعيد101931722422054217

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيشهد حسام الدين احمد يونس101941722422054218

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية االندلس للبناتاحيائيشهد علي حسن كريبان101951722422054220

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل601.0085.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيشيماء مروان متعب احمد101961722422054222

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيصفا اميه عبد الرزاق حسين101971722422054223

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى612.0087.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيصفا غسان فوزي عبد هللا101981722422054224

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيصفا محمد جاسم محمد101991722422054226

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية608.4886.93اعدادية االندلس للبناتاحيائيضحى نمير يحيى سعيد102001722422054227

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيطيبه اياد عبد هللا احمد102011722422054229

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية671.6095.94اعدادية االندلس للبناتاحيائيطيبه خالد نجيب يحيى102021722422054230

كلية الطب/جامعة نينوى697.6099.66اعدادية االندلس للبناتاحيائيطيبه فارس ادهام هذال102031722422054234

كلية طب الموصل/جامعة الموصل711.00101.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيطيبه محمد حازم محمد102041722422054237

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيطيبه منذر محمد مصطفى102051722422054238

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.12100.73اعدادية االندلس للبناتاحيائيعائشة بسام محمد شهاب102061722422054240
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كلية التمريض/جامعة الموصل660.0094.29اعدادية االندلس للبناتاحيائيعائشة خالد سليمان حسين102071722422054241

كلية طب الموصل/جامعة الموصل698.9299.85اعدادية االندلس للبناتاحيائيعائشه بسمان سالم مرعي102081722422054244

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.40100.20اعدادية االندلس للبناتاحيائيعائشه عبد الكريم محمود فنش102091722422054245

كلية التمريض/جامعة الموصل675.0096.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيعائشه علي غانم يحيى102101722422054246

كلية العلوم/جامعة االنبار565.0080.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيعائشه وليد خضر عمر102111722422054249

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية االندلس للبناتاحيائيعاتكه صخر خير الدين شريف102121722422054250

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل645.0092.14اعدادية االندلس للبناتاحيائيعبير ياسر عزام محمد102131722422054251

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيُعال بشار هاني محمد102141722422054252

كلية العلوم/جامعة الموصل645.0092.14اعدادية االندلس للبناتاحيائيعال قيس قاسم يحيى102151722422054254

كلية العلوم/جامعة الموصل634.0890.58اعدادية االندلس للبناتاحيائيغسق فارس عبد الستار حامد102161722422054256

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0086.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاتن ثامر عبد الجبار حميد102171722422054257

كلية االثار/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمة عادل فتحي محمود102181722422054260

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه سبهان يحيى ذنون102191722422054261

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية613.0087.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه عمر عبد المجيد خضر102201722422054262

كلية طب الموصل/جامعة الموصل711.84101.69اعدادية االندلس للبناتاحيائيفرح علي حكمت عزيز102211722422054264

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية680.3697.19اعدادية االندلس للبناتاحيائيفرح نوفان سالم طه102221722422054265

كلية العلوم/جامعة الموصل635.2890.75اعدادية االندلس للبناتاحيائيليلى عامر عبد الواحد محمد102231722422054267

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيلينا ذاكر صبحي رشيد102241722422054268

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى617.8888.27اعدادية االندلس للبناتاحيائيلينا فراس حسام حسين102251722422054269

كلية التمريض/جامعة نينوى653.0493.29اعدادية االندلس للبناتاحيائيلينا ناظم ابراهيم حسن102261722422054270

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيماريا عبد العزيز حيدر مصطفى102271722422054271

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.0098.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيمرح مقدام امين مجيد102281722422054272

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.5298.50اعدادية االندلس للبناتاحيائيمروة اميه عبد الرزاق حسين102291722422054273

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى587.0083.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيمروة صدام يوسف محمد102301722422054274

كلية طب الموصل/جامعة الموصل709.92101.42اعدادية االندلس للبناتاحيائيمروة علي عبد الرزاق محمد علي102311722422054275

كلية التمريض/جامعة الموصل666.8495.26اعدادية االندلس للبناتاحيائيمروه عمر عزيز جرجيس102321722422054277

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى625.4089.34اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم برهان خليل حسين102331722422054279

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى654.0093.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم ريان نذير احمد102341722422054281

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.88100.13اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم زياد ياسين اسماعيل102351722422054282

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم سبهان يحيى ذنون102361722422054283

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.6899.95اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم صباح عبد هللا علي102371722422054284

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.8094.69اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم عامر عبد المنعم جاسم102381722422054285

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.4098.34اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم عيسى جرجيس قنبر102391722422054287

كلية العلوم/جامعة الموصل669.0095.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم غزوان عبد العزيز حسين102401722422054288

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم وعد جاسم محمد102411722422054292

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية602.0086.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيٌمقل عبد الجبار خضر حبو102421722422054294

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.2496.32اعدادية االندلس للبناتاحيائيمالك بشار سالم مال حسين102431722422054296

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.6898.81اعدادية االندلس للبناتاحيائيمالك محمد عبد الكريم عثمان102441722422054297

كلية العلوم/جامعة كركوك594.3284.90اعدادية االندلس للبناتاحيائيملك احمد وعد هللا حمد هللا102451722422054299

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيمنار فراس هيثم ابراهيم102461722422054303

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل555.4879.35اعدادية االندلس للبناتاحيائيمنيه ثامر عبد العزيز عز الدين102471722422054304

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيمها محمود يونس محمد102481722422054305
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل698.7699.82اعدادية االندلس للبناتاحيائيمينا فارس عبد الستار حامد102491722422054310

كلية العلوم/جامعة تكريت585.9283.70اعدادية االندلس للبناتاحيائينبأ حازم يونس محمد102501722422054312

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى551.4878.78اعدادية االندلس للبناتاحيائينبأ سعد هللا مظفر سعد هللا102511722422054314

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية669.6495.66اعدادية االندلس للبناتاحيائينبأ محمد حامد خضر102521722422054316

كلية التمريض/جامعة نينوى652.0093.14اعدادية االندلس للبناتاحيائينسرين محمد علي محمد102531722422054318

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0497.29اعدادية االندلس للبناتاحيائينسم باسم محمد عبد هللا102541722422054319

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل669.0095.57اعدادية االندلس للبناتاحيائينور اكرم فاضل محمد صالح102551722422054320

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية االندلس للبناتاحيائينور الهدى انور قاسم محمد102561722422054321

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0065.29اعدادية االندلس للبناتاحيائينور عدنان خليل عبد الفتاح102571722422054322

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل541.4877.35اعدادية االندلس للبناتاحيائينور عمر مظفر اسعد102581722422054324

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى624.5289.22اعدادية االندلس للبناتاحيائينور ماجد عبد السالم حمد102591722422054327

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.6897.10اعدادية االندلس للبناتاحيائينور محمد حسين عباس102601722422054328

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى642.0091.71اعدادية االندلس للبناتاحيائينور محمد محمد هاشم عبد الباقي102611722422054330

كلية التمريض/جامعة الموصل670.2495.75اعدادية االندلس للبناتاحيائينوران اياد عبد الفتاح سعيد102621722422054331

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل599.6085.66اعدادية االندلس للبناتاحيائيهاجر بشار فاضل علي102631722422054333

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى563.0080.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيهاجر خلف رشيد جدوع102641722422054334

كلية طب الموصل/جامعة الموصل707.92101.13اعدادية االندلس للبناتاحيائيهاجر عامر محمد قدو102651722422054336

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى685.6497.95اعدادية االندلس للبناتاحيائيهاجر فتح هللا محمد جمال حسين102661722422054337

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0497.29اعدادية االندلس للبناتاحيائيهاله عمار احمد يونس102671722422054339

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.6898.24اعدادية االندلس للبناتاحيائيهبة مثنى محمد ذنون102681722422054340

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية671.1695.88اعدادية االندلس للبناتاحيائيهبه جاسم ابراهيم جاسم102691722422054341

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية686.9698.14اعدادية االندلس للبناتاحيائيهبه غسان غانم محمود102701722422054342

كلية الطب/جامعة نينوى695.2099.31اعدادية االندلس للبناتاحيائيهبه مصطفى محمد عبد هللا102711722422054343

كلية العلوم/جامعة الموصل640.0091.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيهدى هشام ياسين عباس102721722422054344

كلية التمريض/جامعة الموصل662.5694.65اعدادية االندلس للبناتاحيائيهند سليمان احمد محمد102731722422054346

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيياسمين فراس طاهر عبد هللا102741722422054350

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية650.6492.95اعدادية االندلس للبناتاحيائييثرب مؤيد محمود احمد102751722422054351

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار547.0078.14اعدادية االندلس للبناتاحيائييسرى ميسر حسين عبد102761722422054352

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.0098.71اعدادية االندلس للبناتاحيائييمامه قاسم حبيب يونس102771722422054354

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيأسراء ريان حامد ذنون102781722422055001

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيأفنان محمد احمد طه102791722422055002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآمنه احمد رضا احمد102801722422055004

كلية التمريض/جامعة الموصل686.0098.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآمنه خالد فؤاد يونس102811722422055008

كلية العلوم/جامعة الموصل637.0091.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآمنه خليل ابراهيم احمد102821722422055009

كلية الصيدلة/جامعة الموصل694.0099.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايالف احمد عبد الجبار احمد102831722422055013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل582.0083.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآيالف عبد الخالق فاروق محمد102841722422055014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآيه مشتاق حامد ياسين102851722422055015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيابرار جاسم محمد علي102861722422055018

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيابرار فراس علي حسن102871722422055019

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0087.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائياروى علي عبد الستار محمد نوري102881722422055021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسراء أحمد اكرم خليل102891722422055022

كلية التمريض/جامعة نينوى652.0093.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسراء صائل محمد سعيد معيوف102901722422055024
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كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسراء محمد محمود منصور102911722422055027

كلية العلوم/جامعة الموصل654.0093.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسماء عبد الرحمن محمود حسين102921722422055028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسيل اركان محمد مسير102931722422055029

كلية العلوم/جامعة الموصل629.0089.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائياالء زياد حمدون يحيى102941722422055031

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية628.0089.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائياالء عدنان غانم يوسف102951722422055032

الموصل/ الكلية التقنية الزراعية /الجامعة التقنية الشمالية450.0064.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيامنه ثامر طه محمود102961722422055034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيامنه عامر سالم حسين102971722422055035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيانفال سعد محمد رشيد102981722422055039

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت515.0073.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايمان طارق خلف رجب102991722422055040

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايه علي فاضل محمود103001722422055043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايه مقداد زكي فتحي103011722422055044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل597.0085.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبتول حسين علي مهيدي103021722422055046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية469.0067.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبسمله ياسر عصام بكر103031722422055050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك خالد طه معيوف103041722422055054

كلية الصيدلة/جامعة الموصل691.0098.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك صالل سالم فتحي103051722422055055

كلية العلوم/جامعة الموصل663.0094.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتقى احمد شهاب احمد103061722422055061

كلية طب الموصل/جامعة الموصل704.00100.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتقى طه محمد طه103071722422055062

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحنين عالء يونس صديق103081722422055071

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحنين ماهر منذر امين103091722422055072

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0093.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيداليا عبد الصمد شعبان مهيدي103101722422055076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيدالل حسين خالل اسماعيل103111722422055078

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيدنيا خالد سعدون محمد103121722422055079

كلية العلوم/جامعة الموصل637.0091.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرؤى عبد المهيمن عبد العزيز طه103131722422055084

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيراقيه رائد ادهام هذال103141722422055085

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0094.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرانيا رياض ابراهيم طاهر103151722422055087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرحمة محمد اكرم صالح103161722422055088

كلية العلوم/جامعة تكريت598.0085.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرحمه فراس عبد هللا غزال103171722422055090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرسل يونس محمد يونس103181722422055096

كلية التمريض/جامعة الموصل664.0094.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرغد معاذ اسماعيل قاسم103191722422055097

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيروان محمد عبد القادر طابو103201722422055103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيريم زياد احمد علي103211722422055107

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزبيدة محمد هاشم خضر103221722422055109

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزبيده خالد شريف حمد103231722422055111

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0089.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزبيده سفيان مؤيد فتحي103241722422055112

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزبيده طارق حميد احمد103251722422055113

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزبيده عالء حسن محمود103261722422055114

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى574.0082.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب احمد ادريس جرجيس103271722422055120

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب احمد نزار جاسم103281722422055122

كلية العلوم/جامعة الموصل654.0093.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب اكرم الياس خضر103291722422055124

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية612.0087.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب صفوان سالم ياسين103301722422055126

كلية التمريض/جامعة تلعفر640.0091.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب مسلم خضر عباس103311722422055133

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى600.0085.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسارة ماهر حازم علي103321722422055137
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره احمد ابراهيم خضر103331722422055138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره اوس هاشم عبد الهادي103341722422055139

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل561.0080.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره شهاب احمد قاسم103351722422055141

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره نجيب عبد محمد103361722422055143

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسحر قاسم جاسم محمد103371722422055145

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسميه عصام ابراهيم رشيد103381722422055150

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية471.0067.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسناء معد عبد الهادي محمد103391722422055151

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسهر اوسم اكرم يونس103401722422055152

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشام امين حسين صالح103411722422055153

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشهد داود نجم صالح103421722422055154

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيصفا احمد فتحي عزاوي103431722422055156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيضحى زكي عون الدين ابراهيم103441722422055160

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى656.0093.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيطيبه جمال عبد الحافظ طه103451722422055165

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى465.0066.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيطيبه فواز محمد ابراهيم103461722422055169

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيطيبه محمد حازم عبد هللا103471722422055170

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيطيبه نشوان عبد االله محمود103481722422055172

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعائشة باسم محمد غزال قاسم103491722422055177

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعائشه تركي ادهام سلطان103501722422055179

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى500.0071.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعائشه محمد حميد مجيد103511722422055181

كلية الصيدلة/جامعة الموصل696.0099.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعائشه ياسر سالم امين103521722422055183

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى569.0081.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيُعال وليد احمد عبد هللا103531722422055185

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغفران طالل خليل حسن103541722422055186

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0089.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفرح فائز ابراهيم احمد103551722422055191

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفضيلة موفق ياسين يونس103561722422055192

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيلمى يوسف جرجيس حسين103571722422055195

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيماريه عبد الحافظ محمد خلف103581722422055197

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمروى محمد رافع علي103591722422055200

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل587.0083.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم احمد ابراهيم احمد103601722422055201

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم جمال خليل ابراهيم103611722422055203

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم حسام الدين جار هللا يونس103621722422055204

كلية التمريض/جامعة الموصل673.0096.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم خالد احمد عبد الرحيم103631722422055205

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم طامي ميسر محمود103641722422055206

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم عبد الكريم حسين اسماعيل103651722422055208

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم محمد سعيد نجم103661722422055211

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم وسام عبد الملك عبد اللطيف103671722422055214

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمالك احمد حامد معيوف103681722422055218

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمالك منهل احمد شيت103691722422055221

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيملك مكي عباس احمد103701722422055224

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمنار احمد غازي محمد103711722422055225

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمي صفوان ايوب حسن103721722422055229

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمي عمر محمد ابراهيم103731722422055230

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيناديه محمد سالم شيت103741722422055231
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كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبأ احمد علي احمد103751722422055233

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبأ زياد طارق ياسين103761722422055234

كلية الحقوق/جامعة الموصل592.0084.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبع احمد صالح احمد103771722422055238

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائينسرين علي عبد الستار عثمان103781722422055239

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى باسل ادريس خليل103791722422055241

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى جاسم محمد يونس103801722422055242

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور جمال احمد قاسم103811722422055244

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور شهاب احمد يونس103821722422055245

كلية التمريض/جامعة الموصل664.0094.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور محمد فيصل سعد هللا103831722422055251

كلية التمريض/جامعة تلعفر631.0090.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور منهل احمد شيت103841722422055252

كلية اآلداب/جامعة الموصل602.0086.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور ناثر محمد خليل103851722422055253

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل526.0075.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور نظير محمود جاسم103861722422055255

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور وميض صبحي احمد103871722422055256

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر مثنى خالد حمدون103881722422055257

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر محمد حسن سعيد103891722422055258

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهند احمد جارو احمد103901722422055264

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهيام عبد الرحمن الياس جاسم103911722422055265

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية االصمعي للبناتاحيائيأمنة عمار محمد داؤد103921722422056001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى474.0067.71اعدادية االصمعي للبناتاحيائيإيالف قتيبة غازي يحيى103931722422056002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية االصمعي للبناتاحيائيابرار محمد حسن اسماعيل103941722422056004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية االصمعي للبناتاحيائياسراء احمد سالم خضر103951722422056005

كلية التمريض/جامعة نينوى645.0092.14اعدادية االصمعي للبناتاحيائياسماء صبحي محسن جار هللا103961722422056008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل531.0075.86اعدادية االصمعي للبناتاحيائيامنة خالد سعد هللا حمدون103971722422056012

كلية التمريض/جامعة الموصل660.0094.29اعدادية االصمعي للبناتاحيائيامنة سعد ذنون يونس103981722422056013

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0094.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائيامنة عبد الواحد مصطفى حسين103991722422056014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل531.0075.86اعدادية االصمعي للبناتاحيائياميمة بسمان صالح عمر104001722422056015

كلية التمريض/جامعة الموصل681.0097.29اعدادية االصمعي للبناتاحيائيانفال لقمان حسن عبد هللا104011722422056017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية االصمعي للبناتاحيائياية دحام محمد حسون104021722422056019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل542.0077.43اعدادية االصمعي للبناتاحيائياية مثنى عبد هللا يحيى104031722422056022

كلية التمريض/جامعة الموصل664.0094.86اعدادية االصمعي للبناتاحيائياية يوسف عبد الجبار يوسف104041722422056024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية االصمعي للبناتاحيائيايالف عبد العزيز خالد نجم104051722422056025

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية االصمعي للبناتاحيائيايالف محمد صالح يونس104061722422056026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0065.29اعدادية االصمعي للبناتاحيائيباسمة احمد حسن صالح104071722422056029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل571.0081.57اعدادية االصمعي للبناتاحيائيبتول احمد علي عبد هللا104081722422056030

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0090.71اعدادية االصمعي للبناتاحيائيبلقيس ياسين سالمه حمد104091722422056032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية االصمعي للبناتاحيائيتبارك احسان علي جاسم104101722422056033

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0093.71اعدادية االصمعي للبناتاحيائيتبارك احمد محمد خلو104111722422056035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية االصمعي للبناتاحيائيتبارك حسين شاكر احمد104121722422056036

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى448.0064.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائيتبارك رعد سعدي عبد هللا104131722422056038

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية االصمعي للبناتاحيائيتبارك عبد النافع محمود داود104141722422056039

كلية العلوم/جامعة الموصل654.0093.43اعدادية االصمعي للبناتاحيائيتماره مرزوق عشوي حسين104151722422056040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية االصمعي للبناتاحيائيثامرة عثمان عبد الجبار محمود104161722422056042
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية االصمعي للبناتاحيائيجمانة مضر محمد صبيح104171722422056044

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57اعدادية االصمعي للبناتاحيائيجوان مصلح حسين محمد104181722422056046

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية االصمعي للبناتاحيائيحنين احمد وليد نجم104191722422056048

كلية العلوم/جامعة الموصل651.0093.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائيحنين حميد مالو حميد104201722422056049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية االصمعي للبناتاحيائيدنيا علي حسين موسى104211722422056052

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية600.0085.71اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرايه صالح ارحيل عباس104221722422056053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرحمة سعود عبد الغني مجيد104231722422056056

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرسل صدام محمد يحيى104241722422056061

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرغد بسمان ادريس ابراهيم104251722422056063

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرنا ريان معن سالم104261722422056064

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرند يزن سالم حمدي104271722422056065

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل547.0078.14اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرهف احمد عبد الوهاب احمد104281722422056066

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائيروان شعيب امين محمد104291722422056068

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائيروعة عبد الكريم جاسم محمد104301722422056069

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية االصمعي للبناتاحيائيريام عدنان محمد يونس104311722422056070

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزهراء ليث عبد الوهاب احمد104321722422056076

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينب رمزي محمد محمود104331722422056079

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينب غسان عزيز قاسم104341722422056083

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينب فارس احمد عبد القادر104351722422056084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينب محمد اسماعيل عزيز104361722422056086

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى623.0089.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينب محمد عبد الجبار عبد الغفور104371722422056087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينة احمد ذنون يونس104381722422056089

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينة طالل مطيع صالح104391722422056092

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينة محمد طه محمد104401722422056093

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية االصمعي للبناتاحيائيسارة بشار فائز قاسم104411722422056094

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل593.0084.71اعدادية االصمعي للبناتاحيائيساره طه خضر برهو104421722422056096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية االصمعي للبناتاحيائيسجى سفيان عدنان محمود104431722422056098

كلية التمريض/جامعة نينوى650.0092.86اعدادية االصمعي للبناتاحيائيسدرة رفل سهيل ذنون104441722422056099

كلية اآلداب/جامعة الموصل598.0085.43اعدادية االصمعي للبناتاحيائيسكينة محمود احمد محمد104451722422056101

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية االصمعي للبناتاحيائيسندس صالح محمود عطية104461722422056103

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية630.0090.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائيشهد حمود خضير حمود104471722422056105

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية589.0084.14اعدادية االصمعي للبناتاحيائيشهد رائد احمد شريف104481722422056106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية االصمعي للبناتاحيائيشهد صقر علي مجيد104491722422056107

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية االصمعي للبناتاحيائيشهد محمد فخري ذنون104501722422056108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0083.14اعدادية االصمعي للبناتاحيائيشهد مروان يوسف ياسين104511722422056109

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0088.57اعدادية االصمعي للبناتاحيائيشهد ياسين خلف عجيل104521722422056110

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية االصمعي للبناتاحيائيطيبة صفوان احمد دحام104531722422056115

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية االصمعي للبناتاحيائيطيف عمار احمد مجيد104541722422056118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل624.0089.14اعدادية االصمعي للبناتاحيائيعائشة سلمان حسين ابزار104551722422056120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل593.0084.71اعدادية االصمعي للبناتاحيائيعائشة عبد الكريم عبد هللا رجب104561722422056121

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائيعائشة عمار غانم محمد104571722422056123

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14اعدادية االصمعي للبناتاحيائيعذراء دحام بكر احمد104581722422056125
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية االصمعي للبناتاحيائيغسق مروان اسماعيل حسن104591722422056126

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية595.0085.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائيغفران احمد ياسين محمد104601722422056127

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية االصمعي للبناتاحيائيغفران ريان محمد نوري104611722422056128

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية االصمعي للبناتاحيائيغفران محمود احمد علي104621722422056129

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية463.0066.14اعدادية االصمعي للبناتاحيائيفاطمة الزهراء محمود عبد الخالق يحيى104631722422056130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية االصمعي للبناتاحيائيفاطمة جاسم محمد حاجو104641722422056131

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية االصمعي للبناتاحيائيفاطمة قاسم سليمان داؤود104651722422056132

كلية التمريض/جامعة الموصل663.0094.71اعدادية االصمعي للبناتاحيائيفاطمه وليد ابراهيم احمد104661722422056134

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائيكوثر عمار عبد المنعم محمد104671722422056136

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمروة غسان عبد المالك علي104681722422056139

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمريم ابراهيم حسين حمد104691722422056140

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمريم احمد سمير ذنون104701722422056141

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل584.0083.43اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمريم صالح جالل عثمان104711722422056142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمريم محمد عبد المطلب سياب104721722422056144

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمريم هواري سعد هللا صديق104731722422056145

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمالك نشوان سالم حامد104741722422056147

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية االصمعي للبناتاحيائيملك منان طه سليمان104751722422056148

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمنار معن عدنان ذنون104761722422056150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمنى عبد الحق اسماعيل خضر104771722422056152

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمودة مازن ميسر يوسف104781722422056154

كلية العلوم/جامعة تكريت594.0084.86اعدادية االصمعي للبناتاحيائيميمونة ثابت حازم شاكر104791722422056156

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية االصمعي للبناتاحيائينبأ عثمان عبد الجبار مصطفى104801722422056158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية االصمعي للبناتاحيائينبأ محمد صالح الدين احمد104811722422056160

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائينبأ مهند هاشم يونس104821722422056161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية االصمعي للبناتاحيائينور بشار احمد محمود104831722422056163

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائينور طه خضر برهو104841722422056164

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0088.43اعدادية االصمعي للبناتاحيائينورهان ممتاز ايوب سليمان104851722422056171

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0082.71اعدادية االصمعي للبناتاحيائيهاجر محمود عبد جبر104861722422056173

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية االصمعي للبناتاحيائيهبة حسن جمعة حسن104871722422056174

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى654.0093.43اعدادية االصمعي للبناتاحيائيهبة خالد عزيز عبد القادر104881722422056177

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى485.0069.29اعدادية االصمعي للبناتاحيائيهدى اسماعيل ابراهيم عثمان104891722422056178

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائيهدى ضياء محمود محمد104901722422056180

كلية العلوم/جامعة الموصل644.0092.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائيهمسة محمد خالد محمد104911722422056181

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية االصمعي للبناتاحيائييمامه ثامر عبد الفتاح عبد هللا104921722422056185

كلية العلوم/جامعة الموصل626.0089.43اعدادية الزهور للبناتاحيائيأسماء عبد هللا نوح محمد104931722422057001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية الزهور للبناتاحيائيآمنه حاتم محمد سعيد محمد104941722422057004

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى617.0088.14اعدادية الزهور للبناتاحيائيأمنيه ياسر غانم محمد104951722422057009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيأيات بشار ابراهيم حسن104961722422057010

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى467.0066.71اعدادية الزهور للبناتاحيائيأيات عماد الدين محمد عبد هللا104971722422057011

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية الزهور للبناتاحيائيآية غسان محمد حسين104981722422057012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل597.0085.29اعدادية الزهور للبناتاحيائيآية محمد صالح محمد104991722422057013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل514.0073.43اعدادية الزهور للبناتاحيائيأيمان احمد محمد احمد105001722422057014
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية الزهور للبناتاحيائيأيه عبد الوهاب هزاع اسماعيل105011722422057015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل614.0087.71اعدادية الزهور للبناتاحيائياحالم محمد دحام يونس105021722422057016

كلية العلوم/جامعة الموصل640.0091.43اعدادية الزهور للبناتاحيائياستبرق لقمان عبد المنعم شيت105031722422057017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية الزهور للبناتاحيائياسراء عمر مصطفى محمد105041722422057019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل601.0085.86اعدادية الزهور للبناتاحيائياسراء فتحي مجيد عبد105051722422057020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية الزهور للبناتاحيائياسماء ابراهيم بالل محمد105061722422057022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل542.0077.43اعدادية الزهور للبناتاحيائياطياف عصمت حسين علي105071722422057023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية الزهور للبناتاحيائياالء هللا خميس فتحي جاسم105081722422057024

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية الزهور للبناتاحيائيانتظار عبد االله عبد القادر عبد المجيد105091722422057027

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية الزهور للبناتاحيائيايمان ثامر حازم نجم105101722422057029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيايناس علي نجم عبد هللا105111722422057030

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيتبارك نزار يحيى صالح105121722422057039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0079.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيتقى فراس حازم احمد105131722422057040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية الزهور للبناتاحيائيتقى قيدار غانم حسين105141722422057041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية الزهور للبناتاحيائيجنات جميل بشير قادر105151722422057043

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيجنان عبد القادر احمد ايوب105161722422057046

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى574.0082.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيجنه صادق لطيف عبد هللا105171722422057047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل668.0095.43اعدادية الزهور للبناتاحيائيداليا محمد صديق محمد105181722422057049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0080.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيدعاء صالح حسون دهن105191722422057051

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية643.0091.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيديما ماهر فتحي حمادي105201722422057053

كلية التمريض/جامعة الموصل669.0095.57اعدادية الزهور للبناتاحيائيرجاء عبد حسين عويد105211722422057054

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية586.0083.71اعدادية الزهور للبناتاحيائيرحمة محمد هاشم جمعه105221722422057055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية الزهور للبناتاحيائيرحمه حسن علي بكر105231722422057056

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيرحمه حمد هللا صالح هليل105241722422057057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيرحمه عبد الواحد ابراهيم محمد105251722422057058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية الزهور للبناتاحيائيرسل عماد حسين احمد105261722422057062

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى582.0083.14اعدادية الزهور للبناتاحيائيرغد مشعل صالح محمد105271722422057064

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية الزهور للبناتاحيائيرغد موفق محمد ذنون105281722422057065

كلية العلوم/جامعة الموصل656.0093.71اعدادية الزهور للبناتاحيائيرنا عبد الكريم احمد مصطفى105291722422057068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيرنين خميس فتحي جاسم105301722422057070

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57اعدادية الزهور للبناتاحيائيروى حسام علي سليمان105311722422057071

كلية العلوم/جامعة الموصل626.0089.43اعدادية الزهور للبناتاحيائيروى رضوان موفق عبد القادر105321722422057072

كلية العلوم/جامعة الموصل658.0094.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيريم زياد محمد نوري ياسين105331722422057073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية475.0067.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيريم فارس سالم عبد105341722422057076

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية الزهور للبناتاحيائيزبيده غازي حقي اسماعيل105351722422057078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهر محمد احمد ايوب105361722422057079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء شامل غانم نعمة105371722422057083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل599.0085.57اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء عباس حسين عباس105381722422057084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0065.29اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الغني محمد105391722422057086

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء ناثر محمد قدو105401722422057087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء ياسين صالح ياسين105411722422057089

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينه غالب شاكر محمود105421722422057094
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيسارة أياد فهمي يحيى105431722422057095

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية الزهور للبناتاحيائيسجى بشار خضر عبد هللا105441722422057102

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية الزهور للبناتاحيائيسجى خليل ابراهيم حسين105451722422057104

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية الزهور للبناتاحيائيسجى عبد هللا احمد صالح105461722422057105

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيسدرة المنتهى فالح حسن علي105471722422057106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيشفاء بدران محمد نزال105481722422057114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية الزهور للبناتاحيائيشيخه زيدان صالح اخضير105491722422057117

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية الزهور للبناتاحيائيشيماء فتحي رمضان حميد105501722422057119

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43اعدادية الزهور للبناتاحيائيصابرين سليمان حسن محمد105511722422057120

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية الزهور للبناتاحيائيصفا عموري جاسم محمد105521722422057122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.0067.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيصفاء اكرم فتحي حسون105531722422057124

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيضحى خالد حامد يونس105541722422057125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية الزهور للبناتاحيائيضحى عبد هللا نوح محمد105551722422057126

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل595.0085.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيطيبه احمد عبد االله مجيد105561722422057129

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيعائشه عبد المنعم قاسم يحيى105571722422057135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيغفران مجيد جبرائيل عزيز105581722422057142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمة منصور مفتن محمد105591722422057144

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه خليل صالح ساير105601722422057145

كلية اآلداب/جامعة الموصل526.0075.14اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه مهند احمد محمد عاقب105611722422057146

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيفرح ثائر تحسين علي105621722422057148

كلية العلوم/جامعة الموصل634.0090.57اعدادية الزهور للبناتاحيائيفرح سفيان عبد المنعم اسماعيل105631722422057149

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيفرح عدي ميسر محمد105641722422057150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية الزهور للبناتاحيائيقطر الندى معن توفيق دحام105651722422057151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0082.43اعدادية الزهور للبناتاحيائيكوثر بالل صالل ياسين105661722422057152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية الزهور للبناتاحيائيلمياء محمد غثيث مشوح105671722422057154

كلية التمريض/جامعة الموصل662.0094.57اعدادية الزهور للبناتاحيائيمروه فراس خالد جاسم105681722422057159

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0087.71اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم أزهر أحمد يوسف105691722422057160

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم رافع طليع زيدان105701722422057161

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم عبد هللا هزاع اسماعيل105711722422057163

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم عمار حازم فتحي105721722422057164

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم غسان ذنون يونس105731722422057165

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل594.0084.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم لبيب دريد شيت105741722422057166

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى578.0082.57اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم هاشم محمود حميد105751722422057168

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيمسك مازن سعدون عبد العزيز105761722422057169

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى665.0095.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيمالك فرات محمد سعيد نعمان105771722422057172

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية الزهور للبناتاحيائيمالك محمد محمد علي احمد105781722422057175

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية الزهور للبناتاحيائيمها عمار عبد هللا عزه105791722422057183

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية الزهور للبناتاحيائيموج عبير زكي يونس105801722422057184

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية الزهور للبناتاحيائيميسم محمد عبد الرزاق يحيى105811722422057185

كلية العلوم/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية الزهور للبناتاحيائينبأ ابراهيم عبد الكريم ابراهيم105821722422057186

كلية العلوم/جامعة الموصل639.0091.29اعدادية الزهور للبناتاحيائينبأ عبد الكريم خليل مصطفى105831722422057189

كلية التمريض/جامعة الموصل660.0094.29اعدادية الزهور للبناتاحيائينبأ علي عبد علي105841722422057190
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كلية العلوم/جامعة الموصل632.0090.29اعدادية الزهور للبناتاحيائينبأ محمد فوزي محمد شيت105851722422057191

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86اعدادية الزهور للبناتاحيائينبأ وليد محفوظ عزيز105861722422057192

كلية العلوم/جامعة الموصل630.0090.00اعدادية الزهور للبناتاحيائينباء قصي صباح صالح105871722422057193

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية الزهور للبناتاحيائينجوى فاضل عباس يونس105881722422057195

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية الزهور للبناتاحيائينعم يعرب حسين عبد القادر105891722422057197

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية الزهور للبناتاحيائينور الهدى حسين تحسين خضر105901722422057201

كلية التمريض/جامعة الموصل661.0094.43اعدادية الزهور للبناتاحيائينور الهدى خليل طاهر محمد105911722422057202

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14اعدادية الزهور للبناتاحيائينور الهدى عناد احمد جاسم105921722422057203

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية الزهور للبناتاحيائينور صفوان محسن محمود105931722422057206

كلية العلوم/جامعة الموصل634.0090.57اعدادية الزهور للبناتاحيائينور محمد عبد الغني خليل105941722422057208

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية الزهور للبناتاحيائينور نزار عبد الكريم يونس105951722422057210

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية553.0079.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيهدى عباس حسن علي105961722422057219

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل584.0083.43اعدادية الزهور للبناتاحيائيهيفاء ياسر عبد الجبار حسن105971722422057221

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل530.0075.71اعدادية المربد للبناتاحيائيآالء حاتم قاسم احمد105981722422058002

كلية اآلداب/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية المربد للبناتاحيائيأهله صدام حسين محمد105991722422058004

كلية التمريض/جامعة تلعفر634.0090.57اعدادية المربد للبناتاحيائياسراء مصطفى محمد شرموخ106001722422058010

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية المربد للبناتاحيائيايالف عبد الرحمن يونس حسين106011722422058019

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية المربد للبناتاحيائيايمان عوض ضبعان حسن106021722422058021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية المربد للبناتاحيائيبراء سالم بديوي سليمان106031722422058025

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية المربد للبناتاحيائيبشرى احمد محمد طه106041722422058026

كلية التمريض/جامعة تلعفر634.0090.57اعدادية المربد للبناتاحيائيثامره علي دباس ابراهيم106051722422058027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية المربد للبناتاحيائيجواهر انور احمد سليمان106061722422058028

كلية التمريض/جامعة نينوى651.0093.00اعدادية المربد للبناتاحيائيحنان حاجم سلطان احمد106071722422058029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية المربد للبناتاحيائيحنين محمد انور صالح106081722422058032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية المربد للبناتاحيائيدالل احمد خلف عويد106091722422058035

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية المربد للبناتاحيائيدالل فائز ماجد حامد106101722422058037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية المربد للبناتاحيائيدنيا احمد عباس موسى106111722422058039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل598.0085.43اعدادية المربد للبناتاحيائيرانيا عباس محمد عزيز106121722422058041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية المربد للبناتاحيائيرحاب حازم احمد ساير106131722422058042

كلية العلوم/جامعة االنبار552.0078.86اعدادية المربد للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد خليف106141722422058056

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى473.0067.57اعدادية المربد للبناتاحيائيزهراء حيدر طه امين106151722422058059

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية المربد للبناتاحيائيزهراء عمر ممدوح شاكر106161722422058061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية المربد للبناتاحيائيزهراء محمد سمير شيت106171722422058062

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية المربد للبناتاحيائيزينب نبيل يونس عبد هللا106181722422058064

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية المربد للبناتاحيائيزينه صباح خلف هايت106191722422058065

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية633.0090.43اعدادية المربد للبناتاحيائيزينه مازن انيس محمود106201722422058067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14اعدادية المربد للبناتاحيائيساجده ثائر احمد عبد106211722422058068

كلية التمريض/جامعة تلعفر631.0090.14اعدادية المربد للبناتاحيائيسدرة شهاب احمد شهاب106221722422058070

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية المربد للبناتاحيائيسراب تركي احمد فتاح106231722422058071

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية المربد للبناتاحيائيشهد طارق اسماعيل صالح106241722422058074

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00اعدادية المربد للبناتاحيائيشيماء محمود حسين سليمان106251722422058078

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية المربد للبناتاحيائيصفا لؤي احمد محمد106261722422058082
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كلية التربية /جامعة الحمدانية535.0076.43اعدادية المربد للبناتاحيائيصفاء خليل ابراهيم هالل106271722422058083

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية المربد للبناتاحيائيطيف جاسم محمد حسن106281722422058085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية المربد للبناتاحيائيعبير يونس محمود احمد106291722422058088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0083.14اعدادية المربد للبناتاحيائيعذرة علي صالح محمود106301722422058090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية466.0066.57اعدادية المربد للبناتاحيائيعال ثائر هاشم عبد الكريم106311722422058092

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية423.0060.43اعدادية المربد للبناتاحيائيعال مؤيد محمود داؤد106321722422058093

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57اعدادية المربد للبناتاحيائيمريم محمد مجيد ياسين106331722422058106

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية المربد للبناتاحيائيمسره ياسر سالم حسين106341722422058108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية المربد للبناتاحيائيمنار حبش بالل سلطان106351722422058109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57اعدادية المربد للبناتاحيائيمنى احمد سلطان منزل106361722422058111

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى577.0082.43اعدادية المربد للبناتاحيائيمها طارق محمد حسن106371722422058112

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية634.0090.57اعدادية المربد للبناتاحيائينبأ محمود ابراهيم محمود106381722422058113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية المربد للبناتاحيائيندى احمد عبد الرزاق عيسى106391722422058115

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية المربد للبناتاحيائينور ابراهيم محمد ابراهيم106401722422058119

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية المربد للبناتاحيائينور خالد حمدان سعيد106411722422058122

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية المربد للبناتاحيائينور عبد الصمد يونس حسين106421722422058123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية المربد للبناتاحيائينور عبد المنعم سالم شهاب106431722422058124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية المربد للبناتاحيائيهاجر زيد هاشم اسماعيل106441722422058125

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية المربد للبناتاحيائيهبه احمد عبد السالم نوري106451722422058126

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية المربد للبناتاحيائيوضحه علي خلف هايت106461722422058133

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيأمنيه قيس شحاذه وضحي106471722422059002

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية588.0084.00اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيأيه ياسر عاصم علي احسان106481722422059004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائياسراء سالم محسن حيدر106491722422059005

كلية العلوم/جامعة الموصل639.0091.29اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيامنه ليث نافع بلو106501722422059008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائياميره عامر عدنان يونس106511722422059009

كلية التمريض/جامعة نينوى646.0092.29اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيحمديه اكرم فاضل عزيز106521722422059011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل597.0085.29اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيرفل زياد احمد محمد106531722422059015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيزهراء رائد نافع فتحي106541722422059017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل534.0076.29اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيزينب ثامر احمد خضر106551722422059021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية595.0085.00اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيزينب رافع محمد سعيد خليل106561722422059022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيزينب شامل عبد الجبار عبد الكريم106571722422059024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0065.57اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيزينب عمر محمد عبد هللا106581722422059025

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل521.0074.43اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيزينب محمد حازم محمد106591722422059026

كلية التمريض/جامعة نينوى648.0092.57اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيزينب هيثم عباس محمد106601722422059027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية383.0054.71اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيساره قصي عبد القادر محمد علي106611722422059031

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيساره محمد زكر سعيد106621722422059032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيغفران احمد موفق حامد106631722422059038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيمالك محمد عدنان بشير106641722422059043

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائينغم محمد يونس ذنون106651722422059044

كلية العلوم/جامعة الموصل634.0090.57اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائينور خالد محمد داود106661722422059045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائينورهان محمد خلف حسن106671722422059046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيهاجر صبحي خطاب عمر106681722422059047
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0061.14ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيأسماء محمد عبد المحسن غزال106691722422060003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0081.71ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيأسماء محمد فتحي محمد106701722422060004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيآمنه نوفل سوري احمد106711722422060007

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائياسيل حسام خلف عبد هللا106721722422060009

كلية العلوم/جامعة الموصل629.0089.86ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائياالء هشام عبد الغني ذياب106731722422060011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0061.14ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيايالف حامد موسى محمد علي106741722422060013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0082.71ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيايمان محمد بالل جوير106751722422060014

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيايه محمود صالح مطر106761722422060018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيبشرى وليد ابراهيم عبد الفتاح106771722422060020

كلية التمريض/جامعة الموصل679.0097.00ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيتماره يونس عبد الرزاق عيسى106781722422060024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل531.0075.86ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيتيجان علي خزعل امين106791722422060025

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيحنان يوسف محمد احمد106801722422060026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل540.0077.14ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيزينب لقمان محمد حجي106811722422060042

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل545.0077.86ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيساره صدام الياس عبد حمد106821722422060043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.14ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيسجى سعد حازم عبد الكريم106831722422060046

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل507.0072.43ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيسدره نبيل عبد المعين بشير106841722422060047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0071.43ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيشهلة محمد حسن حمو106851722422060052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل534.0076.29ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيشيماء كامل ابراهيم محمد106861722422060053

كلية التمريض/جامعة نينوى647.0092.43ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيشيماء وليد ابراهيم عبد الفتاح106871722422060054

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيصفا وليد احمد ياسين106881722422060055

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيطيبه اسماعيل ابراهيم حمودي106891722422060056

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيمريم ناصر عبد المنعم يحيى106901722422060062

كلية العلوم/جامعة الموصل644.0092.00ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيهاجر مالذ صالح حسين106911722422060069

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائيأسوة شامل عبد الرزاق محمود106921722422061002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.6496.23اعدادية الطالئع للبناتاحيائيأالء علي جمعة محمد علي106931722422061003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل595.0085.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيأماني هيثم محمد علي الياس106941722422061004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية الطالئع للبناتاحيائيآمنة صهيب محمد عبد هللا106951722422061006

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل514.0073.43اعدادية الطالئع للبناتاحيائيآمنة محمد عارف احمد106961722422061007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل601.2085.89اعدادية الطالئع للبناتاحيائيأُمنيه اسعد محمد عبد القادر106971722422061010

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية الطالئع للبناتاحيائيازل انيس ادريس ذنون106981722422061016

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية الطالئع للبناتاحيائياسراء محمد ادريس حميد106991722422061017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.2096.31اعدادية الطالئع للبناتاحيائياسراء محمود خلف محمود107001722422061018

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية613.0087.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائياسماء نجيب خلف عبد الرحمن107011722422061019

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائياسيل فتحي محمد خليل107021722422061021

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى441.0063.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيالزهراء محمد عبد السالم طه107031722422061024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية الطالئع للبناتاحيائيالهام احسان رمزي عبد الرزاق107041722422061025

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائياماني عمار عائد عبد هللا107051722422061027

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل585.0083.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائيامنة زيد سمير ابراهيم107061722422061030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيامنه احمد فائق كمال107071722422061031

كلية العلوم/جامعة الموصل663.0094.71اعدادية الطالئع للبناتاحيائيامنه علي احمد محمد107081722422061033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.1669.17اعدادية الطالئع للبناتاحيائيامنه معن احمد حامد107091722422061034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية الطالئع للبناتاحيائيامنه نشوان عبد الستار داود107101722422061035
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كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائياهله وعد هللا عبد السالم محمد107111722422061037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية الطالئع للبناتاحيائياية احمد عبد السالم محمد107121722422061038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائياية احمد محمد بشير قاسم107131722422061039

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0086.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيايالف قيس يحيى احمد107141722422061042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية527.0075.29اعدادية الطالئع للبناتاحيائيايالف يونس صالح محمد107151722422061043

كلية العلوم/جامعة الموصل630.0090.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيايمان احمد شريف عبد العزيز107161722422061044

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.9698.28اعدادية الطالئع للبناتاحيائيايمان فواز محمد علي107171722422061045

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل652.0093.14اعدادية الطالئع للبناتاحيائيايه امجد عبد هللا خضر107181722422061047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0082.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيايه عدي فاروق عبد هللا107191722422061049

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية548.3278.33اعدادية الطالئع للبناتاحيائيايه عمار كنعان احمد107201722422061050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية الطالئع للبناتاحيائيايه وليد خالد حسين107211722422061053

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل610.0087.14اعدادية الطالئع للبناتاحيائيبثينه عبد السالم عزيز حمرين107221722422061055

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.71اعدادية الطالئع للبناتاحيائيبشرى ابراهيم عايف عبار107231722422061058

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى575.0082.14اعدادية الطالئع للبناتاحيائيبنان كنعان جاجان سعيد107241722422061061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل521.0074.43اعدادية الطالئع للبناتاحيائيتبارك عبد المجيد محمد جواد107251722422061065

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية الطالئع للبناتاحيائيتبارك عمار حامد احمد107261722422061067

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل544.2477.75اعدادية الطالئع للبناتاحيائيتبارك عمر ضاحي محمد107271722422061068

كلية الطب/جامعة نينوى695.8499.41اعدادية الطالئع للبناتاحيائيتبارك يحيى علي حماده107281722422061072

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية592.0084.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائيحرير احمد محمد زكي عبد الرزاق107291722422061075

كلية العلوم/جامعة الموصل657.3293.90اعدادية الطالئع للبناتاحيائيحفصه عمر عدنان محمد سليم107301722422061076

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل646.0092.29اعدادية الطالئع للبناتاحيائيحنين محمد خليل حمو107311722422061078

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.3698.34اعدادية الطالئع للبناتاحيائيحنين محمود جاسم محمد107321722422061080

كلية العلوم/جامعة الموصل650.0092.86اعدادية الطالئع للبناتاحيائيحنين يقظان رفيق توفيق107331722422061081

كلية التمريض/جامعة نينوى651.0493.01اعدادية الطالئع للبناتاحيائيحور طالب وجيه عبد الرحمن107341722422061082

كلية طب الموصل/جامعة الموصل710.52101.50اعدادية الطالئع للبناتاحيائيخديجة فارس محمد علي107351722422061083

كلية اآلداب/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائيدعاء اسامه سعد احمد107361722422061086

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.5296.22اعدادية الطالئع للبناتاحيائيديما اكرم محمد اسماعيل107371722422061092

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.3697.34اعدادية الطالئع للبناتاحيائيديما طه علي حسين107381722422061093

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى466.0066.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائيديما وسام عبد العزيز قاسم107391722422061094

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائيدينا يوسف ذنون قاسم107401722422061099

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرانيا عصام عمر يوسف107411722422061100

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرحمه عماد محمود حسن107421722422061106

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل544.0077.71اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرزان رائد ياسين يونس107431722422061107

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرسل احمد محمود عبو107441722422061108

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0897.73اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرسل رعد عبد الواحد احمد107451722422061109

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرسل سفيان حسن امين107461722422061110

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل496.2870.90اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرسل عبد الناصر سالم حسن107471722422061111

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرسل غزوان نافع جميل107481722422061112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائيُرسل محمد موفق دحام107491722422061113

كلية التمريض/جامعة تلعفر635.0090.71اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرغد احمد اديب احمد107501722422061115

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرغد احمد عارف سعيد107511722422061116

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرغد عامر طه يونس107521722422061117
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كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرفل ثائر عبد الستار ابراهيم107531722422061119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0083.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرفل قاسم غانم سعد هللا107541722422061120

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية677.6896.81اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرند مكين احمد خضر107551722422061122

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.6098.51اعدادية الطالئع للبناتاحيائيريم رياض سعد هللا احمد107561722422061126

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل589.0084.14اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزبيدة محمد حميد حمدان107571722422061129

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزبيده عقبه توفيق سلطان107581722422061131

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينب انمار ميسر زيدان107591722422061135

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى575.0082.14اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينب اياد احمد علي107601722422061136

كلية العلوم/جامعة الموصل648.0092.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينب عبد الودود شاكر محمود107611722422061139

كلية التمريض/جامعة نينوى647.0092.43اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينب علي هادي سعيد107621722422061140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينب محمد رفعت نامق رمضان107631722422061144

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.0098.86اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينب نشوان محمود عبد107641722422061145

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.7298.53اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينه بشار عبد القادر قاسم107651722422061147

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينه خلدون عدنان صالح107661722422061148

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0886.87اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينه محمد غانم محمد107671722422061150

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.48100.35اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينه نشأت امجد مصطفى107681722422061152

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسارة احمد عز الدين محمد107691722422061154

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسارة سعد يحيى عبد107701722422061156

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسارة مؤمن عبد الرحمان شكر107711722422061158

كلية العلوم/جامعة الموصل653.8093.40اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسارة ياسين جاسم محمد107721722422061159

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.8899.98اعدادية الطالئع للبناتاحيائيساره امجد عثمان محمود107731722422061160

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية الطالئع للبناتاحيائيساره سالم احمد مصطفى107741722422061162

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية الطالئع للبناتاحيائيساره عاصي علي عبد هللا107751722422061163

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائيساره علي لطفي يونس107761722422061165

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية الطالئع للبناتاحيائيساره فواز اسماعيل خليل107771722422061166

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.2094.31اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسدرة محمد ذنون اسماعيل107781722422061168

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسدرة يحيى عبد الحميد رسول107791722422061169

كلية طب االسنان/جامعة الموصل697.2499.61اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسدره عز الدين عبد االله يونس107801722422061171

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية591.0084.43اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسرور حسام الدين خليل سعيد107811722422061172

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.5299.07اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسرى ريان شكري محمود107821722422061174

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسلمى ظافر علي حسين107831722422061176

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.6897.81اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسماء عالء الدين خيري عبد الرحمن107841722422061178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسميره احمد محمد خضر107851722422061179

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0082.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائيشهد عامر حازم سعيد107861722422061187

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائيشهد عامر طه يونس107871722422061188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائيشهد عبد الحكيم عبد القادر حسين107881722422061189

كلية العلوم/جامعة الموصل624.2489.18اعدادية الطالئع للبناتاحيائيشهد فراس محفوظ محمد107891722422061191

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية الطالئع للبناتاحيائيشيماء احمد عز الدين علي107901722422061192

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية الطالئع للبناتاحيائيضحى محمد عبد مهيدي107911722422061198

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية الطالئع للبناتاحيائيطيبة احمد حازم احمد107921722422061199

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية الطالئع للبناتاحيائيطيبة احمد مزعل صالح107931722422061200

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى633.0090.43اعدادية الطالئع للبناتاحيائيطيبة اكرم حازم خليل107941722422061201
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قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية587.0083.86اعدادية الطالئع للبناتاحيائيطيبه سفيان يونس نوري107951722422061206

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائيطيبه عصام محمد صالح107961722422061209

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية الطالئع للبناتاحيائيطيبه فهد صالح يونس107971722422061210

كلية العلوم/جامعة الموصل636.0090.86اعدادية الطالئع للبناتاحيائيطيبه قيثار انيس ادريس107981722422061211

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيطيبه وسام احمد محمد107991722422061212

كلية العلوم/جامعة الموصل646.0092.29اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعائشة راكان ذياب حسن108001722422061214

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية606.0086.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعائشة ليث محمود خليل108011722422061218

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعائشة ميسر اسماعيل محمد108021722422061219

كلية العلوم/جامعة الموصل639.0091.29اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعائشه خالد جمال مجيد108031722422061222

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل559.0079.86اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعائشه عثمان سالم عبد108041722422061223

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعائشه ليث عدنان يوسف108051722422061224

كلية الطب/جامعة نينوى697.2499.61اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعائشه محمد عبد الستار يحيى108061722422061225

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعبير محمد الياس عبد الباقي108071722422061227

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل602.8086.11اعدادية الطالئع للبناتاحيائيغفران عزام عبد المحسن محمد108081722422061233

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.7697.25اعدادية الطالئع للبناتاحيائيغفران مثنى محمود مصطفى108091722422061234

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى600.0085.71اعدادية الطالئع للبناتاحيائيغفران موفق احمد منصور108101722422061236

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل525.1675.02اعدادية الطالئع للبناتاحيائيغفران يونس عليوي حسين108111722422061237

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى598.0085.43اعدادية الطالئع للبناتاحيائيفاطمة زياد قيس شاكر108121722422061238

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.2495.03اعدادية الطالئع للبناتاحيائيفاطمة قتيبة عبد هللا يونس108131722422061241

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل576.0082.29اعدادية الطالئع للبناتاحيائيفاطمة نشوان عبد هللا بكر108141722422061243

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية الطالئع للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم ذنون يونس108151722422061244

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية الطالئع للبناتاحيائيفاطمه عثمان سالم عبد108161722422061246

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل674.2896.33اعدادية الطالئع للبناتاحيائيفاطمه عمر عبد النافع خليل108171722422061248

كلية الصيدلة/جامعة الموصل693.0099.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيفاطمه فالح عبد حمدون108181722422061249

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيفاطمه ياسين طه ياسين108191722422061252

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل526.0075.14اعدادية الطالئع للبناتاحيائيفرح محمد عبد السالم محمد108201722422061254

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.9698.71اعدادية الطالئع للبناتاحيائيفرح ناظم قاسم حمادي108211722422061255

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى594.0084.86اعدادية الطالئع للبناتاحيائيقمر عمار سعيد محمود108221722422061256

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى614.0087.71اعدادية الطالئع للبناتاحيائيكندا خالد شاكر محمود108231722422061257

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائيكنز مقداد هاشم طه108241722422061258

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية الطالئع للبناتاحيائيلينا احمد غانم شهاب108251722422061262

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0080.86اعدادية الطالئع للبناتاحيائيلينا عماد اجياد عبد108261722422061264

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمروة باسم ذنون يونس108271722422061266

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل622.0088.86اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمروة حلمي اسماعيل حامد108281722422061268

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمروه وليد ناظم عبد هللا108291722422061270

كلية العلوم/جامعة الموصل636.0090.86اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم رفعت خالد موسى108301722422061275

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية590.0084.29اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم فراس خالد نوري108311722422061280

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم ماهر محمود عبد هللا108321722422061282

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم محمد ابراهيم عبد الرزاق108331722422061283

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية558.0079.71اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم محمد وليد يحيى108341722422061285

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمفاز عبد هللا صالح محمود108351722422061289

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية629.5289.93اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمالك احمد خلف عثمان108361722422061290
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كلية العلوم/جامعة الموصل631.0090.14اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمالك احمد عبد الغني مهدي108371722422061291

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل598.0085.43اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمالك احمد محمد جرجيس108381722422061292

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية608.0086.86اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمالك زياد ادريس طه108391722422061293

كلية التمريض/جامعة الموصل662.0094.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمالك عبد السالم محمد امين سعيد108401722422061294

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية الطالئع للبناتاحيائيملك فراس محمد يحيى108411722422061296

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0089.14اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمنار احمد شاكر محمود108421722422061298

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمنار الياس احمد جمعة108431722422061299

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمنار فالح عبد هللا فنوش108441722422061300

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمنار قتيبة مساعد يحيى108451722422061301

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية671.6095.94اعدادية الطالئع للبناتاحيائينبأ ابراهيم خير الدين فهمي108461722422061304

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية الطالئع للبناتاحيائينبأ اثير انور مجيد108471722422061305

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى574.0082.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائينبأ محمد سمير محمد108481722422061309

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى618.2088.31اعدادية الطالئع للبناتاحيائينبأ معاذ قحطان بشير108491722422061310

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل590.0084.29اعدادية الطالئع للبناتاحيائيندى قصي خيري امين108501722422061312

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.00100.29اعدادية الطالئع للبناتاحيائيندى مضر هاشم سعيد108511722422061313

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.0098.71اعدادية الطالئع للبناتاحيائينسرين سعد عبد الغفور محمد طاهر108521722422061314

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية الطالئع للبناتاحيائينور الهدى احمد طه احمد108531722422061317

كلية التمريض/جامعة تكريت637.3691.05اعدادية الطالئع للبناتاحيائينور الهدى معن محمد صالح108541722422061318

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية الطالئع للبناتاحيائينور ايمن عبد القادر محمد108551722422061319

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت536.0076.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائينور حازم يحيى محمود108561722422061320

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية الطالئع للبناتاحيائينور طالل غانم رجب108571722422061321

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية الطالئع للبناتاحيائينور عادل حازم عبد هللا108581722422061322

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0498.58اعدادية الطالئع للبناتاحيائينور عادل محي الدين نجم108591722422061323

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى577.8482.55اعدادية الطالئع للبناتاحيائينور عدي محمد هالل108601722422061325

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.76100.11اعدادية الطالئع للبناتاحيائينور عالء عبد المنعم فارس108611722422061326

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى645.0092.14اعدادية الطالئع للبناتاحيائينور علي نوري محمد108621722422061327

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل649.0092.71اعدادية الطالئع للبناتاحيائينور قصي مصطفى يونس108631722422061329

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل684.0097.71اعدادية الطالئع للبناتاحيائينور ماهر غانم داؤد108641722422061330

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.64100.52اعدادية الطالئع للبناتاحيائينور محمد رامي محمد امين108651722422061331

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى607.0086.71اعدادية الطالئع للبناتاحيائينورا صهيب موفق يحيى108661722422061332

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل657.2093.89اعدادية الطالئع للبناتاحيائيهاجر حامد يونس حامد108671722422061334

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائيهبة هللا نشوان غانم حسن108681722422061338

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل633.9690.57اعدادية الطالئع للبناتاحيائيهبه قصي علي صالح108691722422061339

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0082.43اعدادية الطالئع للبناتاحيائيهديه ماهر محمد طاهر عبد108701722422061345

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية الطالئع للبناتاحيائيهند احمد غزاي دبيسان108711722422061347

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية الطالئع للبناتاحيائيهند جاسم محمد صالح108721722422061348

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية الطالئع للبناتاحيائييسرى وعد ساجد فتاح108731722422061350

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر467.0066.71اعدادية صفية للبناتاحيائيابتهال وليد عبد العلي عثمان108741722422062001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية صفية للبناتاحيائياسراء رائد علي حسين108751722422062002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية صفية للبناتاحيائياسماء خلف ابراهيم محمد108761722422062004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية صفية للبناتاحيائياسماء فاضل محمد محمد يونس108771722422062005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية صفية للبناتاحيائياماني ياسر مؤيد فتحي108781722422062008
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية صفية للبناتاحيائيامنه وليد عبد العلي عثمان108791722422062009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية صفية للبناتاحيائيايمان رافع مرعي حساني108801722422062011

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى621.0088.71اعدادية صفية للبناتاحيائيايه اركان عبد الهادي صالح108811722422062012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية صفية للبناتاحيائيجنان اسماعيل ابراهيم عثمان108821722422062016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية صفية للبناتاحيائيجهينه جاسم محمد صفاوي108831722422062017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية صفية للبناتاحيائيحنان سمير غانم عبد الرزاق108841722422062018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية صفية للبناتاحيائيخديجه فالح حسن ابراهيم108851722422062019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية صفية للبناتاحيائيدعاء محمود ذياب سليمان108861722422062021

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية صفية للبناتاحيائيرحمه مثنى احسان يحيى108871722422062025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية صفية للبناتاحيائيرنا علي محفوظ احمد108881722422062027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية صفية للبناتاحيائيرهام هشام حسين غريب108891722422062028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية صفية للبناتاحيائيزهراء يونس محمد ذيب حسو108901722422062029

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57اعدادية صفية للبناتاحيائيساره ثامر اسماعيل خضر108911722422062032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية صفية للبناتاحيائيسبأ ارفاعي غانم ارفاعي108921722422062035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل590.0084.29اعدادية صفية للبناتاحيائيسجى وليد احمد خليل108931722422062036

كلية العلوم/جامعة الموصل642.0091.71اعدادية صفية للبناتاحيائيسرى مازن سلو محمد108941722422062038

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية صفية للبناتاحيائيصفا عادل احمد محمد108951722422062042

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00اعدادية صفية للبناتاحيائيغفران نجم عبد هللا محمد108961722422062045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية صفية للبناتاحيائيفاطمه حمزه محمد يونس108971722422062046

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل559.0079.86اعدادية صفية للبناتاحيائيفاطمه خليل ابراهيم اسماعيل108981722422062047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية صفية للبناتاحيائيفاطمه محمد علي غزال108991722422062048

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية صفية للبناتاحيائيفاطمه وسام حسن عبد109001722422062049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية صفية للبناتاحيائيمريم عمران نايف محمد علي109011722422062052

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية صفية للبناتاحيائيمنار محمد نور امين موسى109021722422062054

كلية العلوم/جامعة الموصل637.0091.00اعدادية صفية للبناتاحيائيمنتهى عبد الموجود علي محمد109031722422062055

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية صفية للبناتاحيائيمينه عامر فيصل اسكندر109041722422062056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية صفية للبناتاحيائيهبه ادريس زكر خضر109051722422062060

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية صفية للبناتاحيائيوجدان جاسم محمد غزال109061722422062061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية صفية للبناتاحيائييقين ريان توفيق يحيى109071722422062063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل596.0085.14اعدادية التحرير للبناتاحيائيأفنان لقمان ياسين طه109081722422063001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيأمنة اياد عبد القادر حاجو109091722422063002

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية التحرير للبناتاحيائيآية عماد محمود اسماعيل109101722422063003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى450.0064.29اعدادية التحرير للبناتاحيائيازهار ربيع مؤيد حامد109111722422063004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية التحرير للبناتاحيائياالء محمد نجم عبد109121722422063006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية التحرير للبناتاحيائيجيهان بهجت عبد الرحيم يونس109131722422063014

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية التحرير للبناتاحيائيحنان مروان رمضان خضر109141722422063018

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيرايات صالح عطيه حبش109151722422063024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0084.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيرسل رياض يحيى علي109161722422063027

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية التحرير للبناتاحيائيريناز بدرخان رشيد محمد109171722422063032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب بهجت عبد الرحيم يونس109181722422063036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب عبد القادر طلب نايف109191722422063037

كلية العلوم/جامعة تكريت580.0082.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب عزام عصام شهاب109201722422063038
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب عمر عبد الجبار صديق109211722422063039

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب محمود سالم عبد هللا109221722422063040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية التحرير للبناتاحيائيساره ابراهيم نذير الوند109231722422063042

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية التحرير للبناتاحيائيساره خالد عدنان سراج109241722422063043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية التحرير للبناتاحيائيساره كنعان وعد هللا محمد109251722422063045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل594.0084.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيسمية واحد محمد شيخو109261722422063046

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية التحرير للبناتاحيائيشروق واثق ابراهيم خضير109271722422063048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية التحرير للبناتاحيائيشهد محمد يوسف محمد109281722422063049

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيعائشة عدي سالم حمدي109291722422063053

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك680.0097.14اعدادية التحرير للبناتاحيائيعائشه وليد عبد هللا قادر109301722422063055

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى464.0066.29اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمة عثمان شاكر طه109311722422063059

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية597.0085.29اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمة غانم سالم محمد109321722422063060

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمة مدحت توفيق ابراهيم109331722422063061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0081.14اعدادية التحرير للبناتاحيائيكوثر عصام عباس سليمان109341722422063064

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية التحرير للبناتاحيائيمائده ربيع مؤيد حامد109351722422063065

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية التحرير للبناتاحيائيمريم غسان ناظم محمد جواد109361722422063068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية التحرير للبناتاحيائيمريم محمود سالم عبد هللا109371722422063069

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية التحرير للبناتاحيائيمريم مهند مؤيد محمد109381722422063070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية التحرير للبناتاحيائيمنتهى وعد حسين عبد الرحمن109391722422063071

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0084.57اعدادية التحرير للبناتاحيائيندى احمد جمال الدين حمزه109401722422063073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0082.57اعدادية التحرير للبناتاحيائيهبه حسين عادل طه109411722422063080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية التحرير للبناتاحيائيوفاء نايف كاظم زينل109421722422063082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية التحرير للبناتاحيائيوالء شعالن غائب حسن109431722422063083

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل599.0085.57اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيآيه محمد اشحاذه فتحي109441722422064002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية اشبيلية للبناتاحيائياسراء محمد يونس ابراهيم عبد القادر109451722422064004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية اشبيلية للبناتاحيائياسماء خزعل محمد سعدون109461722422064005

كلية التمريض/جامعة نينوى656.0093.71اعدادية اشبيلية للبناتاحيائياالء خيري طه علي109471722422064007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0082.71اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيبراء محمد سعدون حامد109481722422064012

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل534.0076.29اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيجمان فارس عبد ابراهيم109491722422064015

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل662.0094.57اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيحوراء محمد علي حسن109501722422064019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيخديجه جاسم محمد عبد هللا109511722422064020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيدعاء عامر عبد المنعم حسو109521722422064021

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيرنا رائد رفعت عبد الكريم109531722422064025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيرهف روي عبد االله محمد109541722422064026

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0089.57اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيريام عبد الكريم محمد طه109551722422064027

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية634.0090.57اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيريم عبد هللا صالح جدوع109561722422064028

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيزينب حازم حسن عيسى109571722422064032

كلية التمريض/جامعة نينوى648.0092.57اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيزينب حازم غانم سعد هللا109581722422064033

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية543.0077.57اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيزينب منهل حازم احمد109591722422064034

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية590.0084.29اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيسراب خالد غزاي دبيسان109601722422064036

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيسمر فخري مسلم حسين109611722422064037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيسيسبان سعد احمد صالح109621722422064038
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيشكران طه عيسى خلف109631722422064039

كلية التمريض/جامعة تلعفر636.0090.86اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيصابرين صابر عباس احمد109641722422064045

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.0098.71اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيعائشه معتز محمد توفيق محمد علي109651722422064050

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيعفاف شعيب محمد بشير خضر109661722422064051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيغنية عبد الرزاق محمود احمد109671722422064053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل589.0084.14اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيفاطمه يوسف خليل سلطان109681722422064055

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيمنار ضياء علي محمد109691722422064061

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيمنى طه عيسى خلف109701722422064062

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14اعدادية اشبيلية للبناتاحيائينادية عاصم محمد عباس109711722422064063

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية اشبيلية للبناتاحيائينبأ دحام سلطان سليم109721722422064064

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية اشبيلية للبناتاحيائينبأ شاكر محمود ابراهيم109731722422064065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية اشبيلية للبناتاحيائينور الهدى مشعان محمد جبر109741722422064070

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية اشبيلية للبناتاحيائينور بشار ذنون يونس109751722422064071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيهيفاء فرج محمد علي109761722422064073

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية المعرفة للبناتاحيائيآيه بشير عبد هللا عمر109771722422065002

كلية الحقوق/جامعة الموصل585.0083.57ثانوية المعرفة للبناتاحيائياميرة عصام حازم جاسم109781722422065009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0063.57ثانوية المعرفة للبناتاحيائيايالف مهدي محمد الصالح عبد هللا109791722422065013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيتبارك سعد عبد الواحد حمادي109801722422065016

كلية العلوم/جامعة الموصل637.0091.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيتبارك سعد علي محمود109811722422065017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل530.0075.71ثانوية المعرفة للبناتاحيائيتقوى القلوب ادهام عبد هللا علي109821722422065021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل546.0078.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيتقى محمد هاشم فتحي109831722422065022

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0088.57ثانوية المعرفة للبناتاحيائيحكيمة عباس اسماعيل عباس109841722422065023

كلية التمريض/جامعة الموصل664.0094.86ثانوية المعرفة للبناتاحيائيدعاء عبد هللا فتحي عباس109851722422065026

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل578.0082.57ثانوية المعرفة للبناتاحيائيدعاء موفق خليل حسن109861722422065027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71ثانوية المعرفة للبناتاحيائيدنيا مؤيد عبد الغني الياس109871722422065028

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل682.0097.43ثانوية المعرفة للبناتاحيائيرحمه احمد عزيز ابراهيم109881722422065030

كلية اآلداب/جامعة الموصل564.0080.57ثانوية المعرفة للبناتاحيائيرسل بشار سعدون طه109891722422065032

كلية العلوم/جامعة الموصل651.0093.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيزبيده صهيب طالب طه109901722422065034

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية المعرفة للبناتاحيائيزهراء صالح مهدي صالح109911722422065036

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل581.0083.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيزهراء لؤي علي جاسم109921722422065037

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيزينب حسام حازم جاسم109931722422065040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0081.71ثانوية المعرفة للبناتاحيائيزينب مؤيد عبد الغني الياس109941722422065043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0072.43ثانوية المعرفة للبناتاحيائيسحر هشام عبد هللا علي109951722422065046

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية المعرفة للبناتاحيائيسرى عبد هللا علي سالم109961722422065048

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57ثانوية المعرفة للبناتاحيائيشذى عامر علي فتحي109971722422065049

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29ثانوية المعرفة للبناتاحيائيشهد ثامر محمود حسين109981722422065051

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل549.0078.43ثانوية المعرفة للبناتاحيائيشيماء الياس محمد موسى109991722422065052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل543.0077.57ثانوية المعرفة للبناتاحيائيصفا محمد عبد القادر محمد110001722422065053

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية المعرفة للبناتاحيائيصفا محمد كامل عايد110011722422065054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية626.0089.43ثانوية المعرفة للبناتاحيائيطيبه عمر فتح هللا عزة110021722422065055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل558.0079.71ثانوية المعرفة للبناتاحيائيعائشه معن محمد مرعي110031722422065056

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29ثانوية المعرفة للبناتاحيائيفاتن احمد غانم سالم110041722422065058
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيفاطمه احمد شريف حسين110051722422065060

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0089.14ثانوية المعرفة للبناتاحيائيفرح اياد محمود امين110061722422065061

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية المعرفة للبناتاحيائيفرح حسن علي حسين110071722422065062

كلية التمريض/جامعة الموصل682.0097.43ثانوية المعرفة للبناتاحيائيفرح عبد الهادي علي يونس110081722422065063

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل530.0075.71ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمروه عمار عبد الغني محمد110091722422065065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0077.14ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمريم حمادي حسن علي110101722422065066

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل596.0085.14ثانوية المعرفة للبناتاحيائينبأ سعد طه اسماعيل110111722422065068

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل520.0074.29ثانوية المعرفة للبناتاحيائينور الهدى عامر علي فتحي110121722422065069

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل442.0063.14ثانوية القادسية للبناتاحيائيآمنه عدنان محمد زكي عبد الكريم110131722422066001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل585.0083.57ثانوية القادسية للبناتاحيائياسماء ثامر ياسين عبد هللا110141722422066004

كلية العلوم/جامعة الموصل636.0090.86ثانوية القادسية للبناتاحيائياسماء طارق خالد عبد الرزاق110151722422066005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل523.0074.71ثانوية القادسية للبناتاحيائيايه بشار طارق توفيق110161722422066008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية القادسية للبناتاحيائيدالل انور غازي قاسم110171722422066013

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل597.0085.29ثانوية القادسية للبناتاحيائيديما احمد عبد المحسن يحيى110181722422066015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل566.0080.86ثانوية القادسية للبناتاحيائيرأفة رائد مصطفى محمود110191722422066016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0069.57ثانوية القادسية للبناتاحيائيرؤى مسعد نذير حسن110201722422066017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43ثانوية القادسية للبناتاحيائيرشا اياد عبد الجبار مراد110211722422066020

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية601.0085.86ثانوية القادسية للبناتاحيائيرغد وميض ممدوح احمد110221722422066022

كلية العلوم/جامعة الموصل655.0093.57ثانوية القادسية للبناتاحيائيرند وسام اديب محمد رؤوف110231722422066024

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29ثانوية القادسية للبناتاحيائيزمن بشار عبد الحميد خليل110241722422066026

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل601.0085.86ثانوية القادسية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم سليمان عبد الكريم110251722422066027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0079.00ثانوية القادسية للبناتاحيائيزينب خليل ابراهيم رحومي110261722422066028

كلية الصيدلة/جامعة الموصل691.0098.71ثانوية القادسية للبناتاحيائيزينب وضاح طارق علي110271722422066030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0066.71ثانوية القادسية للبناتاحيائيشهد محمود حسن فاضل110281722422066033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86ثانوية القادسية للبناتاحيائيعائشه عمار خليل ابراهيم110291722422066038

كلية التربية /جامعة الحمدانية516.0073.71ثانوية القادسية للبناتاحيائيعبير رعد سعدي احمد110301722422066039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية القادسية للبناتاحيائيعبير علي قاسم يحيى110311722422066040

كلية العلوم/جامعة الموصل633.0090.43ثانوية القادسية للبناتاحيائيمسار محمود احمد حسن110321722422066051

كلية التمريض/جامعة الموصل683.0097.57ثانوية القادسية للبناتاحيائيمسرة طلحه محمد شريف محمد110331722422066052

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43ثانوية القادسية للبناتاحيائيمالك مجاهد حامد ياسين110341722422066054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00ثانوية القادسية للبناتاحيائينازك محمد عبد الباري سعدون110351722422066057

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية القادسية للبناتاحيائيندى عبد العزيز محسن علي110361722422066058

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل484.0069.14ثانوية القادسية للبناتاحيائينور ذنون يونس حامد110371722422066060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0064.43ثانوية القادسية للبناتاحيائينورا حسين سالم اسماعيل110381722422066064

كلية التمريض/جامعة نينوى651.0093.00ثانوية القادسية للبناتاحيائيهبه كريم احمد ورور110391722422066066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0064.29ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائياسراء علي امين عبد هللا110401722422067003

كلية التمريض/جامعة نينوى650.0092.86ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائياسماء ناظم جليل يونس110411722422067004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل536.0076.57ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائياالء عمار ذنون علي110421722422067007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0064.00ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيآالء محمد ياسين خلف110431722422067008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0066.86ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيالهام مبشر حامد عبد هللا110441722422067009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائياماني حسين محمد سلطان110451722422067010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0082.57ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيآمنه سمير غانم عزيز110461722422067013
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل489.0069.86ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيايه سليمان محمد صالح110471722422067016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0081.71ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيآيه ليث دحام ناصر110481722422067019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل603.0086.14ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيآيه محمد فاضل محمد110491722422067020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0065.57ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيبان جمال الدين موسى فيصل110501722422067021

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيبراء صالح حيدر حسن110511722422067022

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيخديجه خالد جالل داود110521722422067033

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيخنساء سمير مرعي حسن110531722422067034

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية381.0054.43ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيداليا فارس محمد حيدر110541722422067035

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل526.0075.14ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيدعاء اياد محمد زينل110551722422067036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية367.0052.43ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيدالل فوزي محسن علي110561722422067037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرفل عبد العزيز محمد صالح اسود110571722422067041

كلية التمريض/جامعة الموصل659.0094.14ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرويده بشير جاسم احمد110581722422067042

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيزهراء محمد مهدي علي موسى110591722422067043

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل457.0065.29ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيساره باسم محمد علي110601722422067049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيسبأ معن عماد صالح110611722422067050

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل525.0075.00ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيشيماء مهيدي صالح مخلف110621722422067052

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل538.0076.86ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيضحى جاسم سعيد داود110631722422067054

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0061.00ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيطيبه حامد محمد طاهر عبد110641722422067055

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل531.0075.86ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم زينل110651722422067058

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.00100.71ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيفرقان رعد خالد حسن110661722422067061

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل528.0075.43ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمريم عبد الخالق محمد صالح110671722422067064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائينبأ معن عماد صالح110681722422067071

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل479.0068.43ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائينور احمد فاضل سليمان110691722422067074

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل562.0080.29ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائينور الهدى هشام امين يحيى110701722422067075

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل485.0069.29ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائينور جمال محمد طاهر عبد القدوس110711722422067076

كلية التمريض/جامعة تلعفر631.0090.14ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائييمامه بشار نجم الدين عبد هللا110721722422067080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0066.57اعدادية مؤتة للبناتاحيائياالء بشار هاشم ابراهيم110731722422068004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية مؤتة للبناتاحيائياالء حافظ حازم مصطفى110741722422068005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية مؤتة للبناتاحيائيامال سمير جمعه عزيز110751722422068006

كلية التربية /جامعة الحمدانية546.0078.00اعدادية مؤتة للبناتاحيائيامنه غانم رفاعي محمود110761722422068008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية مؤتة للبناتاحيائيامهار كمال محمود عبد هللا110771722422068010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل598.0085.43اعدادية مؤتة للبناتاحيائيايناس احمد ثامر ابراهيم110781722422068016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية مؤتة للبناتاحيائيايه مروان زكي ياسين110791722422068020

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى576.0082.29اعدادية مؤتة للبناتاحيائيتبارك علي عبد هللا خضر110801722422068024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية مؤتة للبناتاحيائيتبارك محمود احمد محمود110811722422068025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية مؤتة للبناتاحيائيدانيه احمد عبد هللا امير110821722422068028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية مؤتة للبناتاحيائيدجانه لؤي صباح محمود110831722422068029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية مؤتة للبناتاحيائيرحمه احسان ابراهيم مصطفى110841722422068035

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية مؤتة للبناتاحيائيرحمه عبد الواحد جمعه قاسم110851722422068037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية مؤتة للبناتاحيائيرفل ذنون يونس صالح110861722422068040

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية مؤتة للبناتاحيائيرفل ليث منير يونس110871722422068041

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية مؤتة للبناتاحيائيريام ضياء عطيه جالب110881722422068044
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية مؤتة للبناتاحيائيزهراء علي عزيز احمد110891722422068046

كلية الزراعة/جامعة ديالى446.0063.71اعدادية مؤتة للبناتاحيائيزهراء وسام سلمان موسى110901722422068048

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0088.43اعدادية مؤتة للبناتاحيائيزينب حيدر علي سليمان110911722422068049

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00اعدادية مؤتة للبناتاحيائيسارة نشوان موسى محمد110921722422068055

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية مؤتة للبناتاحيائيسجى سمير جمعه عزيز110931722422068057

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية مؤتة للبناتاحيائيسجى معد قاسم محمد110941722422068058

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل469.0067.00اعدادية مؤتة للبناتاحيائيسرى عزام عبد المحسن شاكر110951722422068060

كلية العلوم/جامعة الموصل610.0087.14اعدادية مؤتة للبناتاحيائيصفا امجد اسماعيل يونس110961722422068062

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.00100.43اعدادية مؤتة للبناتاحيائيطيبه احمد محمد نوري عبد السالم110971722422068064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0061.14اعدادية مؤتة للبناتاحيائيطيبه محمد احمد حمودي110981722422068066

كلية العلوم/جامعة الموصل655.0093.57اعدادية مؤتة للبناتاحيائيعال غيث ياسين احمد110991722422068068

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية مؤتة للبناتاحيائيعلياء زكي حسن زكي111001722422068069

كلية التربية /جامعة الحمدانية549.0078.43اعدادية مؤتة للبناتاحيائيفردوس غانم جلود عبد111011722422068077

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية مؤتة للبناتاحيائيلمى احمد سالم نوري111021722422068078

كلية العلوم/جامعة الموصل610.0087.14اعدادية مؤتة للبناتاحيائيماريا طالل طه ياسين111031722422068081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل594.0084.86اعدادية مؤتة للبناتاحيائيمريم باسم محمد يونس111041722422068083

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية مؤتة للبناتاحيائيمريم جمال عبد الغني حامد111051722422068085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية مؤتة للبناتاحيائيمريم خالد حازم قاسم111061722422068086

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية مؤتة للبناتاحيائيمريم يحيى محمد عبد111071722422068088

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل594.0084.86اعدادية مؤتة للبناتاحيائيمريم يونس اكرم يحيى111081722422068089

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية مؤتة للبناتاحيائيمالك غزوان سامي عبد القادر111091722422068091

كلية اآلداب/جامعة الموصل578.0082.57اعدادية مؤتة للبناتاحيائيمها احمد يونس فرج111101722422068092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية مؤتة للبناتاحيائينبأ احمد جرجيس محمد111111722422068093

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية مؤتة للبناتاحيائينبأ عبد الغني ابراهيم مصطفى111121722422068094

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى470.0067.14اعدادية مؤتة للبناتاحيائيندى شاكر جمعه عزيز111131722422068096

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.14اعدادية مؤتة للبناتاحيائيندى محمد احمد عبد هللا111141722422068097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية مؤتة للبناتاحيائينور منير احمد اسماعيل111151722422068100

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0099.86اعدادية مؤتة للبناتاحيائيهند خالد عبد القادر جرجيس111161722422068110

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية مؤتة للبناتاحيائيوفاء حسن فتحي قادر111171722422068111

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية حمص للبناتاحيائيآمنه سعد مهيدي صالح111181722422069001

كلية التمريض/جامعة نينوى648.0092.57اعدادية حمص للبناتاحيائيآيه فارس اياد حرباوي111191722422069004

كلية اآلداب/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية حمص للبناتاحيائياسيل اسامه انيس محمد111201722422069007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.2096.89اعدادية حمص للبناتاحيائياسيل خالد شهاب احمد111211722422069008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل544.0077.71اعدادية حمص للبناتاحيائياالء عمر صالح محمد111221722422069010

كلية العلوم/جامعة تكريت583.0083.29اعدادية حمص للبناتاحيائيانفال حسن سالم مجيد111231722422069015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية حمص للبناتاحيائيايه بدران الفي سلطان111241722422069019

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0089.57اعدادية حمص للبناتاحيائيايه عبد الجبار محمود عران111251722422069020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية حمص للبناتاحيائيايه علي حسين حمد111261722422069021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية حمص للبناتاحيائيايه محمود ذنون يونس111271722422069023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية حمص للبناتاحيائيتماره محمد غانم محمد علي111281722422069028

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0086.86اعدادية حمص للبناتاحيائيجنان جميل عبد القادر علي111291722422069029

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية حمص للبناتاحيائيجيهان ذنون يونس محمود111301722422069031
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كلية التمريض/جامعة تلعفر636.0090.86اعدادية حمص للبناتاحيائيخلود وليد خالد عبد السالم111311722422069034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية حمص للبناتاحيائيدعاء رياض عيسى يحيى111321722422069035

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية حمص للبناتاحيائيدعاء ماهر عبد الرزاق محمد111331722422069036

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية حمص للبناتاحيائيديمة موفق عبد الغني حمادي111341722422069038

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية حمص للبناتاحيائيرحمه رافع يونس محمد علي111351722422069042

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى579.0082.71اعدادية حمص للبناتاحيائيرحمه ياسر محمد عامر حامد111361722422069044

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية حمص للبناتاحيائيرسل عزيز محمد طاهر سعدون111371722422069047

كلية التمريض/جامعة تلعفر638.0091.14اعدادية حمص للبناتاحيائيرغد عماد الدين احمد خطاب111381722422069049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية حمص للبناتاحيائيرفل خالد احمد محمد غزال111391722422069050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية حمص للبناتاحيائيرقيه محمد فيصل حامد111401722422069051

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية حمص للبناتاحيائيرماح فاضل محمد حسن111411722422069052

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية حمص للبناتاحيائيرنا عدنان سعيد سليمان111421722422069053

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29اعدادية حمص للبناتاحيائيرنا فارس محمود عبد الرزاق111431722422069054

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية حمص للبناتاحيائيرواء اسامه سعيد محمد111441722422069055

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية حمص للبناتاحيائيزينب احمد عباس فاضل111451722422069057

كلية التربية /جامعة الحمدانية523.0074.71اعدادية حمص للبناتاحيائيزينب سعد نايف يحيى111461722422069060

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية667.3695.34اعدادية حمص للبناتاحيائيزينب علي عبد القادر عبد111471722422069061

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية حمص للبناتاحيائيساره نظير شكر محمود111481722422069067

كلية العلوم/جامعة الموصل631.0090.14اعدادية حمص للبناتاحيائيسبأ كريم علي مرعي111491722422069068

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية حمص للبناتاحيائيسدره احمد حمود منصور111501722422069071

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية حمص للبناتاحيائيسدره سعد صالح مصطفى111511722422069072

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية حمص للبناتاحيائيشهد لقمان نذير قاسم111521722422069079

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.9697.57اعدادية حمص للبناتاحيائيشيماء حسن عيسى حسن111531722422069081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية حمص للبناتاحيائيصفا سعد محمد محمود111541722422069083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل531.0075.86اعدادية حمص للبناتاحيائيطيبه غسان هاشم محمد111551722422069085

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.08100.30اعدادية حمص للبناتاحيائيطيبه محمد حازم عمر111561722422069087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0066.57اعدادية حمص للبناتاحيائيعائشة محمد هاشم محمد111571722422069088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية حمص للبناتاحيائيعال ياسر صالح قاسم111581722422069091

كلية العلوم/جامعة الموصل632.3290.33اعدادية حمص للبناتاحيائيفاطمة حسن محمد احمد111591722422069094

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية حمص للبناتاحيائيفاطمه بسام صالح عطيه111601722422069098

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية حمص للبناتاحيائيفاطمه بشير ابراهيم عبد الجواد111611722422069100

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية601.0085.86اعدادية حمص للبناتاحيائيفاطمه علي عبد هللا سليم111621722422069102

كلية التمريض/جامعة الموصل662.5694.65اعدادية حمص للبناتاحيائيفرح احمد زين الدين بدري111631722422069105

كلية التمريض/جامعة نينوى652.0093.14اعدادية حمص للبناتاحيائيليلى سعد عبد هللا خليل111641722422069106

كلية العلوم/جامعة الموصل612.6487.52اعدادية حمص للبناتاحيائيليلى نواف اسماعيل محمد111651722422069107

كلية العلوم/جامعة الموصل645.0092.14اعدادية حمص للبناتاحيائيمريم جاسم محمد بهجت عبد الرزاق111661722422069109

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل601.0085.86اعدادية حمص للبناتاحيائيمريم محمد خليل حسين111671722422069113

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية حمص للبناتاحيائيمريم محمد طه محمد111681722422069114

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية حمص للبناتاحيائيمريم محمود عبد هللا حسين111691722422069115

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية حمص للبناتاحيائيمنار صهيب ياسين طه111701722422069118

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0087.71اعدادية حمص للبناتاحيائيمنار عبد القادر شاكر عبد هللا111711722422069119

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية حمص للبناتاحيائينبأ فراس عبد هللا خالد111721722422069123
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قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.86اعدادية حمص للبناتاحيائينبأ وسام وجيه عبد111731722422069124

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى673.2096.17اعدادية حمص للبناتاحيائينهاد عماد الدين خيري حميد111741722422069126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية حمص للبناتاحيائينور احمد حميد سليمان111751722422069127

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل584.0083.43اعدادية حمص للبناتاحيائينور الهدى حبيب معن محمود111761722422069128

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية حمص للبناتاحيائينور يحيى محمد يحيى111771722422069131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية حمص للبناتاحيائيهاجر مثنى يحيى قاسم111781722422069137

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0093.71ثانوية بازوايا للبناتاحيائياصاله اسعد محمد خضر111791722422070003

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى588.0084.00ثانوية بازوايا للبناتاحيائياالء اسعد محمد خضر111801722422070004

كلية العلوم/جامعة الموصل658.0094.00ثانوية بازوايا للبناتاحيائيجاني شيت شاكر جاسم111811722422070007

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29ثانوية بازوايا للبناتاحيائيزهراء حسن جمعه رشيد111821722422070011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل512.0073.14ثانوية بازوايا للبناتاحيائيزهراء عقيل مالك صالح111831722422070012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية460.0065.71ثانوية بازوايا للبناتاحيائيزينب الزم كاظم موسى111841722422070016

كلية التمريض/جامعة الموصل667.0095.29ثانوية بازوايا للبناتاحيائيساره علي صبري عبد هللا111851722422070018

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0086.71ثانوية بازوايا للبناتاحيائيساره محمود جار هللا ناصر111861722422070019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0082.29ثانوية بازوايا للبناتاحيائيسكينه حقي حسين حسن111871722422070022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0084.43ثانوية بازوايا للبناتاحيائيشهزنان يحي توفيق يونس111881722422070024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل539.0077.00ثانوية بازوايا للبناتاحيائيشيماء كاميران غانم حسن111891722422070026

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0087.43ثانوية بازوايا للبناتاحيائيعذراء احمد ياسين عباس111901722422070027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0081.00ثانوية بازوايا للبناتاحيائيعليه عاصم حاكم شاهين111911722422070028

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل559.0079.86ثانوية بازوايا للبناتاحيائيفاطمه خليل طه عباس111921722422070031

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية بازوايا للبناتاحيائيفاطمه يحي توفيق يونس111931722422070033

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية582.0083.14ثانوية بازوايا للبناتاحيائيكوثر قابل ادريس خضر111941722422070035

كلية اآلداب/جامعة الموصل552.0078.86ثانوية بازوايا للبناتاحيائيمريم جمال عزيز يونس111951722422070036

كلية اآلداب/جامعة الموصل543.0077.57ثانوية بازوايا للبناتاحيائينور عبد هللا حسن ناصر111961722422070040

كلية التربية /جامعة الحمدانية545.0077.86ثانوية بازوايا للبناتاحيائييسرى علي مرعي مجيد111971722422070042

كلية التمريض/جامعة الموصل662.0094.57ثانوية القوارير للبناتاحيائياحالم سعيد عيد زعال111981722422071001

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل458.0065.43ثانوية القوارير للبناتاحيائياسيل جاسم حمادي سلطان111991722422071005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0067.86ثانوية القوارير للبناتاحيائياالء محمد عواد ابراهيم112001722422071006

كلية اآلداب/جامعة الموصل525.0075.00ثانوية القوارير للبناتاحيائيايه قيصر محي الدين فتحي112011722422071011

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية489.0069.86ثانوية القوارير للبناتاحيائيداليا وعد هللا سعيد مرعي112021722422071020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل598.0085.43ثانوية القوارير للبناتاحيائيزبيده عبد الكريم عاصي علي112031722422071030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل596.0085.14ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهراء عبد المحسن ميكائيل اسماعيل112041722422071032

كلية التربية /جامعة الحمدانية486.0069.43ثانوية القوارير للبناتاحيائيزينه بسام ياسين يوسف112051722422071035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0066.14ثانوية القوارير للبناتاحيائيشذى خليل ابراهيم اسماعيل112061722422071040

كلية العلوم/جامعة الموصل629.0089.86ثانوية القوارير للبناتاحيائيشذى محمد الياس نواس112071722422071041

كلية العلوم/جامعة الموصل632.0090.29ثانوية القوارير للبناتاحيائيشهد محمد الياس نواس112081722422071042

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل572.0081.71ثانوية القوارير للبناتاحيائيضحى قاسم سلطان قمبر112091722422071045

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل464.0066.29ثانوية القوارير للبناتاحيائيعائشه رمضان عواد احمد112101722422071050

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل482.0068.86ثانوية القوارير للبناتاحيائيعذراء نزار محمود فريق112111722422071052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0066.71ثانوية القوارير للبناتاحيائيغفران عجمي حمد صالح112121722422071053

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل481.0068.71ثانوية القوارير للبناتاحيائيغفران عمار خزعل خليل112131722422071054

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر444.0063.43ثانوية القوارير للبناتاحيائيفاطمه محمد شاكر اسماعيل112141722422071057
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قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل545.0077.86ثانوية القوارير للبناتاحيائيمريم حسين محمد عزو112151722422071059

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل613.0087.57ثانوية القوارير للبناتاحيائيهدى علي حميد خلف112161722422071073

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل507.0072.43ثانوية القوارير للبناتاحيائيهند قيس خليل مصطفى112171722422071074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية القوارير للبناتاحيائيهيام حامد سليمان مزيد112181722422071075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل548.0078.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائياحالم عبد الكريم حامد نايف112191722422072001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل514.0073.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائياستبرق رمضان محمد رمضان112201722422072004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائياسراء احمد جاسم محمد112211722422072005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0065.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائياسراء محمد عايد ابراهيم112221722422072007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0082.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائياسماء حازم قاسم فتاح112231722422072008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيامنه عايد عبد ادهم112241722422072013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0083.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيامنه منذر فوزي نوري112251722422072015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0078.57ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيانفال بشار شكر محمود112261722422072020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيايام رحيل عبد سنجار112271722422072021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيايه بشار نوري طه112281722422072026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيايه خير الدين حسن الياس112291722422072027

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية586.0083.71ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيايه محمد حبيب صالح112301722422072029

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0089.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيحال محمود حسين علي112311722422072034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيدانية شامل عادل حسن112321722422072036

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل530.0075.71ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيدعاء بشير حمدون خليل112331722422072037

كلية العلوم/جامعة الموصل622.0088.86ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيدعاء خليل ابراهيم سرهيد112341722422072038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0065.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيدالل غانم سعدون عزيز112351722422072041

كلية التمريض/جامعة الموصل669.0095.57ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيدنيا ثامر محمد جاسم112361722422072042

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرحمه عارف احمد حسين112371722422072044

كلية التمريض/جامعة نينوى654.0093.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرحمه عبد هللا فتحي ابراهيم112381722422072045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرغد ليث احمد شيخو112391722422072049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرنا طالل محمود محمد112401722422072050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل535.0076.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرواء عبد هللا مجو معجون112411722422072051

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل549.0078.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء علي محمد حسين112421722422072053

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل487.0069.57ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينة علي محمد علي112431722422072058

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيصبريه عبد االمير جاسم مصطفى112441722422072069

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية630.0090.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيصفا طارق محسن عبد الحميد112451722422072070

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل542.0077.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيظحى جاد هللا محمد حسن112461722422072071

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيعائشه صبحي داود سلمان112471722422072072

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيعهد عبد الواحد فتحي حامد112481722422072074

كلية التمريض/جامعة نينوى651.0093.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيعهد ياسر عبد هللا نزال112491722422072075

كلية التمريض/جامعة تلعفر638.0091.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه هيثم مؤيد توفيق112501722422072079

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل491.0070.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيكردستان فائق مصطفى اسماعيل112511722422072080

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية633.0090.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيكوثر محمد احمد عيسى112521722422072082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل484.0069.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيمدين احمد فتحي احمد112531722422072084

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0088.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيمروه ياسين عبد هللا فتحي112541722422072085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل538.0076.86ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينبأ ياسين عبد هللا محمود112551722422072095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0079.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور الهدى شاكر محمود زيدان112561722422072100
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور محمد ضبع محمود112571722422072103

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهاجر محمد ابراهيم احمد112581722422072104

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر465.0066.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهدى صالح عبد هللا خلف112591722422072108

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507.0072.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهديل احمد سمير قاسم112601722422072109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0063.86ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهند يونس شريف عبد هللا112611722422072113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0067.29ثانوية العريج للبناتاحيائيرغد عامر ناصر صالح112621722422073006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0069.14ثانوية العريج للبناتاحيائيرقيه احمد ياسين محمد112631722422073007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0067.57ثانوية العريج للبناتاحيائيشهد بشار احمد خضر112641722422073010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0083.43ثانوية العريج للبناتاحيائيصمود عبد الرؤوف سلطان محمد112651722422073014

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل597.0085.29ثانوية العريج للبناتاحيائيطيبه علي يونس حسن112661722422073016

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى454.0064.86ثانوية العريج للبناتاحيائينوال احمد عبد هللا محمد112671722422073023

كلية العلوم/جامعة الموصل637.0091.00ثانوية العريج للبناتاحيائيياسمين احمد خضير يونس112681722422073026

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى440.0062.86ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيازدهار محمد جواد قاسم يونس112691722422074002

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائياسراء غانم علي ايدين112701722422074004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائياسماء محمد حسن علي112711722422074005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيافراح صفوك يعقوب علي112721722422074006

كلية العلوم/جامعة الموصل637.0091.00ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائياميره ازهر غانم اسماعيل112731722422074008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0081.14ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيايمان محمد خضر حسين112741722422074010

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى610.0087.14ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيحوراء عباس خليل صابر112751722422074014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل525.0075.00ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيحوراء هاشم احمد قاسم112761722422074015

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيخديجه عبد السالم شعيب عبو112771722422074018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيخديجه عبد الواحد كاظم محمود112781722422074019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل589.0084.14ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيرانيه عبد االله محمد مال فقي112791722422074024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0065.29ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيرباب حسن علي عباس112801722422074025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل537.0076.71ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيرغد عبد االله محمد مال فقي112811722422074028

كلية العلوم/جامعة الموصل651.0093.00ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيرنا ازهر غانم اسماعيل112821722422074029

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل548.0078.29ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيزينب فؤاد عصمه رجب112831722422074035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0065.43ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيزينب محسن محمد زهيري112841722422074036

كلية العلوم/جامعة الموصل657.0093.86ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيساره اسماعيل خليفه كريف112851722422074038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0078.71ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيساره علي محمد عباس112861722422074039

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل527.0075.29ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيسجى عبد الكريم مصطفى علي112871722422074041

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل439.0062.71ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيسدره عمار عبد الرحيم احمد112881722422074043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0064.00ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيسكينه انور ميكائيل مصطفى112891722422074045

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل487.0069.57ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيسكينه حسين خليل علي112901722422074047

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل452.0064.57ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيسندس خير هللا محمد فاضل فاضل112911722422074049

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل473.0067.57ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيشاهة محمد خضر اسماعيل112921722422074051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية457.0065.29ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيصفا محمد ذنون حميد112931722422074054

كلية التمريض/جامعة الموصل665.0095.00ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيصفاء حسين علي عباس112941722422074055

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل520.0074.29ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيغصون يونس محمد سلطان112951722422074056

كلية التمريض/جامعة الموصل669.0095.57ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيغفران محمد علي فاضل علي112961722422074057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيفاديه كاظم جرجيس قاسم112971722422074058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0080.86ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيكلثومه محمد علي حسين112981722422074063
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قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل497.0071.00ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيمروه سعد محمد جفال112991722422074064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية465.0066.43ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيمروه عارف احمد علي113001722422074065

كلية التمريض/جامعة تلعفر634.0090.57ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائينبأ نشوان خضر حسن113011722422074070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0079.14ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائينجوى طه سليمان داود113021722422074071

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0085.14ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيندى عبد السالم شعيب عبو113031722422074072

كلية التمريض/جامعة نينوى648.0092.57ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيندى عدنان احمد خضر113041722422074073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيندى محسن محمد صالح موسى113051722422074074

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيهدى سلطان احمد علي113061722422074076

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائياطياف عبد الناصر جمال احمد113071722422075005

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية اليقظة للبناتاحيائياالء عبد الباسط خليل اسماعيل113081722422075006

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى601.0085.86اعدادية اليقظة للبناتاحيائيامنه علي عبد الخالق هالل113091722422075007

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى531.0075.86اعدادية اليقظة للبناتاحيائيتقى سعود طه ذنون113101722422075014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية اليقظة للبناتاحيائيجنة ريان جبر اسماعيل113111722422075015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيدالل رعد عبد محمد113121722422075017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل592.0084.57اعدادية اليقظة للبناتاحيائيرحمه حازم خزعل محمود113131722422075018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية688.0098.29اعدادية اليقظة للبناتاحيائيرحمه خليل ابراهيم بلو113141722422075019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية533.0076.14اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب عبد هللا فتحي سلطان113151722422075023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب محمد احمد حمد113161722422075024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية433.0061.86اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينه شكر محمود مصطفى113171722422075028

كلية العلوم/جامعة الموصل639.0091.29اعدادية اليقظة للبناتاحيائيساره شكر محمود الياس113181722422075030

كلية العلوم/جامعة الموصل626.0089.43اعدادية اليقظة للبناتاحيائيصفا عادل ذنون يونس113191722422075031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية اليقظة للبناتاحيائينور فراس نظام مجيد113201722422075049

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل587.0083.86اعدادية الخضراء للبناتاحيائيانوار زيدان خلف عبد الرزاق113211722422076006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية الخضراء للبناتاحيائيبان صباح ابراهيم محمد113221722422076009

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29اعدادية الخضراء للبناتاحيائيبشائر مطر زيد عذيمان113231722422076011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية الخضراء للبناتاحيائيحال ميسر محمد علي113241722422076012

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0094.00اعدادية الخضراء للبناتاحيائيخطر محمد اسعد كنعان113251722422076015

كلية التمريض/جامعة تلعفر644.0092.00اعدادية الخضراء للبناتاحيائيرغده حسن احمد عطيوي113261722422076020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل549.0078.43اعدادية الخضراء للبناتاحيائيزينب ابراهيم محمد هسن113271722422076023

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية الخضراء للبناتاحيائيساجده فتحي عبد الرزاق خضر113281722422076024

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية الخضراء للبناتاحيائيشيخه محمد عبدو سيف113291722422076028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية437.0062.43اعدادية الخضراء للبناتاحيائيصيته عصري مخلف حسين113301722422076029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية الخضراء للبناتاحيائيفرحه عامر حماد حامد113311722422076033

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية الخضراء للبناتاحيائيمشاعل محمد خضير ابراهيم113321722422076036

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية الخضراء للبناتاحيائيمعالي خلف اعشوي مشحن113331722422076037

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية الخضراء للبناتاحيائينجاح محمد شيخ جرداوي113341722422076043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية الخضراء للبناتاحيائينوال سعد جاسم محمد113351722422076045

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية الخضراء للبناتاحيائيهديل ظاهر عواد مليحان113361722422076053

كلية العلوم/جامعة الموصل655.0093.57اعدادية الخضراء للبناتاحيائيهيام فاضل سابح مجول113371722422076054

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية الخضراء للبناتاحيائيوالء صباح محمد نهير113381722422076055

كلية العلوم/جامعة االنبار649.0092.71اعدادية الخضراء للبناتاحيائيياسمين فتحي سليمان خلف113391722422076056

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية الخضراء للبناتاحيائيياسمين فهد حمود سعدون113401722422076057
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0069.43ثانوية بادوش للبناتاحيائياسيل خالد احمد جاسم113411722422077001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0066.86ثانوية بادوش للبناتاحيائيايه ابراهيم محمد زيدان113421722422077003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل492.0070.29ثانوية بادوش للبناتاحيائيبشرى عدنان محمد احمد113431722422077004

كلية التمريض/جامعة تلعفر637.0091.00ثانوية بادوش للبناتاحيائيجيهان احمد ابراهيم جاسم113441722422077006

كلية التمريض/جامعة الموصل660.0094.29ثانوية بادوش للبناتاحيائيرحمه عبد هللا رشيد هاشم113451722422077008

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29ثانوية بادوش للبناتاحيائيريم حسن محمد محمود113461722422077010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86ثانوية بادوش للبناتاحيائيصفا خالد احمد بكر113471722422077013

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر457.0065.29ثانوية بادوش للبناتاحيائيصفا يوسف محمد نايف113481722422077014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0079.86ثانوية بادوش للبناتاحيائيوفاء قحطان عبد هللا ابراهيم113491722422077019

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية سومر للبناتاحيائيأسيل عبد الغني كعود محمود113501722422079001

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية سومر للبناتاحيائيآيه ثائر الزم هزاع113511722422079005

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71اعدادية سومر للبناتاحيائيابان حسين عليوي ابراهيم113521722422079009

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية سومر للبناتاحيائياسماء باسم حسن صالح113531722422079012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية سومر للبناتاحيائيبراء باسم غانم سعيد113541722422079017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية سومر للبناتاحيائيتبارك عمار طالب حسن113551722422079018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية سومر للبناتاحيائيحنان سعد عبد هللا احمد113561722422079022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية سومر للبناتاحيائيحنين ياسر فاضل محمود113571722422079026

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية سومر للبناتاحيائيدعاء خالد محمد مطر113581722422079028

كلية العلوم/جامعة الموصل659.0094.14اعدادية سومر للبناتاحيائيدعاء علي محمد حمادي113591722422079029

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية سومر للبناتاحيائيدالل ضياء حازم طه113601722422079031

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى458.0065.43اعدادية سومر للبناتاحيائيربى زياد سليمان شاحوذ113611722422079037

كلية التمريض/جامعة نينوى651.0093.00اعدادية سومر للبناتاحيائيرحاب اسعد حسن طعمه113621722422079039

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية سومر للبناتاحيائيريم احمد ابراهيم ناصر113631722422079046

كلية التمريض/جامعة الموصل659.0094.14اعدادية سومر للبناتاحيائيريم رائد عبد محمد113641722422079047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية سومر للبناتاحيائيزهراء عزام طالل امير113651722422079051

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية سومر للبناتاحيائيزهراء قصي مؤيد حمادي113661722422079052

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية سومر للبناتاحيائيزهراء مؤيد فتحي عبو113671722422079053

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية سومر للبناتاحيائيزهراء محمد حامد احمد113681722422079054

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية سومر للبناتاحيائيزينب سهيل غائب محمد113691722422079055

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00اعدادية سومر للبناتاحيائيساره باسل عز الدين سعيد113701722422079058

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية سومر للبناتاحيائيساره محمود مصطفى رجب113711722422079059

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية سومر للبناتاحيائيساره مشير محمد سعيد فندي113721722422079060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية سومر للبناتاحيائيشفاء اذياب خالد سليمان113731722422079066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية سومر للبناتاحيائيضحى شامل محمد مطر113741722422079067

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية سومر للبناتاحيائيطيبه خالد ابراهيم علي113751722422079068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل599.0085.57اعدادية سومر للبناتاحيائيطيبه صالح حمدي حسين113761722422079069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية سومر للبناتاحيائيعهد خالد جهاد محمد113771722422079072

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية سومر للبناتاحيائيفائزه علي حسين سليمان113781722422079074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية سومر للبناتاحيائيفاطمه بسام احمد عبد هللا113791722422079076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية سومر للبناتاحيائيمنار سعد محمد جمعه113801722422079086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0082.57اعدادية سومر للبناتاحيائينور محمد طارش مطر113811722422079100

قسم رياض االطفال للبنات-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية سومر للبناتاحيائيسراب عبد الرزاق فاني سند113821722422079108
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى531.0075.86اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيابرار مصعب زهير محمد نجيب113831722422080002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل521.0074.43اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيازهار عبيد فياض عبد113841722422080005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل589.0084.14اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياسراء ارميض محيميد اسود113851722422080006

كلية التمريض/جامعة تلعفر631.0090.14اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياسراء فيصل عزيز ابراهيم113861722422080008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياسراء محمد عزو حمو113871722422080009

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياالء غالب سليمان حسين113881722422080014

كلية التمريض/جامعة تلعفر635.0090.71اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياماني اسامه احمد مصطفى113891722422080015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيايالف محمد احمد محمد113901722422080020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيايمان احمد يونس احمد113911722422080021

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيايمان عبد الغني طه احمد113921722422080022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيايه عنيد سلطان عبد هللا113931722422080024

كلية العلوم/جامعة الموصل684.0097.71اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيبراء اكرم عبد الجبار صالح113941722422080025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيبراء عبود فرحان عبد هللا113951722422080026

كلية العلوم/جامعة الموصل632.0090.29اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيبسمه عزام حمزه خضر113961722422080028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيتبارك محمد حامد حسن113971722422080032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيتبارك مروان حسام نجم113981722422080033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل539.0077.00اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيتغريد محمد منعم داؤد113991722422080034

كلية التربية /جامعة الحمدانية532.0076.00اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيجنات مقداد هاشم فتحي114001722422080036

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568.0081.14اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيجواهر خضر جاسم محمد114011722422080037

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيحنين سليمان صكل سلو114021722422080040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيختام شيخو احمد جاسم114031722422080041

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية549.0078.43اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيخديجه سعد هللا سليمان مطر114041722422080042

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيدعاء قنبر ولي احمد114051722422080045

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيدالل محمد سالم حسين114061722422080046

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل542.0077.43اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيدنيا عمر جماد محمد114071722422080048

كلية العلوم/جامعة تكريت586.0083.71اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيرؤى مشعل عبد العزيز طه114081722422080049

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيرحمه عامر ثامر عزيز114091722422080050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية420.0060.00اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيرحمه عبد هللا حسين حسن114101722422080051

كلية القانون/جامعة نينوى567.0081.00اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيرفل فيصل عزيز ابراهيم114111722422080054

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيرقيه عطا هللا محمود احمد114121722422080055

كلية الحقوق/جامعة الموصل612.0087.43اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيريم محمود صديق عبد الرحمن114131722422080060

كلية التمريض/جامعة تلعفر633.0090.43اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيزبيده زياد مالو عبو114141722422080061

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيزهراء سالم ذنون يونس114151722422080062

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيزينب ليث كبالن يونس114161722422080064

كلية التمريض/جامعة نينوى655.0093.57اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيزينه عماد محمد علي احمد114171722422080068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0079.86اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيساره انمار محمد انور114181722422080069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل544.0077.71اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيسحر خالد محمد محمود114191722422080072

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيضحى بسام خليل فتحي114201722422080084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل601.0085.86اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيضحى فؤاد عبد الفتاح عبد الجبار114211722422080086

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيضحى مقداد غازي عزيز114221722422080087

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل542.0077.43اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيطيبه ذاكر مزيد احمد114231722422080088

كلية التمريض/جامعة الموصل661.0094.43اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيطيبه غانم سالم سليمان114241722422080089
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيطيبه وليد خالد ايوب114251722422080090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيعائشه فراس محمد عيد ابراهيم114261722422080092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل599.0085.57اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيعائشه وعد هللا حسين محمد علي114271722422080093

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيعبير يحيى قاسم محمد علي114281722422080095

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0088.43اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيغاده صالح علي حمش114291722422080096

كلية العلوم/جامعة الموصل649.0092.71اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيفاطمه سالم غانم عبد هللا114301722422080099

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيفاطمه يونس خضر عيسى114311722422080101

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيمؤمنه محمود احمد صالح114321722422080102

كلية التمريض/جامعة نينوى649.0092.71اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيمروه عمر ياسين يوسف114331722422080104

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيمريم علي جاسم محمد114341722422080107

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيمريم محمد شيت هجر114351722422080108

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل608.0086.86اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيمالك حسين حسن محمود114361722422080110

كلية العلوم/جامعة الموصل653.0093.29اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيمي بشار عبد الهادي اسماعيل114371722422080112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائينبأ لؤيد ثروت علي114381722422080113

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائينجوى سعد عادل سعيد114391722422080114

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0067.57اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائينور خيري محمد عمر114401722422080115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائينور عدنان محمد عبيد114411722422080116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيهاجر محمد احمد محمد114421722422080117

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيهاله قصي طارق علي114431722422080119

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيهدى ماهر اسماعيل فريق114441722422080124

كلية اآلداب/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيهيام حازم يوسف سعد114451722422080126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيوسن حسين علي محمود114461722422080128

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائييقين فارس ظاهر سلطان114471722422080130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0075.57ثانوية الضحى للبناتاحيائياسراء فارس احمد ذنون114481722422081001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71ثانوية الضحى للبناتاحيائياسيل زياد طارق جهاد114491722422081003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل600.0085.71ثانوية الضحى للبناتاحيائيايه خالد عبد القادر مراد114501722422081012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل590.0084.29ثانوية الضحى للبناتاحيائيايه محمد سعدون محمد114511722422081014

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل537.0076.71ثانوية الضحى للبناتاحيائيحال ميسر حسين محمد114521722422081024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل527.0075.29ثانوية الضحى للبناتاحيائيدنيا عامر علي خلف114531722422081026

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيرحمه احمد يونس جهاد114541722422081027

كلية التمريض/جامعة نينوى650.0092.86ثانوية الضحى للبناتاحيائيرحمه سبهان هزيم صالح114551722422081028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل505.0072.14ثانوية الضحى للبناتاحيائيرحمه يونس اسماعيل صالح114561722422081029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل560.0080.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيزهراء عدنان محمد ياسين114571722422081033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0083.14ثانوية الضحى للبناتاحيائيزينب محمد عبد القادر مراد114581722422081034

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57ثانوية الضحى للبناتاحيائيسبأ عبد الستار محمود وهب114591722422081038

كلية العلوم/جامعة الموصل638.0091.14ثانوية الضحى للبناتاحيائيصابرين عبد هللا علي نفط114601722422081044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0082.57ثانوية الضحى للبناتاحيائيصفا طارق مؤيد محمود114611722422081045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0063.71ثانوية الضحى للبناتاحيائيصفا محمد حمدون عبو114621722422081047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0080.86ثانوية الضحى للبناتاحيائيصفاء يوسف احمد محمود114631722422081048

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية الضحى للبناتاحيائيغفران قاسم جانكير ميرزا114641722422081057

كلية التمريض/جامعة الموصل672.0096.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيفاطمه فرحان حسين قادر114651722422081060

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43ثانوية الضحى للبناتاحيائيمرام طارق عبد الرزاق حسن114661722422081063
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل522.0074.57ثانوية الضحى للبناتاحيائيمنار جاسم محمد محمود114671722422081066

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية الضحى للبناتاحيائيمنار عبد الرحمن محمد اسماعيل114681722422081067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0083.43ثانوية الضحى للبناتاحيائيمنار ياسر ابراهيم احمد114691722422081068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل544.0077.71ثانوية الضحى للبناتاحيائيمنى سالم حسن علي114701722422081069

كلية العلوم/جامعة الموصل647.0092.43ثانوية الضحى للبناتاحيائيمي صالح جاسم محمد114711722422081070

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل441.0063.00ثانوية الضحى للبناتاحيائينبأ حسين علي محمد114721722422081072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0061.14ثانوية الضحى للبناتاحيائينسرين ايمن يونس مجيد114731722422081074

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل594.0084.86ثانوية الضحى للبناتاحيائينور الهدى راكان عبد احمد114741722422081075

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل532.0076.00ثانوية الضحى للبناتاحيائينور وسيم فوزي فاروق114751722422081076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0079.43ثانوية المأمون للبناتاحيائياروى احمد حمد محمود114761722422082002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57ثانوية المأمون للبناتاحيائيازهار حامد عبد كعود114771722422082003

كلية التمريض/جامعة تلعفر633.0090.43ثانوية المأمون للبناتاحيائياسماء جبر احمد حسين114781722422082008

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00ثانوية المأمون للبناتاحيائياسماء عبد الغني احمد جواد114791722422082011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71ثانوية المأمون للبناتاحيائياالء حازم حسين محمد علي114801722422082016

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية المأمون للبناتاحيائياالء خالص احمد محمد114811722422082017

كلية التمريض/جامعة نينوى648.0092.57ثانوية المأمون للبناتاحيائياميره احمد عاكوب محمد114821722422082021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل604.0086.29ثانوية المأمون للبناتاحيائيايمان احمد عاكوب محمد114831722422082024

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل508.0072.57ثانوية المأمون للبناتاحيائيايمان عبد الستار محمد مطر114841722422082026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية المأمون للبناتاحيائيايه شاكر محمود هوار114851722422082031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0081.14ثانوية المأمون للبناتاحيائيايه عبد الواحد سطم احمد114861722422082033

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29ثانوية المأمون للبناتاحيائيبراء محمود محمد احمد114871722422082036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57ثانوية المأمون للبناتاحيائيبيان خلف محمد سليمان114881722422082037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل515.0073.57ثانوية المأمون للبناتاحيائيتغريد صدام غانم احمد114891722422082040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29ثانوية المأمون للبناتاحيائيجيالن صباح سعود صالح114901722422082044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43ثانوية المأمون للبناتاحيائيحنين طالب عاكوب عبد114911722422082046

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0086.14ثانوية المأمون للبناتاحيائيدعاء مشعل فتحي عابد114921722422082048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0082.57ثانوية المأمون للبناتاحيائيرانيا طه سالم خضير114931722422082050

كلية طب االسنان/جامعة الموصل696.0099.43ثانوية المأمون للبناتاحيائيرحمه خالد علي عباس114941722422082053

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت460.0065.71ثانوية المأمون للبناتاحيائيرقيه صالح عبد هللا محمد114951722422082058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0083.29ثانوية المأمون للبناتاحيائيرنا علي محسن علي114961722422082059

كلية العلوم/جامعة الموصل661.0094.43ثانوية المأمون للبناتاحيائيريا حسين عبد حمود114971722422082062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86ثانوية المأمون للبناتاحيائيريم حميد عواد محمد114981722422082063

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0068.57ثانوية المأمون للبناتاحيائيريم عبد هللا سلمان داؤد114991722422082064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0063.00ثانوية المأمون للبناتاحيائيزهراء خالد ابراهيم محمد115001722422082065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0065.86ثانوية المأمون للبناتاحيائيزينب محمود عبد محمد115011722422082069

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29ثانوية المأمون للبناتاحيائيسجى محمد عبد الوهاب محمود115021722422082071

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57ثانوية المأمون للبناتاحيائيسوزان وعد حسين محمد115031722422082073

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل613.0087.57ثانوية المأمون للبناتاحيائيشهد مصطفى احمد عبوش115041722422082076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0064.43ثانوية المأمون للبناتاحيائيصفاء صالح احمد حسين115051722422082079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0063.57ثانوية المأمون للبناتاحيائيطيبه دحام ابراهيم حمشي115061722422082080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71ثانوية المأمون للبناتاحيائيعائشه محمود احمد حميد115071722422082081

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل511.0073.00ثانوية المأمون للبناتاحيائيعبير عبد االله محمد محمود115081722422082082
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43ثانوية المأمون للبناتاحيائيعفاف طه عبد القادر علي115091722422082084

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل550.0078.57ثانوية المأمون للبناتاحيائيغفران خالد محمود ثالج115101722422082085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت535.0076.43ثانوية المأمون للبناتاحيائيغفران محمد حمود عبد هللا115111722422082086

كلية العلوم/جامعة الموصل672.0096.00ثانوية المأمون للبناتاحيائيفرح فارس عزيز صالح115121722422082088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0080.86ثانوية المأمون للبناتاحيائيقبس مروان احمد حماده115131722422082089

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية578.0082.57ثانوية المأمون للبناتاحيائيكوثر مصطفى اسماعيل ابراهيم115141722422082090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00ثانوية المأمون للبناتاحيائيمحروسه وجدي محمد عبو115151722422082093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0080.29ثانوية المأمون للبناتاحيائيمريم حسن ياسين حسن115161722422082096

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية464.0066.29ثانوية المأمون للبناتاحيائيمريم صباح محمد حميد115171722422082097

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل448.0064.00ثانوية المأمون للبناتاحيائيمنار يوسف احمد عوض115181722422082100

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0071.29ثانوية المأمون للبناتاحيائيمها عبد القادر حسين عبد هللا115191722422082101

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية630.0090.00ثانوية المأمون للبناتاحيائينبأ شعالن محمود عبد المحسن115201722422082103

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية المأمون للبناتاحيائينور عبد الكريم عدنان عبد الهادي115211722422082111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0080.57ثانوية المأمون للبناتاحيائينور علي حامد فياض115221722422082112

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل500.0071.43ثانوية المأمون للبناتاحيائيهاله خالص احمد محمد115231722422082117

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل538.0076.86ثانوية المأمون للبناتاحيائيهديل احمد محمد عوض115241722422082118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل594.0084.86ثانوية المأمون للبناتاحيائيوسن زامل يونس محمد115251722422082120

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.5695.22ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيانفال مظهر عبد القادر صالح115261722422083001

كلية طب الموصل/جامعة الموصل712.44101.78ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيتقوى محمد ابراهيم حسن115271722422083002

كلية طب الموصل/جامعة الموصل706.00100.86ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيجنة احمد عبد السالم علي115281722422083003

كلية التمريض/جامعة الموصل679.3297.05ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيرؤى محمد اسعد شيت115291722422083004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل708.68101.24ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيزينب طالل نايف محمود115301722422083006

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0899.87ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيفرح محمود سامي اسماعيل115311722422083008

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.1298.59ثانوية المتميزات الثانيةاحيائينبأ بالل صالح محمد115321722422083010

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.40100.49ثانوية المتميزات الثانيةاحيائييمامه ذنون حسن علي115331722422083011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل581.0083.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيآية زيدان خلف محمد115341722422084001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0066.57ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائياريج مجيد يونس طعمه115351722422084003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.0068.43ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائياسراء عبد هللا مطلك علي115361722422084005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل538.0076.86ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائياسماء خالد شهاب احمد115371722422084006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيافراح احمد صالح منديل115381722422084008

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائياالء طلعت بشير ابراهيم115391722422084009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيامنه محمد علي صالح115401722422084010

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيانسام محمد خلف نايف115411722422084012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل542.0077.43ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيايات حميد محمد فتحي115421722422084014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيايمان محسن صالح منصور115431722422084015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل546.0078.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيايه احمد جرجيس عبد هللا115441722422084016

كلية التمريض/جامعة تلعفر633.0090.43ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيتماره زياد عبد االله قاسم115451722422084023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل601.0085.86ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيحنان ياسين محمود يونس115461722422084024

كلية العلوم/جامعة الموصل642.0091.71ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيحنين صبحي شيت حسين115471722422084025

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0086.86ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيرسل فائز سليمان محمود115481722422084029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0081.71ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيرسل فواز خلف سرحان115491722422084030

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0094.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيرغده ابراهيم حسن موسى115501722422084033
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كلية التمريض/جامعة الموصل670.0095.71ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيريفان صالح زيدان خليف115511722422084035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0064.71ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيزمن رضوان شاكر محمود115521722422084037

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيزهراء محمود جاسم محمد115531722422084040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل601.0085.86ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيزينه يوسف ادريس جرجيس115541722422084042

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0069.43ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيسلوى صفوان شاكر محمود115551722422084045

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيسماح عواد محمود عكله115561722422084046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيشفاء محسن عنتر خضر115571722422084051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل593.0084.71ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيشهد صدام محنش عمر115581722422084052

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى586.0083.71ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيشهد عباس زيدان فياض115591722422084053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0081.14ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيشيرين جاسم محمد جوير115601722422084054

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيطيبه وعد ذنون عبد هللا115611722422084059

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى592.0084.57ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيغفران بسام محمد فاضل115621722422084062

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0067.86ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيغفران يوسف جاسم محمد115631722422084065

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية628.0089.71ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيليلى ابراهيم خلف حسين115641722422084069

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل505.0072.14ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيمروه بشار اسماعيل خليل115651722422084073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0080.86ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيمنال فتحي محمد سليم115661722422084077

كلية التمريض/جامعة تلعفر639.0091.29ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيمنتهى عبد هللا احمد محمد115671722422084078

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل521.0074.43ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائينور رافد فتحي حسن115681722422084087

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائينور مزاحم طه يونس115691722422084088

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيهند محمد هاشم حامد115701722422084091

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0072.57ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيوسن علي يونس محمد115711722422084092

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية عمر كان للبناتاحيائيابتهال عبد الكريم محمد احمد115721722422085001

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0086.00ثانوية عمر كان للبناتاحيائيابتهال ماجد خورشيد محمود115731722422085002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل534.0076.29ثانوية عمر كان للبناتاحيائيانفال ظاهر صادق حمود115741722422085004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل545.0077.86ثانوية عمر كان للبناتاحيائيايه عبد الهادي سليمان حسن115751722422085005

كلية التربية /جامعة الحمدانية612.0087.43ثانوية عمر كان للبناتاحيائيبتول جار هللا سعد هللا ولي115761722422085006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل515.0073.57ثانوية عمر كان للبناتاحيائيرحمه عبد الهادي سليمان حسن115771722422085007

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية636.0090.86ثانوية عمر كان للبناتاحيائيرحمه محمد سعيد داود115781722422085008

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0081.14ثانوية عمر كان للبناتاحيائيزهراء محمد عباس حيدر115791722422085009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى542.0077.43ثانوية عمر كان للبناتاحيائيسجى رائد خليل اسماعيل115801722422085010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0079.43ثانوية عمر كان للبناتاحيائيسجى طارق سعيد احمد115811722422085011

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.71ثانوية عمر كان للبناتاحيائيفاطمه مسلم محمد صالح115821722422085012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0063.00ثانوية السالمية للبناتاحيائيازهار خلف سعيد مصطفى115831722422086002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14ثانوية السالمية للبناتاحيائيرابحه احمد حسين علي115841722422086005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية السالمية للبناتاحيائيريام يوسف ابراهيم محمد115851722422086006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0082.71ثانوية السالمية للبناتاحيائيصفيه محمود حسن احمد115861722422086007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل540.0077.14ثانوية السالمية للبناتاحيائيضحى احمد حسين علي115871722422086008

كلية القانون/جامعة نينوى572.0081.71ثانوية السالمية للبناتاحيائيفاطمه مهدي علي حمزه115881722422086010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية466.0066.57ثانوية السالمية للبناتاحيائيهيام احمد علي صالح115891722422086015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل505.0072.14ثانوية تل عبطة للبناتاحيائيانضال ابراهيم عفاص سلطان115901722422087004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86ثانوية تل عبطة للبناتاحيائيايالف عبد هللا صالح خالد115911722422087005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43ثانوية تل عبطة للبناتاحيائيجواهر علي مشعان عبد115921722422087006
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل509.0072.71ثانوية تل عبطة للبناتاحيائيرفعه تركي غضوي صالح115931722422087011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14ثانوية تل عبطة للبناتاحيائيشروق حمد سليمان جمعه115941722422087016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل590.0084.29ثانوية تل عبطة للبناتاحيائيعيده ميزر غفير عبد115951722422087019

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57ثانوية تل عبطة للبناتاحيائيكافي عبد خلوف خربان115961722422087020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71ثانوية تل عبطة للبناتاحيائيهاجر خضر الياس خضر115971722422087022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0080.29ثانوية تل عبطة للبناتاحيائيهجران عبد هجيج عبيد115981722422087023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل535.0076.43ثانوية عوينات للبناتاحيائيامل عبد الغني طيوب محمد115991722422088005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل525.0075.00ثانوية عوينات للبناتاحيائياميمه علي طه ياسين116001722422088006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل499.0071.29ثانوية عوينات للبناتاحيائيايمان ثامر حماد هميان116011722422088008

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية631.0090.14ثانوية عوينات للبناتاحيائيبشرى خلف محمد كنوش116021722422088012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0066.71ثانوية عوينات للبناتاحيائيتيجان جاسم محمد حمود116031722422088013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0081.71ثانوية عوينات للبناتاحيائيسميره شاهر عواد حسو116041722422088020

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.00100.14ثانوية عوينات للبناتاحيائيعاليه بشير محمد حسن116051722422088026

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر459.0065.57ثانوية عوينات للبناتاحيائيعذاري انور احمود غضبان116061722422088029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0083.57ثانوية عوينات للبناتاحيائيعهود غانم مجبل حميد116071722422088031

كلية التمريض/جامعة الموصل685.0097.86ثانوية عوينات للبناتاحيائيفرح خليف عسكر فنتوش116081722422088033

كلية التمريض/جامعة الموصل668.0095.43ثانوية عوينات للبناتاحيائيمي حمد صالح ضحوي116091722422088043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك566.0080.86ثانوية عوينات للبناتاحيائينجد زيد شاهر مصلح116101722422088045

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل485.0069.29ثانوية عوينات للبناتاحيائينعيمه ساجت حماد غثيث116111722422088047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل485.0069.29ثانوية عوينات للبناتاحيائيوفاء ثامر محمد كنوش116121722422088054

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى455.0065.00ثانوية الشهداء للبناتاحيائيأمال فهمي محمد يونس عبد هللا116131722422090001

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر519.0074.14ثانوية الشهداء للبناتاحيائياالء غسان عبد الحميد مجيد116141722422090003

كلية الزراعة/جامعة تلعفر428.0061.14ثانوية الشهداء للبناتاحيائياالء ياسر عدنان هاشم116151722422090004

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86ثانوية الشهداء للبناتاحيائيخديجه محمد مصطفى احمد116161722422090008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر459.0065.57ثانوية الشهداء للبناتاحيائيزهراء حسين حسن يوسف116171722422090010

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00ثانوية الشهداء للبناتاحيائيزينب محمود عباس جعفر116181722422090012

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل471.0067.29ثانوية الشهداء للبناتاحيائيسارة يونس محمد يونس116191722422090014

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر442.0063.14ثانوية الشهداء للبناتاحيائيفاطمه نوح كردي اسماعيل116201722422090022

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر490.0070.00ثانوية الشهداء للبناتاحيائيفريال محمد صادق ابراهيم حسن116211722422090024

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب/جامعة الموصل470.0067.14ثانوية الشهداء للبناتاحيائيمنار عبد الوهاب عز الدين تقي116221722422090027

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر483.0069.00ثانوية الشهداء للبناتاحيائينبأ علي محمد عبد القادر116231722422090028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29ثانوية الشهداء للبناتاحيائينجمه فيصل ابراهيم محمد نور116241722422090029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل538.0076.86ثانوية الشهداء للبناتاحيائيهبه هاني قاسم تقي116251722422090031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل597.0085.29ثانوية ابو جربوعه للبناتاحيائيامنه حيدر هاشم محمود116261722422091002

كلية التمريض/جامعة الموصل669.0095.57ثانوية ابو جربوعه للبناتاحيائيبلقيس جياد غدير عباس116271722422091003

كلية التمريض/جامعة نينوى653.0093.29ثانوية ابو جربوعه للبناتاحيائيسوالف فياض عبد الجواد وهاب116281722422091009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل606.0086.57ثانوية ابو جربوعه للبناتاحيائيشيماء غانم خليل قمبر116291722422091010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0068.00ثانوية ابو جربوعه للبناتاحيائيصابرين صباح فارس عبد هللا116301722422091011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية ابو جربوعه للبناتاحيائيصفاء صالح الدين فارس عبد هللا116311722422091012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0080.86ثانوية ابو جربوعه للبناتاحيائيضحى احمد عبد االله باقي116321722422091013

كلية التربية /جامعة الحمدانية486.0069.43ثانوية ابو جربوعه للبناتاحيائيفاطمه جاسم حسن صالح116331722422091015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0079.57ثانوية ابو جربوعه للبناتاحيائيفضة احمد عبد االله باقي116341722422091018
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار525.0075.00ثانوية ابو جربوعه للبناتاحيائيكوثر عبد الكريم احمد عبد هللا116351722422091019

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ثانوية اصفية للبناتاحيائيازهار خليل ابراهيم موسى116361722422092001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0079.14ثانوية اصفية للبناتاحيائيرقية صباح جمعة احمد116371722422092011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل505.0072.14ثانوية اصفية للبناتاحيائيزينب سعد زرزور امحشول116381722422092015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية اصفية للبناتاحيائيسماهر حارث شعبان عبد هللا116391722422092018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86ثانوية اصفية للبناتاحيائيسوسن محمد عبد هللا زرزور116401722422092019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0070.71ثانوية اصفية للبناتاحيائيصفاء عبد الهادي محمد نعمه116411722422092024

كلية التمريض/جامعة نينوى654.0093.43ثانوية اصفية للبناتاحيائيغصون عبد الوهاب احمد عزاوي116421722422092026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0079.43ثانوية اصفية للبناتاحيائيغفران صباح صالح غدير116431722422092027

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية اصفية للبناتاحيائينجاة جاسم محمد نعمه116441722422092034

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل531.0075.86ثانوية اصفية للبناتاحيائينمارق صالح ابراهيم محمد116451722422092036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل529.0075.57ثانوية اصفية للبناتاحيائيوفاء ادريس محمد خضير116461722422092038

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية اصفية للبناتاحيائييسرى منذر محمد حسن116471722422092040

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى446.0063.71ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائيامنه عامر خضير احمد116481722422093005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0066.29ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائيانفال صباح عواد ابراهيم116491722422093006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائيحوراء محمد محمود نهار116501722422093012

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0088.71ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائيرانيا ابراهيم صالح ابراهيم116511722422093013

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائيرحمه مناف عودة عطا هللا116521722422093014

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائيزهراء فهمي محمد زرزور116531722422093017

كلية القانون/جامعة نينوى574.0082.00ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائيساره سالم احمد علي116541722422093018

كلية الصيدلة/جامعة الموصل692.0098.86ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائيساره عبد الرزاق احمد فرمان116551722422093019

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل588.0084.00ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائيسرى محمد صالح سليمان116561722422093021

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0085.00ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائيصديقه سعود علي سالم116571722422093024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت545.0077.86ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائيطيبة حسين عبد هللا حسن116581722422093025

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائيفاطمة علي ابراهيم علي116591722422093028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0074.86ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائيفاطمة وعد هللا هالل حمدي116601722422093029

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائيكوثر حسين احمد مصلح116611722422093030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0072.43ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائيميس سعيد مسلط احمد116621722422093033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل540.0077.14ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائينبأ خالد هلوب احمد116631722422093034

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية561.0080.14ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائينور احمد عصمان حسين116641722422093036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت477.0068.14ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائينور الهدى علي حسين علي116651722422093037

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل440.0062.86ثانوية الحود الفوقاني للبناتاحيائييسرى صفاء حمود كنعان116661722422093044

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية القصر للبناتاحيائيعائشه خليل حامد سليم116671722422094006

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل458.0065.43ثانوية القصر للبناتاحيائيفاطمة نوري ادريس رمضان116681722422094008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0083.29ثانوية القصر للبناتاحيائيفرات ادريس رمضان حميدي116691722422094009

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57ثانوية القصر للبناتاحيائيمريم وليد حمادي يونس116701722422094011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية422.0060.29ثانوية القصر للبناتاحيائيموج جمال جاسم محمد116711722422094012

كلية التمريض/جامعة الموصل665.0095.00ثانوية العوسجة للبناتاحيائياريام عبد الرحمن محي عيسى116721722422095001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل537.0076.71ثانوية العوسجة للبناتاحيائيافكار محمد صالح معيد116731722422095003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل521.0074.43ثانوية العوسجة للبناتاحيائيدعاء حسين محمد عيسى116741722422095006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت507.0072.43ثانوية العوسجة للبناتاحيائيزينه خضير حميد سالم116751722422095008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل551.0078.71ثانوية العوسجة للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحمن محي عيسى116761722422095011
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية العوسجة للبناتاحيائيلمياء عبد زيدان محمد116771722422095012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0082.57ثانوية العوسجة للبناتاحيائينهرين احمد شحاذه نزيل116781722422095014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت477.0068.14ثانوية اجحلة للبناتاحيائيبشرى ياسر خضير عبد هللا116791722422096005

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية اجحلة للبناتاحيائيساره ابراهيم خالد خضر116801722422096011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت498.0071.14ثانوية اجحلة للبناتاحيائيسارة عمار عبد هللا حمود116811722422096012

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43ثانوية اجحلة للبناتاحيائيسرى حامد عمر حسين116821722422096014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00ثانوية اجحلة للبناتاحيائيشيماء عامر علي جاسم116831722422096015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل510.0072.86ثانوية الموالي للبناتاحيائيالهام سعد احمد حمود116841722422097001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل485.0069.29ثانوية الموالي للبناتاحيائيانوار معمر محمد احمد116851722422097003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل512.0073.14ثانوية الموالي للبناتاحيائيايات محمود احمد مال هللا116861722422097004

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية الموالي للبناتاحيائيبثينه عصام احمد حسون116871722422097005

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.86ثانوية الموالي للبناتاحيائيرحاب عبد القادر محمد احمد116881722422097006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0082.86ثانوية الموالي للبناتاحيائيرنا محمد صالح علي116891722422097007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل607.0086.71ثانوية الموالي للبناتاحيائيرهف عبد الوهاب محمد موسى116901722422097008

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل651.0093.00ثانوية الموالي للبناتاحيائيريم بشير حسين عيسى116911722422097009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية الموالي للبناتاحيائيسفانه الياس احمد يونس116921722422097011

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0093.71ثانوية الموالي للبناتاحيائيشام الياس محمد احمد116931722422097012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل655.0093.57ثانوية الموالي للبناتاحيائيفاطمه الياس احمد يونس116941722422097016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل525.0075.00ثانوية الموالي للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحمن يونس عمر116951722422097017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل598.0085.43ثانوية الموالي للبناتاحيائيفداء احمد خضير احمد116961722422097019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية الموالي للبناتاحيائينجالء قتيبه شعبان نهار116971722422097020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل581.0083.00ثانوية الموالي للبناتاحيائينور سيف احمد محمود116981722422097022

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل519.0074.14ثانوية الموالي للبناتاحيائينور محمد عبد هللا خضير116991722422097023

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0099.86ثانوية الموالي للبناتاحيائيهديل علي محمد ثالج117001722422097024

كلية التمريض/جامعة الموصل663.0094.71ثانوية الموالي للبناتاحيائيهيام محمود محمد غضبان117011722422097025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0066.29ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائياسمهان عبد هللا عبيد احمد117021722422098004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0067.86ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيدالل فارس احمد عبيد117031722422098010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0066.00ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيشهد ياسين احمد صالح117041722422098015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل539.0077.00ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمة محمود احمد محمد117051722422098018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل521.0074.43ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيهدى عمر طه عبد هللا117061722422098027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية447.0063.86ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيهديل سالم عزيز عمير117071722422098029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل528.0075.43ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائييسرى سلطان حسن عواد117081722422098030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل482.0068.86ثانوية تل الشعير للبناتاحيائياسماء عدنان عبد حسن117091722422099001

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية تل الشعير للبناتاحيائيايمان محمود حسين صالح117101722422099004

كلية التمريض/جامعة الموصل660.0094.29ثانوية تل الشعير للبناتاحيائيناديه احمد جاسم محمد117111722422099010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0082.57ثانوية الشهيد إبراهيم النهر للبناتاحيائياسراء عبد القادر شعبان فرحان117121722422102002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0081.14ثانوية الشهيد إبراهيم النهر للبناتاحيائياالء شيت احمد جاد هللا117131722422102003

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية الشهيد إبراهيم النهر للبناتاحيائيرحمه علي سالم رجب117141722422102009

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86ثانوية الشهيد إبراهيم النهر للبناتاحيائيشيماء عبد السالم ادريس عبد هللا117151722422102012

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية الشهيد إبراهيم النهر للبناتاحيائيصهباء احمد نامس احمد117161722422102013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية الشهيد إبراهيم النهر للبناتاحيائيضحى محمد خلف كنوش117171722422102014

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43ثانوية الشهيد إبراهيم النهر للبناتاحيائيمنى حمد مناع محيميد117181722422102020
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كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.0098.71ثانوية الشهيد إبراهيم النهر للبناتاحيائييقين محمد ياس جاسم117191722422102027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0065.71ثانوية الخضر والبساطلية للبناتاحيائياسماء داؤود ذياب احمد117201722422103001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل582.0083.14ثانوية الخضر والبساطلية للبناتاحيائيانوار غانم احمد محمود117211722422103002

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43ثانوية الخضر والبساطلية للبناتاحيائيدعاء صفوان عبد هللا خضير117221722422103004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل552.0078.86ثانوية الخضر والبساطلية للبناتاحيائيرحاب محمود احمد عمر117231722422103006

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية الخضر والبساطلية للبناتاحيائيرفل عالء فتحي خضير117241722422103009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0066.86ثانوية الخضر والبساطلية للبناتاحيائيرواء وعد صحن ارحيل117251722422103010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0079.29ثانوية الخضر والبساطلية للبناتاحيائيريم وليد امين فتحي117261722422103011

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71ثانوية الخضر والبساطلية للبناتاحيائيصفية محمود احمد عمر117271722422103016

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية الخضر والبساطلية للبناتاحيائيمريم احمد ذياب مطلك117281722422103019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل488.0069.71ثانوية الخضر والبساطلية للبناتاحيائيمريم غازي عبد الجليل اسماعيل117291722422103020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل499.0071.29ثانوية الخضر والبساطلية للبناتاحيائيهبة فواز احمد سلطان117301722422103026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00ثانوية الخضر والبساطلية للبناتاحيائيهجران مروان عبد هللا خضير117311722422103027

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل568.0081.14ثانوية االخوة للبناتاحيائيآيه عبد الخالق محمد اسماعيل117321722422104002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.14ثانوية االخوة للبناتاحيائياسيا محمد عبد الرحمن محمد117331722422104005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0063.71ثانوية االخوة للبناتاحيائيايالف حميد محمد سعيد117341722422104007

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14ثانوية االخوة للبناتاحيائيايناس خير هللا محمد اسماعيل117351722422104013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل515.0073.57ثانوية االخوة للبناتاحيائيرنا احمد ابراهيم فرمان117361722422104022

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29ثانوية االخوة للبناتاحيائيره فاه نصر الدين سعيد شيخو117371722422104024

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14ثانوية االخوة للبناتاحيائيزينب فاضل كمو سلو117381722422104026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0073.57ثانوية االخوة للبناتاحيائيزينب فالح حسن عمر117391722422104027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0071.71ثانوية االخوة للبناتاحيائيسدرة ناجي مصطفى حسن117401722422104029

كلية اآلداب/جامعة الموصل535.0076.43ثانوية االخوة للبناتاحيائيسهر وصفي عثمان سعيد117411722422104032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل529.0075.57ثانوية االخوة للبناتاحيائيطيبة محمد احمد عمر117421722422104036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0083.14ثانوية االخوة للبناتاحيائيمروه عصام سليم عثمان117431722422104043

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل507.0072.43ثانوية القلعة للبناتاحيائياية محمد ابراهيم حسين117441722422105001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل547.0078.14ثانوية القلعة للبناتاحيائيايمان شعيب محمد صالح مصطفى117451722422105002

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر460.0065.71ثانوية القلعة للبناتاحيائيايه عبد اللطيف ابراهيم سليمان117461722422105003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0082.14ثانوية القلعة للبناتاحيائيدعاء عبد السالم فاضل وهب117471722422105005

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر488.0069.71ثانوية القلعة للبناتاحيائيدنيا علي سليمان احمد117481722422105007

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57ثانوية القلعة للبناتاحيائيفاطمه علي ابراهيم علي117491722422105008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0061.14ثانوية المكوك للبناتاحيائياستبرق صباح حسن جار هللا117501722422106003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية المكوك للبناتاحيائياسيل فرمان ابراهيم احمد117511722422106004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86ثانوية المكوك للبناتاحيائياصاله احمد عبد هللا فرحان117521722422106005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل597.0085.29ثانوية المكوك للبناتاحيائيامنه سعد عطية شريدة117531722422106006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت544.0077.71ثانوية المكوك للبناتاحيائيايه فرحان صالح رجب117541722422106008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية المكوك للبناتاحيائيبدور صباح خضر محمد117551722422106009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية599.0085.57ثانوية المكوك للبناتاحيائيتقى حسين عبد هللا صالح117561722422106012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية المكوك للبناتاحيائيرحاب محمود علي حمد117571722422106016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية المكوك للبناتاحيائيرحمه هاشم ذنون محمد117581722422106018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية المكوك للبناتاحيائيرقيه عبد هللا محمد دحام117591722422106019

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00ثانوية المكوك للبناتاحيائيريم غالب محمد عبد هللا117601722422106021
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0062.00ثانوية المكوك للبناتاحيائيزهراء خضر اسماعيل جراد117611722422106022

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر457.0065.29ثانوية المكوك للبناتاحيائيسبأ ثائر محمد عمر117621722422106026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0060.57ثانوية المكوك للبناتاحيائيسهاد فرمان ابراهيم احمد117631722422106028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0068.14ثانوية المكوك للبناتاحيائيشهد سعد ناظم حسين117641722422106030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل596.0085.14ثانوية المكوك للبناتاحيائيشيماء احمد ابراهيم عبد هللا117651722422106032

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية المكوك للبناتاحيائيشيماء عبد سليمان حمود117661722422106035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل522.0074.57ثانوية المكوك للبناتاحيائيمنى سلطان محمد احمد117671722422106041

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية المكوك للبناتاحيائييسرى عبد الخالق مطر محمود117681722422106049

كلية التمريض/جامعة تلعفر643.0091.86ثانوية كبرلي للبناتاحيائياستبرق ابراهيم حازم حسين117691722422107001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل593.0084.71ثانوية كبرلي للبناتاحيائياسراء علي ايوب غائب117701722422107002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل546.0078.00ثانوية كبرلي للبناتاحيائيايمان عامر احمد محمد117711722422107005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل595.0085.00ثانوية كبرلي للبناتاحيائيرقيه حازم رشيد عبو117721722422107006

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل495.0070.71ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيآمنه عمار عز الدين يونس117731722424001003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيايالف نبراس عبد الرحيم يعقوب117741722424001006

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0089.57ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيتبارك نوفل محمد احمد117751722424001011

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية681.5297.36ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيحنين ناظم علي داود117761722424001015

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل446.0063.71ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيدعاء محمد قاسم ابراهيم117771722424001016

كلية التمريض/جامعة الموصل678.4896.93ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيرحاب محمد علي عبد هللا117781722424001019

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل589.2084.17ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيرحمه عفان فالح احمد117791722424001020

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.00100.71ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيرغد محمود احمد رشيد117801722424001024

كلية طب الموصل/جامعة الموصل708.44101.21ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيرند حسن علي صكر117811722424001025

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.68100.10ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء كنعان زكي حسن117821722424001027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب شامل ادريس جرجيس117831722424001028

كلية الطب/جامعة نينوى698.4099.77ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيساره طالل توفيق مصطفى117841722424001031

كلية التمريض/جامعة الموصل669.0095.57ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيساره عبد الكريم عبد العزيز احمد117851722424001032

كلية طب الموصل/جامعة الموصل708.60101.23ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيسنا شامل حسام الدين محمد علي117861722424001033

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيشيماء عبد الكريم عواد طه117871722424001035

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل555.0079.29ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيصفا معتز ادريس رؤوف117881722424001036

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.1298.87ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيصفا ياسر محمد عبد هللا117891722424001037

كلية التمريض/جامعة الموصل667.0095.29ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيعزيزه خالد نجم ابراهيم117901722424001040

كلية طب الموصل/جامعة الموصل707.44101.06ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيعال مهند وجيه سعيد117911722424001041

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.1296.02ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيغسق سبهان محمود رشيد117921722424001042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0066.71ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيغفران عبد السالم محمود منصور117931722424001044

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء خالد صبحي احمد117941722424001046

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه فائز محمد سفر جميل117951722424001048

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.96100.57ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيلجين احمد زهير ذنون117961722424001050

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيمآب جمال محمود احمد117971722424001051

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.3697.48ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيمروة عمر ضاحي محمد117981722424001052

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0086.57ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم عمر قيدار حسن117991722424001055

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية498.0071.14ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم مدحت صبيح سعيد118001722424001057

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.4496.92ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم نافع سعد هللا احمد118011722424001058

كلية التمريض/جامعة الموصل666.5695.22ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيمنار مظفر ضرار محمد118021722424001059
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائينبأ خير الدين خليل احمد118031722424001061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل646.5692.37ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائينور كنعان زكي حسن118041722424001064

كلية الصيدلة/جامعة الموصل688.8498.41ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائينورا نوار نافع فتحي118051722424001065

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل620.0088.57ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائينورهان حسن علي ياسين118061722424001066

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيهند نواف محمد احمد118071722424001067

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.4463.78اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيأريج طالل عبد حسين118081722424002001

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيأفنان مظفر سعد هللا اسماعيل118091722424002002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى464.0066.29اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيأمنه احمد سالم صالح118101722424002004

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيآمنه عزام صالح محمود118111722424002005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.4896.93اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيآمنه فارس حازم جرجيس118121722424002007

كلية الحقوق/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيإيالف يونس بديع سليم118131722424002011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيآيه عدي الزم حسين118141722424002016

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائياسماء باسم علي طه118151722424002018

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيايناس عبد الناصر محمد نوري118161722424002020

كلية التمريض/جامعة نينوى655.0093.57اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيايه مروان احمد سرحان118171722424002022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيتبارك فائز نجم عبد هللا118181722424002023

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.8499.98اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيتسنيم ثائر غانم وحيد118191722424002024

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيحياة ماهر هاشم هادي118201722424002033

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.8099.11اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيداليا زياد ابراهيم قاسم118211722424002034

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى645.0092.14اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيداليه محمد سالم دحام118221722424002035

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيدالل احمد فخري ذنون118231722424002036

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى639.4091.34اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيديما هشام علي حسين118241722424002039

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0087.43اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيديمه احمد عبد الغني فتحي118251722424002041

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيدينا نوفل حازم سلطان118261722424002043

كلية العلوم/جامعة الموصل601.0085.86اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيرؤى غسان علي جاسم118271722424002044

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0099.86اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيرؤى مهند علي حسين118281722424002045

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل602.0086.00اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيرانيا محمد صالح خلف118291722424002046

كلية العلوم/جامعة الموصل612.1687.45اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيرحاب محمود احمد صالح118301722424002047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيرحمه احمد هاشم محمد118311722424002048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.2495.46اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيرحمه علي خليل ابراهيم118321722424002049

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل589.0084.14اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيرحمه علي سعيد حمودي118331722424002050

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيرحمه عمر عبد العزيز غزال118341722424002051

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيرزان معن عبد القادر بشير118351722424002053

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل542.0077.43اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيرشا اسعد عبد االله ذنون118361722424002054

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية557.0079.57اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيرغد احمد ناظم محمد118371722424002056

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيرفل عبد القادر رمضان حسين118381722424002059

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيرند عمر موفق حسام الدين118391722424002062

كلية التمريض/جامعة الموصل670.0095.71اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيريا محمد جرجيس محمد118401722424002064

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى635.0090.71اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيريم معتز محمود سعيد118411722424002066

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.7696.39اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيريمة زيد احمد نجم118421722424002067

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيزبيده عمار نوزت محمد كامل118431722424002069

كلية العلوم/جامعة الموصل610.0087.14اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد سالم صالح118441722424002071
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كلية الحقوق/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد محمد118451722424002074

كلية التمريض/جامعة الموصل671.0095.86اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيزينب مروان وعد احمد118461722424002081

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيزينب ياسر طه يونس118471722424002082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل592.0084.57اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيساره فراس سالم حسين118481722424002087

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيسدره محمد وعد هللا يونس118491722424002092

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيسنا احمد خليل احمد118501722424002098

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيشهد نزار عبد الغني مهدي118511722424002100

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيصفا عماد حمدي عبد هللا118521722424002103

كلية طب الموصل/جامعة الموصل707.44101.06اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيصفا محمد نعمه هللا الياس118531722424002104

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى615.0087.86اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيصفا همام علي محمود118541722424002105

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيطيبه احمد حمزه حسان118551722424002107

كلية التمريض/جامعة الموصل667.0095.29اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيعائشه حسن ادريس محمد118561722424002111

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل581.1283.02اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيعائشه وليد غازي ابراهيم118571722424002112

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيعال ابراهيم محمد علي118581722424002113

كلية التمريض/جامعة نينوى647.0092.43اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيغصون اكرم احمد عبد هللا118591722424002114

كلية التمريض/جامعة نينوى651.0093.00اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيغفران رضوان ذنون عبد هللا118601722424002116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيفاتن محمد جرجيس حمدو118611722424002119

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيفرح زكي تركي صالح118621722424002120

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيفرح زياد عامر قاسم118631722424002121

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيقمر بشار عدنان ياسين118641722424002125

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيمريم رضوان نوري خليل118651722424002130

كلية التمريض/جامعة نينوى655.0093.57اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيمريم ريان طالل احمد118661722424002131

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0893.30اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيمريم علي صالح يونس118671722424002133

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل662.0094.57اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيمريم ماهر يونس عبد هللا118681722424002138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيملك احمد مؤيد علي118691722424002145

كلية العلوم/جامعة الموصل649.0092.71اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيمنال مثنى محمد ياسين118701722424002146

كلية العلوم/جامعة الموصل631.0090.14اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائينبأ عمار حسن محسن118711722424002148

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائينبأ فوزي سالم اسماعيل118721722424002149

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى645.0092.14اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائينبأ محمد اسماعيل ابراهيم118731722424002150

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائينور احمد فتحي عبد المجيد118741722424002155

كلية العلوم/جامعة الموصل622.0088.86اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائينور حسان خليل محمود118751722424002157

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى460.0065.71اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيهاجر احمد محمد احمد118761722424002167

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيهدى محمد علي حسن118771722424002174

كلية العلوم/جامعة الموصل663.6494.81اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيهديل عبد الناصر صالح خضر118781722424002175

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.86اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيورقاء طه محمد حسن118791722424002177

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيياسمين ابراهيم طارق ذنون118801722424002178

كلية طب الموصل/جامعة الموصل706.56100.94اعدادية الرسا االهلية للبناتاحيائيياسمين وسام فهمي ابراهيم118811722424002179

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0087.71ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائياالء محمود فاضل محمود118821722424003001

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية684.4897.78ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيامنه محمد صباح بشير118831722424003003

كلية العلوم/جامعة الموصل661.0094.43ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيامنه نوفل احمد شاكر118841722424003004

كلية التمريض/جامعة الموصل671.0095.86ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيايالف عدنان حسين مطر118851722424003005

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل608.0086.86ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيايه محمد حازم اسماعيل118861722424003006
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كلية العلوم/جامعة الموصل611.3287.33ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيتبارك حسين يونس حسين118871722424003007

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0087.00ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيجمانه نعمه محمود يونس118881722424003008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577.0082.43ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيدالل عالء يونس عزاوي118891722424003011

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.84100.83ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيدنيا عماد سلطان عبد هللا118901722424003012

كلية العلوم/جامعة الموصل628.7289.82ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيديما احمد عبد الرزاق محمد118911722424003013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل644.0092.00ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيديما احمد هاشم احمد118921722424003014

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى605.0086.43ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيرنده وائل منير محمدصادق118931722424003017

كلية الطب/جامعة نينوى697.0899.58ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيروال رمضان احمد علي118941722424003018

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى572.0081.71ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيريام محمد حاتم رشيد118951722424003019

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيريان عبد الكريم عبد الملك خلف118961722424003020

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب انور محمدزكي احمد118971722424003023

كلية طب الموصل/جامعة الموصل708.76101.25ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيساره احمد عصام احمد118981722424003025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.0067.00ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيساره دريد غانم سعيد118991722424003026

كلية طب االسنان/جامعة الموصل707.60101.09ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيساره عبد الرحمن فتحي شريف119001722424003027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيسما بشار منير يحيى119011722424003030

كلية الطب/جامعة تكريت696.8499.55ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيسما قيثار عبد الوهاب ابراهيم119021722424003031

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.32100.33ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيصفا احمد يونس قاسم119031722424003033

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.6499.23ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيطيبه رضوان صديق محمود119041722424003037

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0089.71ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيعائشه غالب حسون علي119051722424003042

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل651.0093.00ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيعال محمد صالح الدين شريف119061722424003043

كلية الصيدلة/جامعة الموصل691.2098.74ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيغدق محمد تقي احمد عبد هللا119071722424003044

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيغفران عامر جاسم محمد119081722424003045

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل645.0092.14ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيفاطمة معن عبد هللا عبد الرزاق119091722424003046

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.84100.55ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيمريم اركان شريف جاسم119101722424003056

كلية طب الموصل/جامعة الموصل713.00101.86ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيمريم علي يونس علي119111722424003057

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل660.2494.32ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيمريم عمر هاشم احمد119121722424003058

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.28100.47ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيمسرة علي عبد الفتاح عبد الرحمن119131722424003059

كلية طب الموصل/جامعة الموصل710.00101.43ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيمينا علي مؤيد رشيد119141722424003061

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائينبأ اسالم طارق قاسم119151722424003062

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.76100.54ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائينور خالد خضر فتحي119161722424003063

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية683.2497.61ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائينور محمد ضياء الدين محمد شريف119171722424003065

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.6498.81ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائينور يزن سالم قاسم119181722424003067

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية684.1697.74ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيهاجر صدام حسين علي119191722424003068

كلية طب االسنان/جامعة الموصل697.6499.66ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيهدى بشار عبد الغني محمد119201722424003069

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى506.5672.37ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيهديل نشوان صالح نوري119211722424003070

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية678.0496.86ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيياسمين محمد ابراهيم سعيد119221722424003072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0083.43ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتاحيائيامنه قبس غانم طه119231722424006001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0064.29ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيبان سليمان علي احمد119241722424007001

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيحنان عماد جبار يونس119251722424007002

كلية طب الموصل/جامعة الموصل707.20101.03ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيزبيده محمد نامق حسن119261722424007003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى463.0066.14ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيعائشة رياض محمد سعيد اسمير119271722424007006

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى570.0081.43ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيمريم رافع حازم محمد119281722424007007
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل533.0076.14ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياماني يحيى هاشم محمد119291722424008004

كلية العلوم/جامعة الموصل630.0090.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيامنه خالد محمد مردان119301722424008006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياميمة بسام ثابت شكر119311722424008008

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان زياد طارق هادي119321722424008011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان طه مجيد طه119331722424008013

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل666.0095.14ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك غانم عمير ياسين119341722424008022

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى588.0084.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيحنان يونس ذياب يونس119351722424008025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0063.57ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيداليا وليد ابراهيم حمو119361722424008029

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل519.0074.14ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيدالل عدنان عبد الرحمن حسين119371722424008033

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى582.0083.14ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمه اكرم محمود حسين119381722424008040

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية664.2494.89ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرفل عبد الكريم محمود ابراهيم119391722424008043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0081.29ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرنين غانم احمد شيت119401722424008045

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى577.6082.51ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزهر عصام صديق حسن119411722424008048

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل650.0092.86ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء هشام وعد هللا مهيدي119421722424008050

كلية الصيدلة/جامعة الموصل694.0099.14ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب محمد اسامة قاسم119431722424008051

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب مروان ابراهيم خضر119441722424008053

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل651.0093.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزينه هشام وعد هللا مهيدي119451722424008054

كلية العلوم/جامعة الموصل662.4894.64ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيصفا جوهر عبد هللا محمود119461722424008061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبه ثامر صباح عزيز119471722424008065

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبه جاسم احمد محمود119481722424008066

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبه محمود قاسم يحيى119491722424008067

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيغفران فراس نجم الدين سعيد119501722424008069

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل512.0073.14ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيغيفار محمد نجم عبد هللا119511722424008070

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل451.0064.43ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة سامي حسين ابراهيم119521722424008072

كلية الطب/جامعة نينوى695.8099.40ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم رافع عبد الهادي عمير119531722424008076

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.00100.14ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ محمد سالم ايوب119541722424008083

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594.0084.86ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيهبه اياد محمد صالح119551722424008089

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل534.0076.29ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيهبه مؤيد حسين محمد119561722424008091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.0067.00ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيآيه اياد حمد محمد119571722424010002

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى619.8488.55ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائياروى احمد عبد االله احمد119581722424010003

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.8498.98ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيايالف حازم احمد محمد119591722424010011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل536.0076.57ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيايه جاسم حسين علي119601722424010012

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيتبارك موسى شويخ جاسم119611722424010017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل482.0068.86ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيحياه انور عبد المجيد عبد العزيز119621722424010019

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى574.3282.05ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيدعاء شهاب احمد صالح119631722424010020

كلية التمريض/جامعة الموصل667.0095.29ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيرحمه احمد عبد الكريم عمر119641722424010022

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل459.0065.57ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيزينب حميد حامد حسين119651722424010026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل479.0068.43ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الرحمن حسين علي119661722424010027

كلية الطب/جامعة نينوى698.4899.78ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيساره شامل خليل محمود119671722424010028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل529.0075.57ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيسما هاشم لطفي احمد119681722424010029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد ناطق محمد صالح119691722424010033

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيفرح محمد محسن علي119701722424010035
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل706.60100.94ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيمرح محمد مجيد حميد119711722424010036

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية634.0090.57ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيمريم اياد محمد عبد هللا119721722424010037

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيمريم محمد سالم محمود119731722424010038

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيمالك جاسم نزال حسين119741722424010039

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائينور ابراهيم خليل محمد علي119751722424010044

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائينور ماهر حامد محمد119761722424010046

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيآمنه مظهر عبد القادر ناصر119771722424011004

كلية العلوم/جامعة الموصل663.2094.74ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيآيه صهيب محمد عامر حامد119781722424011008

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياسراء طارق سالم مطر119791722424011011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل521.0074.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياقبال جاسم محمد بكر119801722424011014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياماني علي صالح علي119811722424011016

كلية الطب/جامعة نينوى698.1299.73ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيانوار بسام زيدان خلف119821722424011017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايناس رافع علي ذنون119831722424011018

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.2899.18ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء سالم خلف ناصر119841722424011024

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0087.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك زياد طه يحيى119851722424011025

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.6099.94ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتقى شامل مجيد عبد هللا119861722424011027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيدالل زياد طارق عبد القادر119871722424011033

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.6099.23ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيديار عطا هللا حماد عفين119881722424011034

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرؤى ياسر عيدان صالح119891722424011035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمة محمد انصيف جاسم119901722424011036

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.6096.23ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمة وليد سهيل عزيز119911722424011037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل599.0085.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرشا ربيع عابر محمد119921722424011042

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل471.0067.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرشد احمد فاضل عبد الرزاق119931722424011043

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرغد ساير محمد دخيل119941722424011045

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرفل احمد عزيز احمد119951722424011047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية688.0098.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرفل فراس قاسم خالد119961722424011048

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرنا رمضان عزيز محمد119971722424011051

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0089.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيريم حميدي قدري شرعان119981722424011054

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.9697.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء قصي علي حياوي119991722424011058

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب خليل ابراهيم حسن120001722424011060

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب عامر محمود عبد120011722424011062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل530.0075.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينه هاشم جاسم محمد120021722424011064

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.6898.53ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيساره جواد جمعه يونس120031722424011068

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيساره عبد الحكيم غانم اعويد120041722424011071

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيساره محمد جاسم محمد120051722424011074

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى468.0066.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيساره محمود حازم سلو120061722424011075

كلية التمريض/جامعة نينوى646.0092.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى يونس احمد ياسين120071722424011077

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسميه عبد هللا صبار عواد120081722424011079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0082.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيشيماء محمد صالح خضر120091722424011080

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيصفا ثامر محمد يوسف120101722424011081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيصفا محمد جميل عبد120111722424011082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيصفا يونس محمود حسين120121722424011083
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كلية التمريض/جامعة نينوى646.0092.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيضحى سمير ابراهيم احمد120131722424011086

كلية التمريض/جامعة نينوى646.0092.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبه زياد بشير موسى120141722424011087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.6472.52ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبه طارق سعيد عبد هللا120151722424011088

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبه ياسر ادريس عبد هللا120161722424011089

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت465.0066.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيعلياء سعيد نجم خليل120171722424011095

كلية التمريض/جامعة الموصل670.0895.73ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيغيداء مشعل نجم عبد هللا120181722424011100

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة خضر يونس محمد120191722424011101

كلية الصيدلة/جامعة الموصل694.0099.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيلؤلؤه انس زهير احمد120201722424011105

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل560.0080.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيلبابه محمد حامد جاسم120211722424011106

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية682.0497.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم عباس طارق رشيد120221722424011110

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية647.0892.44ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم عماد طه خلف120231722424011111

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل542.0077.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم هوار عبد الهادي فتحي120241722424011113

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0087.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمالك رعد محمود حامد120251722424011114

كلية العلوم/جامعة الموصل631.0090.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمنى نشوان جميل محمد120261722424011116

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينجالء عثمان محسن احمد120271722424011120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0067.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينهى غالب جمعه حسين120281722424011125

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508.0072.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينور عالء الدين عبد الواحد عبد الصمد120291722424011130

كلية التمريض/جامعة الموصل664.0094.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينور يوسف عبد هللا محمود120301722424011131

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.1691.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهاجر حسام الدين احمد حسين120311722424011133

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.0098.71ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهاجر هيثم دحام زيدان120321722424011135

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهاله عبد هللا عزيز عبد هللا120331722424011137

كلية العلوم/جامعة الموصل632.0090.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهبه علي حميد علي120341722424011138

كلية التمريض/جامعة نينوى651.5693.08ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهبه منتصر طه عبد هللا120351722424011139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0074.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائييمامه يونس طه عطيه120361722424011144

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى640.4491.49ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيآالء ليث يونس محمود120371722424012001

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.00100.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيابتهال مزهر حسين علي120381722424012003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0081.86ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائياسراء ثائر حواس حميد120391722424012004

كلية العلوم/جامعة الموصل610.0087.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائياسراء ميسر هالل فرحان120401722424012005

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائياسالم عبد العظيم فاضل حمادي120411722424012006

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيامنة صهيب محمد يونس120421722424012007

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائياميره بشير طه محمد120431722424012009

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل645.0092.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيايمان عمار هاشم محمد120441722424012011

كلية الطب/جامعة نينوى696.8499.55ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيايمان محمد عسكر موسى120451722424012012

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيتيماء ياسر عبد القادر حسين120461722424012019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل588.0084.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيحنان احسان جاسم علي120471722424012020

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل514.0073.43ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيداليا ازهر عبد الحميد محمد علي120481722424012021

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل462.0066.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيرؤى رافع عبد حسين120491722424012024

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0087.57ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيرحمة فائز صالح خليل120501722424012026

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيرحمه ميسر نصر الدين نور الدين120511722424012028

كلية التمريض/جامعة تلعفر640.0091.43ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيرشا بشار سعدي شهاب120521722424012029

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء خير الدين زهير سحري120531722424012033

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0069.43ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء شامل خزعل شكر120541722424012034
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قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى576.2882.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل مرعي حسن120551722424012035

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينه حارث عبد القادر عبد هللا120561722424012037

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.4897.78ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيساره مهند جبر جاسم120571722424012040

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.6496.38ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيسدره مهند جبر جاسم120581722424012043

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل653.2093.31ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيسرى سعد محمد عبد القادر120591722424012044

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيسميه مروان جميل حسن120601722424012046

كلية التمريض/جامعة الموصل658.5694.08ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيشهد غانم محمدنذير هادي120611722424012047

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيعائشه هاشم طه علي120621722424012051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0080.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيكوثر خالد عبد هللا علي120631722424012057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0082.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمريم سالم ابراهيم علي120641722424012060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472.0067.43ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمريم محمد شهاب احمد120651722424012062

كلية العلوم/جامعة الموصل632.0090.29ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمريم محمد عبد علي120661722424012063

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.8897.13ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينور جمال احسان سعيد120671722424012070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل603.0086.14ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينور قيس يحيى قاسم120681722424012071

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيهبه حسين عمر صالح120691722424012073

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0068.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيهال عامر صالح حسين120701722424012074

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.8892.41ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائييقين محمود حسين يونس120711722424012077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0082.71ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائييمامه محمد داود حسن120721722424012078

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيأسماء عبد الستار حسن رشيد120731722424013001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيآيه عمر سبهان محمود120741722424013006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل594.0084.86ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيآيه نشوان خضر علي120751722424013008

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية596.0085.14ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيابتسام احمد نايف مصطفى120761722424013010

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل526.0075.14ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائياستبرق ابراهيم محمد عبد هللا120771722424013011

كلية التمريض/جامعة تلعفر635.9690.85ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائياطياف عبد عبد هللا محمود120781722424013015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.9278.70ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائياكرام عبد هللا حسون عبد هللا120791722424013016

كلية العلوم/جامعة الموصل651.2893.04ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائياالء صبار جاسم محمد120801722424013018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل482.0068.86ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيايمان جمعه سلطان جاسم120811722424013025

كلية طب الموصل/جامعة الموصل704.04100.58ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيايمان هاشم سالم علي120821722424013029

كلية العلوم/جامعة الموصل659.0894.15ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيايه عمر عبد الستار سليمان120831722424013032

كلية العلوم/جامعة الموصل637.0091.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيبراء فتحي صالح محمود120841722424013034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل609.0087.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيبسمله عمر عبد االله يوسف120851722424013035

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0090.71ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيحال عبد هللا احمد جاسم120861722424013041

كلية طب الموصل/جامعة الموصل707.28101.04ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيدالل زيد منير بشير120871722424013046

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.28100.04ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيرؤى محمد منصور محمود120881722424013048

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0087.43ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيرحمه زامل فازع غزال120891722424013053

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.8094.11ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيرحمه سعد سعيد سلو120901722424013054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.6483.23ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيرسل رضوان احمد يوسف120911722424013056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0079.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيرسل وعد صديق ذنون120921722424013058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0879.44ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيرفل عبد ياسين جاسم120931722424013061

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيزهراء احسان عبد هللا فتحي120941722424013064

كلية اللغات/جامعة بغداد577.0082.43ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيزينب محمد صالح حسن علي120951722424013068

كلية طب الموصل/جامعة الموصل704.64100.66ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيزينب محمود شهاب احمد120961722424013069
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.5696.94ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيساره ثامر يونس عبد هللا120971722424013071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل595.0085.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيسجى ليث وريد عبد الرحيم120981722424013074

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل596.0085.14ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيسدره عمار عبد هللا فتحي120991722424013075

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية676.2896.61ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيسما سامي سليمان حسين121001722424013077

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.9298.13ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيشام سعد علي محمود121011722424013079

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0094.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيشيماء يعرب عبد المنعم محمد صديق121021722424013081

كلية التمريض/جامعة نينوى649.0092.71ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيصفا راجي حسن رجب121031722424013083

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.5696.79ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيطيبة نشوان عادل محمود121041722424013086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0061.14ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيطيبه محمود حامد احمد121051722424013089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل589.0084.14ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيعائشه خيري حمدون حامد121061722424013090

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.2098.60ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيغفران عبد العزيز فتحي ابراهيم121071722424013092

كلية التمريض/جامعة الموصل684.4497.78ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيفاطمة رعد احمد جاسم121081722424013093

كلية الطب/جامعة نينوى697.2099.60ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمؤمنه عبد الرزاق قاسم اسماعيل121091722424013099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0082.57ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيماريا عمر سبهان محمود121101722424013100

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل526.3275.19ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمحاسن محمد احمد حماده121111722424013101

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.1699.02ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمروه مراد يونس محمد121121722424013103

كلية التمريض/جامعة تلعفر637.0491.01ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمريم ابراهيم ادريس عباس121131722424013104

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0497.15ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمريم امجد عز الدين صالح121141722424013105

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.52100.79ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمريم خالد ياسين قاسم121151722424013106

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل509.0072.71ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمالك حسن علي رشيد121161722424013109

كلية العلوم/جامعة الموصل624.8489.26ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمالك ماهر زهير غزال121171722424013110

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمنار جمال سعدي احمد121181722424013111

كلية العلوم/جامعة الموصل652.0093.14ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينبأ خالد غانم محمد121191722424013114

كلية العلوم/جامعة تكريت581.0083.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينبا زياد جالل جبار121201722424013117

كلية التمريض/جامعة الموصل664.0094.86ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينهاد حسين علي مزيد121211722424013123

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل525.0075.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينور احمد صالح محمود121221722424013125

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.7298.39ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينور جودت محمد محمود121231722424013127

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل613.8887.70ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينور هشام سالم مال حسين121241722424013132

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.8898.84ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيهبه فراس احمد اسماعيل121251722424013136

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيوئام نزار عبد شحاذه121261722424013141

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.5697.51ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائييقين بشار عبد هللا فتحي121271722424013142

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية632.0090.29ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيامنه بسام مؤيد يونس121281722424014002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل542.0077.43ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيايه بسام مؤيد يونس121291722424014003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0080.29ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيايه زياد غانم احمد121301722424014004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0066.57ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيايه يوسف صالح خليفه121311722424014005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيتبارك معن احمد علي121321722424014007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيحنين احمد عزو عمر121331722424014009

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيرحاب موسى حسين خلف121341722424014014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0079.86ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيرغد خالص خلف حسين121351722424014015

كلية العلوم/جامعة الموصل622.0088.86ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيسهام احمد عجاج حسين121361722424014020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0065.29ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيعائشه عبد الجبار قاسم محمد121371722424014021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل520.0074.29ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيهنادي وعد محمد مرهاش121381722424014028
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل510.0072.86ثانوية الزهراء االهلية للبناتاحيائيايمان مجبل ذيبان جابر121391722424015001

كلية التمريض/جامعة تلعفر632.0090.29ثانوية الزهراء االهلية للبناتاحيائيفاطمه جاسم حسن محمد121401722424015005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0078.57ثانوية الزهراء االهلية للبناتاحيائيهبه سالم طه علي121411722424015006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل482.0068.86ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيرانيا عامر سيفو عبد القادر121421722424016003

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيروى وليد محمد طاهر وهب121431722424016004

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0080.14ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائياسراء نايف محمد شبيب121441722424018001

كلية العلوم/جامعة الموصل618.4088.34ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيافنان عمار سعيد مصطفى121451722424018005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.2482.32ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيايالف عبد الجبار يوسف كيورك121461722424018008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيايناس عصمت عبد الغفور يوسف121471722424018011

كلية الصيدلة/جامعة الموصل693.0099.00ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيديما جاسم عبد الكريم سلمان121481722424018017

قسم رياض االطفال للبنات-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل577.0082.43ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيرحمه طه محمود محسن121491722424018020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0071.43ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيرحمه زياد عبد هللا طه121501722424018022

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.8897.27ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيرحمه يونس زينو حمد121511722424018023

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى644.0092.00ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيرغد زياد ذنون ايوب121521722424018024

كلية الصيدلة/جامعة الموصل693.0099.00ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيرند عمار حامد محمد121531722424018025

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.8094.40ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء اياد هاشم كاظم121541722424018027

كلية التمريض/جامعة نينوى647.2492.46ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزينب محمد ياسين احمد121551722424018031

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0087.71ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزينة محسن ابراهيم عزيز121561722424018032

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.28100.75ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزينه خالد محمد اديب احمد121571722424018033

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.3299.19ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيسدره عزام بشير محمود121581722424018034

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.2098.74ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيشهد محمد سعيد صالح محمد علي121591722424018037

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.7297.25ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيعائشه مروان هاشم عبد هللا121601722424018039

كلية التمريض/جامعة الموصل666.8095.26ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيعبير نزار ذياب احمد121611722424018040

كلية العلوم/جامعة الموصل622.0088.86ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيفاطمة راشد هاشم راشد121621722424018042

كلية طب الموصل/جامعة الموصل704.60100.66ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيفاطمه شامل دحام ذنون121631722424018043

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية561.0080.14ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيفرح فوزي صالح محمد121641722424018045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0070.86ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيلجين عادل سليمان عبود121651722424018047

كلية الحقوق/جامعة الموصل601.0085.86ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيمروة شامل سالم قادر121661722424018049

كلية الصيدلة/جامعة الموصل697.6099.66ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيمريم محمد عبد الجبار يونس121671722424018051

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيمريم وليد وعد نجم121681722424018054

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.3698.48ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيمنار نايف محمد شبيب121691722424018056

كلية العلوم/جامعة الموصل606.9686.71ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائينبأ اثير صالح محمد121701722424018058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل630.0090.00ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائينور محمد سعيد مصطفى121711722424018059

كلية الطب/جامعة نينوى696.4499.49ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيهاجر حسين محمد صباح فؤاد121721722424018060

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية586.0083.71ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيبحور قصي محمد عبد121731722424019002

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيتقى صدام عبد حميد121741722424019006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية686.0098.00ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيرحمه رياض محمد عبد هللا121751722424019007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0082.71ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزهراء عمر يونس حميد121761722424019010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل566.0080.86ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزينه محمد عبد المنعم بكر121771722424019011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0074.29ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيسما احمد يونس احمد121781722424019012

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل445.0063.57ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيملك عمار غانم محمد121791722424019017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.2897.61ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيجنه حسين احمد حسن121801722424020005
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كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيريم دريد جبر مجيد121811722424020009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.8897.70ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيزهور علي احمد حسن121821722424020010

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل673.7296.25ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيطيبة اسامة احمد حمدون121831722424020012

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل546.0078.00ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيغيداء زياد يونس عبد هللا121841722424020013

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيفرح ياسر خيري شاكر121851722424020014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل536.0076.57ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيمريم اسعد شوقي محمد صالح121861722424020015

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0094.00ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيمنار محمود محمد شهاب121871722424020016

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0896.01ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائييسرى بسام ياسين احمد121881722424020018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيآمنة جمال حسن زكر121891722424021001

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل568.0081.14ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيآمنه جاسم محمد قدو121901722424021002

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيايناس يونس سالم عبد هللا121911722424021014

كلية العلوم/جامعة الموصل655.0093.57ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيبيداء نبيل سعدي مال هللا121921722424021016

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل583.0083.29ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيتماره محمد عبد المنعم عبد الكريم121931722424021017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0070.71ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيحنان رياض حسيب مال هللا121941722424021019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.6879.67ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيربى خالد ابراهيم حميد121951722424021021

كلية العلوم/جامعة الموصل664.0094.86ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيرحمه قيدار محمد علي عبد هللا121961722424021022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية385.0055.00ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيرشا عادل محمد علي121971722424021024

كلية طب الموصل/جامعة الموصل708.92101.27ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيرفل رياض محمد شاكر محمود121981722424021026

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيرقية انس حازم قاسم121991722424021027

كلية االثار/جامعة الموصل467.0066.71ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيرقيه رضوان حازم قاسم122001722424021028

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.8899.13ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيزهراء زياد محمد محمود122011722424021030

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.60100.23ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيزينب سالم يونس سلطان122021722424021031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية595.0085.00ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيساره رياض صالح داود122031722424021033

كلية التمريض/جامعة الموصل665.0495.01ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيسدره صديق اسماعيل حامد122041722424021034

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0086.86ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيسدره يونس سالم ابراهيم122051722424021035

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل557.6479.66ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيسرى توفيق عبد هللا توفيق122061722424021036

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.0099.00ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيسنا ثامر محمود يونس122071722424021038

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى568.3281.19ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيطيبه خالد عزيز صالح122081722424021041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0081.57ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيليلى وليد خالد ابراهيم122091722424021045

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيمفاز نجم الدين عبد هللا عيسى122101722424021047

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.8892.70ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيمنوره زياد علي محمود122111722424021050

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0089.57ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيميار جمال عبد القادر محمد122121722424021051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية487.0069.57ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائينبأ موفق صالح فرج122131722424021054

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيهجران بسام محمد علي122141722424021059

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى474.0067.71ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيهيفاء طارق عبد الجبار مجيد122151722424021060

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية681.4097.34ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائياالء محمود سلطان حمادي122161722424024006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية675.8496.55ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائياماني احمد علي محمد122171722424024008

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى662.0094.57ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيامنه طه اسماعيل احمد122181722424024011

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0089.71ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيامنه محمد بشير جمال122191722424024015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.2897.75ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيامنه هيثم يحيى محمد122201722424024017

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0094.00ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيايالف نوري جاسم محمد122211722424024019

كلية التمريض/جامعة الموصل660.0094.29ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيبان حسين محمد احمد122221722424024026
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل708.44101.21ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيبنان حسام حازم طاهر122231722424024029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية573.0081.86ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيتبارك سمير عبد الجبار عبو122241722424024030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0070.43ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيجيهان محمد ابراهيم خليل122251722424024037

كلية العلوم/جامعة الموصل646.8092.40ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيداليا عصام حسين حمدون122261722424024040

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية678.5296.93ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيداليا محمد عادل محمد122271722424024041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0080.57ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيدالل بشار عز الدين يونس122281722424024044

كلية العلوم/جامعة الموصل649.3692.77ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيدالل طه ابراهيم قاسم122291722424024045

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيدالل عمار رشيد محمد122301722424024046

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل535.0076.43ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيدالل ناصر حمد احمد122311722424024049

كلية طب الموصل/جامعة الموصل706.96100.99ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيدينا علي حسين عبد122321722424024051

كلية طب الموصل/جامعة الموصل707.96101.14ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيرافده عبد هللا احمد ظاهر122331722424024052

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيرانيا لؤي نايف عزيز122341722424024053

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.1295.73ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيرحمه خالد نعمان عبد هللا122351722424024055

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل586.0083.71ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيرحمه عبد الرزاق سالم علي122361722424024056

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0089.14ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيرحمه عدنان زوبع منصور122371722424024057

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0086.71ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيرغد عامر بدران عزيز122381722424024060

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل533.0076.14ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيرند خالد حميد جاسم122391722424024062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0073.57ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيريام حسين ابراهيم محمد122401722424024065

كلية التمريض/جامعة الموصل685.8097.97ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيزمزم ثامر عبد حامد122411722424024068

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية687.2098.17ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء ظافر محمد سعيد اسماعيل122421722424024070

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.12100.30ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيزينب احمد عثمان احمد122431722424024073

كلية التمريض/جامعة تلعفر634.0090.57ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيزينب جواد احمد صالح122441722424024074

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل462.0066.00ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيساره احمد محمد محمود122451722424024077

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل481.0068.71ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيساميه محسن نمر فياض122461722424024079

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل557.0079.57ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيسدرة محمود عادل محمود122471722424024082

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.2898.75ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيسدرة وعد هللا محمد علي122481722424024083

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيسدره بدر ميسر عبد الجبار122491722424024085

كلية طب الموصل/جامعة الموصل698.7299.82ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيسميره احمد عيدان عبد هللا122501722424024088

كلية التمريض/جامعة الموصل661.0094.43ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيسيدرة محمد ابراهيم حسن122511722424024089

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيشهد محمد فتحي احمد122521722424024090

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0094.00ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيشيماء عبد هللا صالح محمد122531722424024091

كلية التمريض/جامعة نينوى652.0093.14ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيشيماء علي حسين عبوش122541722424024093

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيصفا يونس خليل يونس122551722424024096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيضحى عبد الرحمن هاني توفيق122561722424024097

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0498.29ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيطيبه عبد الرزاق عبد الهادي ذنون122571722424024099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيطيبه فارس شهاب احمد122581722424024100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيعائشة ريان صالح شيت122591722424024101

كلية التمريض/جامعة تلعفر643.0091.86ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيغفران عمار محمد داؤد122601722424024106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل607.0086.71ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيغفران وسام علي محمد122611722424024108

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل549.0078.43ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيفاطمه طالل تمو علي122621722424024109

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.1697.31ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيفنار غسان محمد زكي عون122631722424024111

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية611.9287.42ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيمريم ثابت نعمان محمد122641722424024115
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل709.04101.29ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيمريم ذاكر محمد سعيد اسماعيل122651722424024116

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى596.0085.14ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيمريم زياد مؤيد عبد هللا122661722424024117

كلية العلوم/جامعة كركوك598.0085.43ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيمريم محمد ثامر حسن122671722424024120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.4881.07ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيمنار ثائر خضر عطا هللا122681722424024123

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل518.0074.00ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيمنى احمد محمد ابرص122691722424024124

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل544.0077.71ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيمنى محمد نذير قاسم122701722424024125

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.36100.48ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائينبأ امين ابراهيم مصطفى122711722424024127

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائينبال جاسم هاشم جاسم122721722424024129

كلية التمريض/جامعة نينوى650.1692.88ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيندى احمد عيدان عبد هللا122731722424024130

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.2897.61ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائينورا ثائر ميسر عبد الجبار122741722424024136

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائينوران عمر عادل محمود122751722424024137

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية544.0077.71ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيهاجر اكرم محمد شيت122761722424024140

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية666.2495.18ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيهبه خالد عبد الوهاب عبد القادر122771722424024144

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيورقاء شهد غانم سعيد122781722424024149

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل499.0071.29ثانوية جواهر العلم االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد عبد االله رمضان122791722424025001

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى573.0081.86ثانوية جواهر العلم االهلية للبناتاحيائيصفا بشار سالم دحام122801722424025007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0064.57ثانوية جواهر العلم االهلية للبناتاحيائيهيام محمود حميد حويجه122811722424025008

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86ثانوية تلعفر المسائية للبنيناحيائياسماء بكر ابراهيم محمد122821722425003002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00ثانوية تلعفر المسائية للبنيناحيائيرمله محمد تقي حيدر محمد122831722425003005

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29ثانوية تلعفر المسائية للبنيناحيائيسكينه علي اصغر حسن احمد122841722425003009

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57ثانوية تلعفر المسائية للبنيناحيائيعائشه محمد نور محمود محمد122851722425003010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية تلعفر المسائية للبنيناحيائيعبير محمد جواد احمد حسن122861722425003011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية تلعفر المسائية للبنيناحيائيفهيمه حسيب زينل ابراهيم122871722425003013

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0084.86ثانوية العياضية المسائية للبنيناحيائيملك سالم احمد عزيز122881722425011002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائيحوراء إبراهيم حسن إسماعيل122891722425013001

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى620.0088.57ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائيدعاء فيصل احمد عزو122901722425013002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية560.0080.00ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائيدالل علي حازم محمد122911722425013003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية548.0078.29ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائيزينب محمد جميل رشيد122921722425013006

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى636.0090.86ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائيلليان سمعان ادم سمعان122931722425013007

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.00100.14ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيديانه احمد عبد القادر علي122941722425016001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسراء عبد الباسط فتحي حسن122951722426001009

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسماء سالم عواد ابراهيم122961722426001011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية438.0062.57اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيامنه احمد شاكر سليم122971722426001015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيجيالن عدنان عبد خلف122981722426001026

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيجيهان جاسم محمد شريف122991722426001027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيحنان زهير جهاد عبد القادر123001722426001029

كلية القانون/جامعة نينوى566.0080.86اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيحنين شعالن محمود جار هللا123011722426001030

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية545.0077.86اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدالل صالح حسن جاسم123021722426001033

كلية التمريض/جامعة نينوى653.0093.29اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدنيا غازي جاسم محمد123031722426001036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0066.57اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيديمه ليث رافع صابر123041722426001038

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدينا شحاذه عبد هللا جاسم123051722426001039

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0082.57اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرانيه عنتر اعبيان افنيسان123061722426001041
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كلية اآلداب/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه ابراهيم عزيز بكتش123071722426001044

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه محمود عبد الرزاق محمود123081722426001048

كلية التمريض/جامعة تلعفر643.0091.86اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرغد اسماعيل قادر محمد123091722426001050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرغد حازم جاسم محمد123101722426001051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0080.86اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرقيه ياسين محمد مولود123111722426001054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرواء طارق احمد حسين123121722426001056

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0086.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيروان عاطف عبد الوهاب محمود123131722426001058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم عجاج ابراهيم123141722426001062

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزهراء عمار فاضل محمد123151722426001067

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزهراء فواز خالد عبد العزيز123161722426001068

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى627.6889.67اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزهراء محمود سلمان احمد123171722426001069

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية566.0080.86اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيساره حسين مخلف ساير123181722426001074

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيساره سالم عباس سلطان123191722426001075

كلية التربية /جامعة الحمدانية490.0070.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيساره عمار محمد رشيد123201722426001076

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى460.0065.71اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسدره سليمان خلف احمد123211722426001081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0063.57اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسلسبيل شهاب احمد حماده123221722426001083

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسلوى مال هللا ظاهر محمود123231722426001084

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسمر احمد شهاب احمد123241722426001085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشهد يونس محمد سعيد123251722426001093

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيضحى علي حسين محمود123261722426001097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفاتن خالد حامد حسين123271722426001112

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية634.0090.57اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمها عبد كمو سيد123281722426001125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.6479.95اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينبأ احمد اسماعيل ابراهيم123291722426001127

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل673.0096.14اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينبأ مناف محمد صالح123301722426001128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينهله عمر علي غثوان123311722426001130

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور الهدى غازي غائب عبد هللا123321722426001131

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل582.0083.14اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور مروان شاكر محمد امين123331722426001134

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينورا طارق احمد حسين123341722426001135

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينورا ماهر علي محمود123351722426001136

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهاجر موفق احمد كسار123361722426001138

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية558.0079.71اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهدى محمد فنوش محمد123371722426001140

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهيام عامر ابراهيم محمود123381722426001142

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0093.71اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيوجدان محمود داود سلمان123391722426001143

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0094.00ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائياشراق سفوك طه محمد123401722426002003

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.2896.04ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيانهار سمير علي سعيد123411722426002009

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى443.0063.29ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايه نشوان صالح احمد123421722426002012

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل527.0075.29ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيرغده غزوان موفق عبد الرزاق123431722426002015

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل420.0060.00ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزينب فتحي عبدال احمد123441722426002019

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل443.0063.29ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزينب وضاح عبد الوهاب جاسم123451722426002021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل485.0069.29ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيسندس تيسير غني مرعي123461722426002023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل587.0083.86ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيشهد رأفت وليد سالم123471722426002026

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيشيماء رشيد محمود محمد123481722426002027
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل485.0069.29ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيصابرين خالد احمد محمد غزال123491722426002028

كلية اآلداب/جامعة تكريت446.0063.71ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيصفاء ذنون محمود ذنون123501722426002029

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيصفد فراس علي عبد123511722426002030

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيعائشه جمال حمادي غزال123521722426002033

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيغفران فراس احمد حسين123531722426002038

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل452.0064.57ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيلمياء فالح عكاب حروش123541722426002039

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايه سهيل محمد نجم طاهر123551722426002052

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيابتسام حسن محمد كندوش123561722427001001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيدنيا ذنون حبيب خلف123571722427001008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيدنيا يوسف محمد كندوش123581722427001009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيرقيه جمال ابراهيم جاسم123591722427001014

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيغفران مزهر عزيز طه123601722427001017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية الهويرة المختلطةاحيائينوفه يوسف عزيز حسين123611722427001021

كلية طب االسنان/جامعة الموصل694.0099.14اعدادية العراق المختلطةاحيائياسمهان اسماعيل بركات كلي123621722427002002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل530.0075.71اعدادية العراق المختلطةاحيائيايناس شمو برى حاجو123631722427002005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية العراق المختلطةاحيائيتركو زيدو حسين علي123641722427002008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية العراق المختلطةاحيائيجيهان بركات قاسم قولو123651722427002015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية العراق المختلطةاحيائيحليمه رشو ملكو كارس123661722427002016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية العراق المختلطةاحيائيخنساء دخيل سيدو علي123671722427002020

كلية التربية /جامعة الحمدانية536.0076.57اعدادية العراق المختلطةاحيائيزهره خدر درويش خلف123681722427002027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية العراق المختلطةاحيائيسعده عيدو سليمان محى123691722427002029

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية العراق المختلطةاحيائيسالمه سلو مارو خلف123701722427002032

كلية التمريض/جامعة الموصل659.0094.14اعدادية العراق المختلطةاحيائيسلمى حيدر خلف عفدي123711722427002033

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية العراق المختلطةاحيائيسهام مراد حجي بكر123721722427002036

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر456.0065.14اعدادية العراق المختلطةاحيائيسهيله اسماعيل ابراهيم خلف123731722427002037

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية373.0053.29اعدادية العراق المختلطةاحيائيسوزان سليم ابراهيم عيدو123741722427002038

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية377.0053.86اعدادية العراق المختلطةاحيائيشيرين عساف سرحان موسى123751722427002040

كلية التربية /جامعة الحمدانية530.0075.71اعدادية العراق المختلطةاحيائيمنال بركات عبدو قاسم123761722427002049

كلية اآلداب/جامعة الموصل622.0088.86اعدادية العراق المختلطةاحيائينزهه داود تمو يوسف123771722427002055

كلية اآلداب/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية العراق المختلطةاحيائينغم مطو قرى احمد123781722427002058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية450.0064.29اعدادية العراق المختلطةاحيائينوال حجي عسو علي123791722427002059

كلية التمريض/جامعة نينوى653.0093.29اعدادية العراق المختلطةاحيائيوسيله جردو حسن محي123801722427002064

كلية التمريض/جامعة الموصل677.0096.71اعدادية الفتوة المختلطةاحيائياسراء شهاب احمد اسود123811722427003001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية الفتوة المختلطةاحيائياسماء يوسف محمد جاسم123821722427003003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيايمان حسين علي محمد123831722427003006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيايمان محمد ابراهيم محمود123841722427003007

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيايه فرحان قاسم حسين123851722427003008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيايه محمد سليمان علي123861722427003009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيتيسير عدنان محمود جاسم123871722427003012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل594.0084.86اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيحنان اسعد عبد احمد123881722427003013

كلية التمريض/جامعة الموصل666.0095.14اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيحياة وعد طعمه اسماعيل123891722427003014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيختام عبد ابراهيم عبد هللا123901722427003015
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كلية العلوم/جامعة الموصل619.0088.43اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيدعاء ابراهيم محمود منصور123911722427003016

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيرحاب عبد هللا جاسم محمد123921722427003018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيشهد حمزه احمد شحاذة123931722427003023

كلية التمريض/جامعة الموصل682.0097.43اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيمروة جرجيس محمد عالوي123941722427003026

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيمنار ناظم عبد هللا محمد123951722427003027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيندى يوسف محمد جاسم123961722427003028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك539.0077.00اعدادية الفتوة المختلطةاحيائينور احمد ياسين جاسم123971722427003031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية الفتوة المختلطةاحيائينورس احمد عبد هللا لحمه123981722427003032

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر444.0063.43اعدادية الفتوة المختلطةاحيائينيسان خالد عبد هللا حمد امين123991722427003033

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيوالء خالد محمد منصور124001722427003035

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية631.0090.14اعدادية الفتوة المختلطةاحيائييمامه الياس خضير عالوي124011722427003036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0079.57ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيايه غانم رزا ولي124021722427004002

كلية التمريض/جامعة الموصل665.0095.00ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيحوراء طارق حسين مرعي124031722427004008

كلية العلوم/جامعة الموصل634.0090.57ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيداليا جعفر مقداد رجب124041722427004009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل611.0087.29ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيرباب جعفر قاسم محمد124051722427004012

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيزينب حسين حيدر محمد124061722427004017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل522.0074.57ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيساره شهاب احمد مال هللا124071722427004021

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيسندس ذنون محمد عاشور124081722427004026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل547.0078.14ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيشيالن ارشد محمد عاشور124091722427004027

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيعذراء حسين حيدر محمد124101722427004034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0074.71ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيفاطمه انور حيدر صفر124111722427004036

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيفاطمه فالح فاضل خضر124121722427004037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل545.0077.86ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيمعالي عاصم محمد داود124131722427004041

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى593.0084.71ثانوية الطاهرة االهلية المختلطةاحيائيرغد منهل نجيب بحو124141722427005002

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل665.0095.00ثانوية الطاهرة االهلية المختلطةاحيائيلورد خالص ايشوع اسطيفو124151722427005003

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية الطاهرة االهلية المختلطةاحيائيمريم دريد يونو سمعان124161722427005004

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل683.0097.57ثانوية الطاهرة االهلية المختلطةاحيائينادين نصير اسطيفو كوركيس124171722427005005

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14ثانوية الكويت المختلطةاحيائيشيماء نجم عبد هللا طه124181722427006005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية دهوال المختلطةاحيائيافين شمو عيدو قولو124191722427009003

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية دهوال المختلطةاحيائيامل خديده نعمت موسى124201722427009004

كلية اآلداب/جامعة الموصل576.0082.29اعدادية دهوال المختلطةاحيائيامينه حسين علي قاسم124211722427009005

كلية التمريض/جامعة تلعفر634.0090.57اعدادية دهوال المختلطةاحيائيداليا حسين ابراهيم سلو124221722427009008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر467.0066.71اعدادية دهوال المختلطةاحيائيدالل قاسو الياس تمر124231722427009011

كلية التربية /جامعة الحمدانية497.0071.00اعدادية دهوال المختلطةاحيائيدلخواز خديده نعمت موسى124241722427009012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية دهوال المختلطةاحيائيعاصمه الياس يوسف عمر124251722427009015

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية383.0054.71اعدادية دهوال المختلطةاحيائيعاليه عيدو مراد عيدو124261722427009017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00اعدادية دهوال المختلطةاحيائيغالية علي بارسو عيدو124271722427009019

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0063.29اعدادية دهوال المختلطةاحيائيكلبهار بركات قاسم رشو124281722427009022

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر473.0067.57اعدادية سنوني المختلطةاحيائيافراح خيرو رشو صالح124291722427010002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية سنوني المختلطةاحيائيالماس ملو حسين شمو124301722427010003

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر457.0065.29اعدادية سنوني المختلطةاحيائياليفه علي خلف علي124311722427010005

كلية اآلداب/جامعة الموصل539.0077.00اعدادية سنوني المختلطةاحيائيامل علي سرحان حسين124321722427010007
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية سنوني المختلطةاحيائيبازيان حسين الياس حجي124331722427010010

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية358.0051.14اعدادية سنوني المختلطةاحيائيبسي شرف خلف حامو124341722427010012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل596.0085.14اعدادية سنوني المختلطةاحيائيتركو ميرزا جردو فيو124351722427010015

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية سنوني المختلطةاحيائيجاسرة مراد خلف سعدو124361722427010016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية سنوني المختلطةاحيائيجاكلين جردو الياس جردو124371722427010017

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية390.0055.71اعدادية سنوني المختلطةاحيائيجاكلين حسين احمد جردو124381722427010018

كلية التربية /جامعة الحمدانية559.0079.86اعدادية سنوني المختلطةاحيائيجله نار حسين علي قاسم124391722427010019

كلية التمريض/جامعة نينوى649.0092.71اعدادية سنوني المختلطةاحيائيحنان حسن خضر علو124401722427010023

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية سنوني المختلطةاحيائيحنان يوسف سليمان مندو124411722427010024

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية630.0090.00اعدادية سنوني المختلطةاحيائيديمه حجي مراد حسين124421722427010029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية سنوني المختلطةاحيائيرازان شمو مراد حسين124431722427010031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية سنوني المختلطةاحيائيرجاء الياس مراد حمو124441722427010033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية سنوني المختلطةاحيائيرنا فندي احمد خلف124451722427010037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية369.0052.71اعدادية سنوني المختلطةاحيائيريحان رشو جيان قرو124461722427010042

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية سنوني المختلطةاحيائيسريا سعدو سمير خليل124471722427010048

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية377.0053.86اعدادية سنوني المختلطةاحيائيسوزان متو محمود احمد124481722427010051

كلية التمريض/جامعة الموصل662.0094.57اعدادية سنوني المختلطةاحيائيشيرين حجي خرمش رشكو124491722427010055

كلية التربية /جامعة الحمدانية488.0069.71اعدادية سنوني المختلطةاحيائيشيماء علي خلف علي124501722427010056

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية373.0053.29اعدادية سنوني المختلطةاحيائيصافيه نائف عيدو حمو124511722427010057

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية سنوني المختلطةاحيائيصفاء حسن رشو سليمان124521722427010058

كلية اآلداب/جامعة الموصل544.0077.71اعدادية سنوني المختلطةاحيائيغريب عيدو كرنوص احمد124531722427010060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية سنوني المختلطةاحيائيكاتيا سعيد داود عباس124541722427010064

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية396.0056.57اعدادية سنوني المختلطةاحيائيليلى خليل ايزدين مشكو124551722427010068

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية435.0062.14اعدادية سنوني المختلطةاحيائيماريا حسن حجي قرو124561722427010071

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية سنوني المختلطةاحيائيمركز نائف فانو حجي124571722427010072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية سنوني المختلطةاحيائيمروه حجي احمد موسى124581722427010073

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر452.0064.57اعدادية سنوني المختلطةاحيائيمروه حسو حسن احمد124591722427010074

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية سنوني المختلطةاحيائيمنال بركات سرحان حسين124601722427010076

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية424.0060.57اعدادية سنوني المختلطةاحيائيناريمان جميل حسين موسى124611722427010082

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية سنوني المختلطةاحيائينافين ناصر برجس خدر124621722427010083

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية سنوني المختلطةاحيائينبراس خلف علي قاسم124631722427010085

كلية اآلداب/جامعة الموصل588.0084.00اعدادية سنوني المختلطةاحيائينبيله عبد هللا سمير خليل124641722427010086

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية سنوني المختلطةاحيائيهالينا بركات كيجو احمد124651722427010092

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية سنوني المختلطةاحيائيهلي كمو سعيد اوصمان124661722427010095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية سنوني المختلطةاحيائيهويده دخيل حجي قرو124671722427010096

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية سنوني المختلطةاحيائيوداد بركات متو محمود124681722427010100

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية631.0090.14اعدادية سنوني المختلطةاحيائيوداد مراد حسين خلف124691722427010102

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية429.0061.29اعدادية سنوني المختلطةاحيائيوصال مراد علي محمود124701722427010103

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية383.0054.71ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائيايلي جردو الياس بيسو124711722427014002

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائيزينه حسن رمو خلف124721722427014004

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية372.0053.14ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائيساهره خضر نائف خلف124731722427014005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية426.0060.86ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائيسيسي الياس عصمان خنجو124741722427014009
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائيهيام اسماعيل اللو حجي124751722427014014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86ايمن- الخارجيات احيائياسراء خليل ابراهيم خلف124761722428050011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0080.43ايمن- الخارجيات احيائياسراء رعد فاضل حسين124771722428050012

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0086.29ايمن- الخارجيات احيائياصاله صالح خلف صالح124781722428050025

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل618.0088.29ايمن- الخارجيات احيائيامل عواد خضر علي124791722428050035

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43ايمن- الخارجيات احيائياميرة نزار علي بشير124801722428050043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0082.29ايمن- الخارجيات احيائيانتظار شاكر الياس محمد124811722428050050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0074.86ايمن- الخارجيات احيائيايه احمد عبدالقادر صالح124821722428050065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0080.29ايمن- الخارجيات احيائيحليمة خالص ابراهيم عبدالعزيز124831722428050090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0080.43ايمن- الخارجيات احيائيدعاء عبدهللا سلطان خلف124841722428050105

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية448.0064.00ايمن- الخارجيات احيائيدالل عبدهللا صالح محمد124851722428050108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0074.00ايمن- الخارجيات احيائيرانيا صباح نواف محمد124861722428050114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0064.00ايمن- الخارجيات احيائيرنا طارق حمد محمد124871722428050129

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0072.14ايمن- الخارجيات احيائيريمة عباس فاضل حسين124881722428050136

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل512.0073.14ايمن- الخارجيات احيائيزهراء صالح علي صالح124891722428050139

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00ايمن- الخارجيات احيائيزهراء فالح ابراهيم صالح124901722428050143

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.0098.86ايمن- الخارجيات احيائيزينب حازم عثمان حسين124911722428050149

كلية التمريض/جامعة الموصل662.0094.57ايمن- الخارجيات احيائيزينب صبحي شاذل سعيد124921722428050151

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر453.0064.71ايمن- الخارجيات احيائيزينب عمران حسين محمدعلي124931722428050152

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14ايمن- الخارجيات احيائيزينب مخلد حكمت محمد124941722428050155

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ايمن- الخارجيات احيائيزينه حازم جرجيس عبدهللا124951722428050160

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0063.71ايمن- الخارجيات احيائيسكينه حسيب فاضل عباس124961722428050182

كلية التمريض/جامعة الموصل659.0094.14ايمن- الخارجيات احيائيضحى محسن علي محمد124971722428050214

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ايمن- الخارجيات احيائيطيبه مروان عارف ناجي124981722428050217

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43ايمن- الخارجيات احيائيعاليه عصام عبدالرحمن مصطفى124991722428050218

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0079.14ايمن- الخارجيات احيائيعنود احمد هادي محمد125001722428050226

كلية التمريض/جامعة الموصل664.0094.86ايمن- الخارجيات احيائيفاطمه احمد خضر علي125011722428050237

كلية العلوم/جامعة الموصل652.0093.14ايمن- الخارجيات احيائيلمياء يونس داؤد حسن125021722428050255

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ايمن- الخارجيات احيائيمروة مصعب احمد ابراهيم125031722428050260

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ايمن- الخارجيات احيائيمروه وليد ذنون محمدعلي125041722428050263

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ايمن- الخارجيات احيائيمفاز خالد يونس جاسم125051722428050270

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل512.0073.14ايمن- الخارجيات احيائيمنال داود محمد بكر125061722428050273

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية448.0064.00ايمن- الخارجيات احيائينيران حماد طلب محمد125071722428050315

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل499.0071.29ايمن- الخارجيات احيائيهند احمد نزال محمد125081722428050330

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت595.0085.00ايسر- الخارجيات احيائياخالص عبدالستار محمد عبدهللا125091722428060004

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ايسر- الخارجيات احيائياسراء احمد عبدالليل دلي125101722428060008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى541.0077.29ايسر- الخارجيات احيائياسراء عبدالكريم حامد إبراهيم125111722428060012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل606.0086.57ايسر- الخارجيات احيائياسيا معاد اسعد جمعه125121722428060027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية488.0069.71ايسر- الخارجيات احيائيافين علي خلف رشو125131722428060035

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0063.57ايسر- الخارجيات احيائياالء جاسم محمد أيوب125141722428060037

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية616.0088.00ايسر- الخارجيات احيائيامنة هاشم رضا محمد125151722428060047

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29ايسر- الخارجيات احيائياميمه محمد صالح احمد125161722428060056
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كلية التمريض/جامعة الموصل666.0095.14ايسر- الخارجيات احيائياية سالم طه علي125171722428060062

كلية التمريض/جامعة نينوى645.0092.14ايسر- الخارجيات احيائيايمان احمد صوفي حسن125181722428060065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل598.0085.43ايسر- الخارجيات احيائيايه احمد داؤد سليمان125191722428060071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86ايسر- الخارجيات احيائيايه جاسم محمد محمود125201722428060072

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57ايسر- الخارجيات احيائيايه ليث محمد صفر125211722428060078

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29ايسر- الخارجيات احيائيجميله صالح مصطفى محمد125221722428060102

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل474.0067.71ايسر- الخارجيات احيائيحنين سعد محمد دهام125231722428060118

كلية التربية /جامعة الحمدانية517.0073.86ايسر- الخارجيات احيائيحنين محسن علي عبدهللا125241722428060123

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى631.0090.14ايسر- الخارجيات احيائيدعاء محمد يحيى نايف125251722428060133

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0093.71ايسر- الخارجيات احيائيدالل عاصم غانم اسماعيل125261722428060134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0063.71ايسر- الخارجيات احيائيرؤى قصي فتحي بدران125271722428060145

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل523.0074.71ايسر- الخارجيات احيائيرحمه ابراهيم احمد عبد125281722428060159

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل562.0080.29ايسر- الخارجيات احيائيرحمه مرعي عبدالستار خليل125291722428060165

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل546.0078.00ايسر- الخارجيات احيائيرحمه يوسف محمود رمضان125301722428060167

كلية التمريض/جامعة نينوى652.0093.14ايسر- الخارجيات احيائيرغد عبدالسالم محمد احمد125311722428060171

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية680.0097.14ايسر- الخارجيات احيائيزبيده سالم جاسم محمد125321722428060186

كلية الصيدلة/جامعة الموصل695.0099.29ايسر- الخارجيات احيائيزهر عبدالعظيم عبدهللا ياسين125331722428060191

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل508.0072.57ايسر- الخارجيات احيائيزهراء غازي جعفر محمد125341722428060199

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0072.14ايسر- الخارجيات احيائيزينب ميسر محمد يونس125351722428060210

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى453.0064.71ايسر- الخارجيات احيائيزينب نشوان محمد شيت125361722428060211

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0065.57ايسر- الخارجيات احيائيزينة ضياءالدين يونس إسماعيل125371722428060214

كلية طب االسنان/جامعة الموصل695.0099.29ايسر- الخارجيات احيائيسارة محمد عبدهللا يوسف125381722428060230

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29ايسر- الخارجيات احيائيسهام حسن عبدال حسين125391722428060252

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل481.0068.71ايسر- الخارجيات احيائيسهلة عبدهللا علي عادل125401722428060253

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0071.43ايسر- الخارجيات احيائيسدرة يونس احمد عبدهللا125411722428060254

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86ايسر- الخارجيات احيائيفاتن محمد احمد عبدهللا125421722428060315

كلية التمريض/جامعة نينوى655.0093.57ايسر- الخارجيات احيائيفاطمة احمد محمد يونس125431722428060316

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل535.0076.43ايسر- الخارجيات احيائيفاطمة سعدهللا محمود حامد125441722428060318

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0074.29ايسر- الخارجيات احيائيفاطمة محمد فاروق حسين125451722428060323

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل510.0072.86ايسر- الخارجيات احيائيمروة محفوظ احمد مصطفى125461722428060343

كلية العلوم/جامعة الموصل643.0091.86ايسر- الخارجيات احيائيمفاز خالد حامد عبدهللا125471722428060359

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية588.0084.00ايسر- الخارجيات احيائيمنار صالح جاسم محمد125481722428060361

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43ايسر- الخارجيات احيائيمها فتحي عطية حسين125491722428060370

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل520.0074.29ايسر- الخارجيات احيائينبا اياد احمد شريف125501722428060377

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0080.14ايسر- الخارجيات احيائينداء محمد صالح حسن125511722428060382

كلية التربية /جامعة الحمدانية511.0073.00ايسر- الخارجيات احيائينرجس عباس فاضل علي125521722428060388

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل535.0076.43ايسر- الخارجيات احيائينهلة صهيب مخلف ادريس125531722428060392

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0063.14ايسر- الخارجيات احيائينور احمد فتحي سليمان125541722428060396

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل544.0077.71ايسر- الخارجيات احيائينور فارس عطية شطي125551722428060408

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل588.0084.00ايسر- الخارجيات احيائيهند محمود يحيى إسماعيل125561722428060429

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل649.0092.71ايسر- الخارجيات احيائيياسمين خالد احمد شهاب125571722428060437

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقياحمد عالوي حمود حميد125581722511001003
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية475.0067.86اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيحيدر نشوان طاهر محمد125591722511001005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيسيف احمد عفر عبد هللا125601722511001007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيسيف سعد محمد بشير عبد125611722511001008

كلية العلوم/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيشهم هذال سعدون محمود125621722511001009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعامر منيب محمد طاهر ابراهيم125631722511001010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد محمود عيسى125641722511001011

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0085.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد عبد هللا محمد125651722511001012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0078.14اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعبد الرحمن مروان شاكر سعيد125661722511001013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعبيدة محمود طارق يونس125671722511001014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعمار ياسر احمد جبر125681722511001015

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل667.0095.29اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيغانم سعد غانم خليل125691722511001017

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى462.0066.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيغانم عبد الرزاق خلف محيمد125701722511001018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمحمد نوفل فهمي نايف125711722511001022

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمحمد وعد حامد محمود125721722511001023

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل602.0086.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمصطفى عماد احمد عبد هللا125731722511001027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمصطفى وليد محمد يحيى125741722511001029

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية463.0066.14اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمنهل محمود الياس خضر125751722511001030

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيهاني احمد هاني ابراهيم125761722511001032

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت570.0081.43اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقييونس غسان محمد يونس125771722511001037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل509.0072.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد بسمان محمد فخري احمد125781722511002001

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل633.0090.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحامد دلهم احمد يحيى125791722511002006

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل630.0090.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين موفق علي سلطان125801722511002007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل551.0078.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسعد رعد عبد حماكي125811722511002010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعمر محمد عواد راضي125821722511002019

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل560.0080.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيغازي معن يوسف عبود125831722511002020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0067.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد نعمان خضر عثمان125841722511002026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمود مشعل نجم عبد هللا125851722511002028

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية510.0072.86االعدادية المركزية للبنينتطبيقييوسف سعد عادل قاسم125861722511002032

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك653.0093.29اعدادية اليرموك للبنينتطبيقياحمد انيس خضير محمد125871722511003001

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية اليرموك للبنينتطبيقياشرق محمد عبد القادر سليمان125881722511003004

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيبرزان محمد صالح احمد125891722511003007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت567.0081.00اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحميد نجم عبد حميد125901722511003011

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت509.0072.71اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعبد الستار منهل عبد الستار احمد125911722511003019

كلية العلوم/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعالء نشوان خزعل حاجم125921722511003023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعماد صالح احمد صالح125931722511003026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد حسين محمد علي125941722511003033

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت503.0071.86اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمود خليل عواد محمد125951722511003038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية اليرموك للبنينتطبيقينوح عبد الحميد ابراهيم خلف125961722511003043

كلية التربية /جامعة الحمدانية432.0061.71اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيهذال رمضان احمد حمد125971722511003044

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك645.0092.14اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيهذال عايد معيوف برغش125981722511003045

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت485.0069.29اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيوضاح علي احمد خالد125991722511003046

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل561.0080.14اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيوطبان نواف احمد معجل126001722511003047
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قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقياحمد فهد فخر الدين نشأة126011722511005003

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية477.0068.14اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيانس احمد حمدون حامد126021722511005009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيبرزان رياض عبد المجيد يونس126031722511005014

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى434.0062.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيبشار عمار غانم علي126041722511005016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيحمد خالد احمد علي126051722511005022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيحمد رمضان محمد حسين126061722511005023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيزكريا علي كاظم قاسم126071722511005027

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعبد الرحمن روضان فالح عبد الرحمن126081722511005032

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل675.0096.43اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعبد هللا احمد سالم محمد نور126091722511005036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعبد هللا احمد سلطان محيميد126101722511005037

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعبد هللا عامر حامد ذنون126111722511005039

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعلي رضا محمد ذنون126121722511005044

كلية العلوم/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعلي محسن الياس حسين126131722511005046

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية504.0072.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعمر محمد حبو محمد126141722511005049

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيفارس فواز علي صالح126151722511005050

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيفنر فواز علي صالح126161722511005051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيفيصل غازي محمد سعيد يوسف126171722511005052

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية533.0076.14اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيمحمد حسين علي احمد126181722511005059

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل587.0083.86اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيمحمد سمير احمد سمير126191722511005062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم محمد رجب126201722511005064

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيمحمد عدنان تايه فتحي126211722511005065

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0072.57اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيمحمد عدنان رمضان خليل126221722511005066

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيمحمد فارس سعد هللا جار هللا126231722511005067

كلية التربية /جامعة الحمدانية435.0062.14اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيمحمود محمد محمود عبد هللا126241722511005070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيميزر محمود فتحي مصطفى126251722511005072

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقييحيى زكريا خليف جاسم126261722511005074

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقييوسف شهاب احمد مهيدي126271722511005076

كلية العلوم/جامعة الموصل518.0074.00االعدادية الغربية للبنينتطبيقيآواب كرم محمد جاسم126281722511007001

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل647.0092.43االعدادية الغربية للبنينتطبيقياحمد بشار انصيف جاسم126291722511007005

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك700.00100.00االعدادية الغربية للبنينتطبيقياحمد حاتم خزعل عواد126301722511007006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية428.0061.14االعدادية الغربية للبنينتطبيقياحمد سليمان صالح احمد126311722511007007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل531.0075.86االعدادية الغربية للبنينتطبيقياحمد عدنان حسن حمد126321722511007009

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل562.0080.29االعدادية الغربية للبنينتطبيقياحمد عدنان رمضان حسين126331722511007010

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل490.0070.00االعدادية الغربية للبنينتطبيقياحمد قتيبه جاسم عبد126341722511007011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0066.86االعدادية الغربية للبنينتطبيقياحمد محمود موسى طه126351722511007012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29االعدادية الغربية للبنينتطبيقيانس علي محمد صالح حسين126361722511007016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى548.0078.29االعدادية الغربية للبنينتطبيقيبسام محمد صالح محمود126371722511007017

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل527.0075.29االعدادية الغربية للبنينتطبيقيذو الفقار عاصف علي يونس126381722511007025

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية494.0070.57االعدادية الغربية للبنينتطبيقيرضوان ريان صبحي يونس126391722511007027

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل436.0062.29االعدادية الغربية للبنينتطبيقيسامي محمد علي جاسم126401722511007030

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل444.0063.43االعدادية الغربية للبنينتطبيقيسفيان رعد حسين سليم126411722511007033

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل460.0065.71االعدادية الغربية للبنينتطبيقيسلطان رائد عبد الرحمن حسن126421722511007034
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503.0071.86االعدادية الغربية للبنينتطبيقيسلمان فهد عايد مزعل126431722511007035

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل499.0071.29االعدادية الغربية للبنينتطبيقيسيف رعد حسين سليم126441722511007037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0064.86االعدادية الغربية للبنينتطبيقيسيف غانم عبد هللا محمد126451722511007038

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية514.0073.43االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمود عبد الستار حسين126461722511007043

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية492.0070.29االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعبد الرزاق عياده خلف عواد126471722511007045

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل474.0067.71االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعبد الملك مروان يوسف سليمان126481722511007052

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل646.0092.29االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعلي دريد سهيل شعبان126491722511007054

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء550.0078.57االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعلي فارس سالم سعيد126501722511007055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعمر جمال فتحي ابراهيم126511722511007057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0078.29االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمحسن امجد احمد سعيد126521722511007060

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية551.0078.71االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمحمد حسن علي احمد126531722511007061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل522.0074.57االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمحمد رعد سالم رشيد126541722511007063

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا عواد يونس126551722511007064

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية604.0086.29االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا نجم عبد هللا126561722511007065

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمحمد علي عبد هللا عطيه126571722511007067

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل637.0091.00االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمحمد علي غانم محمد نور126581722511007068

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل501.0071.57االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمحمود معاذ احمد محمود126591722511007069

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل604.0086.29االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمصطفى بشار طه محمود126601722511007070

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية519.0074.14االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمصطفى ثامر محمود محمد126611722511007071

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل624.0089.14االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمصطفى غانم صالح حميد126621722511007072

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى576.0082.29االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمنذر فواز محمد عبد126631722511007073

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل571.0081.57االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمهند احمد يوسف احمد126641722511007074

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل634.0090.57االعدادية الغربية للبنينتطبيقيهشام يوسف عبد حسين126651722511007075

كلية العلوم/جامعة الموصل485.0069.29االعدادية الغربية للبنينتطبيقيوسام احمد حسين خلف126661722511007076

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل452.0064.57االعدادية الغربية للبنينتطبيقيوسام عالء عبد الوهاب حمدون126671722511007077

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية425.0060.71االعدادية الغربية للبنينتطبيقيياسين صالح محمد عبيد126681722511007078

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل616.0088.00االعدادية الغربية للبنينتطبيقييوسف صفوان حمزه حامد126691722511007079

كلية العلوم/جامعة الموصل487.0069.57االعدادية الغربية للبنينتطبيقييوسف عبد الحكيم ذنون يونس126701722511007080

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل624.0089.14االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيأحمد جاسم محمد جدعان126711722511008001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل638.0091.14االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيابراهيم غسان محمد شهاب126721722511008004

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية499.0071.29االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد اكرم احمد حسين126731722511008007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل555.0079.29االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد خالد احمد محمد126741722511008008

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل638.0091.14االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد خالد صبحي حسون126751722511008010

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى464.0066.29االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد سفيان غانم عبد القادر126761722511008011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل593.0084.71االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد سلوان سمير عبد السالم126771722511008012

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية473.0067.57االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد عبد هللا فتحي سلطان126781722511008013

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل644.0092.00االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد عزام احمد محمود126791722511008014

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0087.71االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد عالء الدين احمد سلطان126801722511008015

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل492.0070.29االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد محمد صالح هاشم126811722511008017

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل571.0081.57االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد نشوان هاشم محمد126821722511008018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل585.0083.57االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياسامة بسمان زهير محمد نجيب126831722511008020

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت505.0072.14االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياسامه عماد عبد االله ابراهيم126841722511008021
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل639.0091.29االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيالحسن هاني قاسم محمد126851722511008022

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل562.0080.29االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيالحسين امير عبد جميل126861722511008023

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية535.0076.43االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياواب لؤي محمد علي126871722511008025

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية495.0070.71االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيبالل دريد خالد نجم126881722511008028

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى478.0068.29االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيجهاد عازم حازم داود126891722511008030

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل629.0089.86االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحارث وليد قاسم سليمان126901722511008032

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل666.0095.14االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحذيفه يحيى قاسم ايوب126911722511008034

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل548.0078.29االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحسام صباح محمد زيدان126921722511008036

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت514.0073.43االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحسام ياسين حسين علي126931722511008037

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى490.0070.00االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحسن علي رمزي سليمان126941722511008038

كلية العلوم/جامعة الموصل511.0073.00االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحسن علي عبد المنعم احمد126951722511008039

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل586.0083.71االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحسن عمار عدنان خليل126961722511008040

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل561.0080.14االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحسين علي نافع احمد126971722511008042

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل607.0086.71االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحمزة فارس فاضل عبد العزيز126981722511008044

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل668.0095.43االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحمزة معن رياض عزيز126991722511008045

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية460.4865.78االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحيدر احمد عبد السالم فتحي127001722511008046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيزكريا محمد عدنان حسام127011722511008048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل434.0062.00االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيزيد جاسم محمد احمد127021722511008052

كلية اآلداب/جامعة سامراء472.0067.43االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيزيد شامل محمود علي127031722511008053

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل571.0081.57االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيسالم عبد النعم سالم ناصر127041722511008054

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل533.0076.14االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيسلمان حسن محمد حسن127051722511008056

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل614.0087.71االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيسليم احمد سالم احمد127061722511008057

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل608.0086.86االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيشعالن ثائر حسن عكيل127071722511008060

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل476.0068.00االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيطه عمار احمد فتحي127081722511008063

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل449.0064.14االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد االله حسن يونس حسن127091722511008064

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل565.0080.71االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الجبار رائد سالم احمد127101722511008065

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل621.2888.75االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الرحمن بسام عباس علي127111722511008068

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل544.0077.71االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الرحمن راكان فاضل عباس127121722511008069

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى561.0080.14االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ليث طالل فتاح127131722511008070

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل637.0091.00االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد حسن يوسف127141722511008071

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار515.0073.57االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمود عبد الكريم امين127151722511008072

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل683.0097.57االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الرحمن نشوان حازم علي127161722511008073

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى582.0083.14االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الرحمن نمير ميسر بشير127171722511008074

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل579.0082.71االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد العزيز داؤد كطيفان سلوم127181722511008076

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك578.0082.57االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد العزيز عبد هللا فتحي محمود127191722511008077

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل460.0065.71االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد العزيز علي فائز احمد127201722511008078

كلية التربية /جامعة الحمدانية495.0070.71االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا اياد محمد علي حسين127211722511008082

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى475.0067.86االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا رياض حازم محمود127221722511008083

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل530.0075.71االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا زياد زكي محمد127231722511008084

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل643.0091.86االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا سعد عبد هللا حسن127241722511008086

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل608.0086.86االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا قحطان جالل خليل127251722511008090

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل601.0085.86االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد يحيى عزيز127261722511008092
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قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل461.0065.86االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبيده محمد طاهر حيدر حمزة127271722511008094

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية535.0076.43االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبيده نزار محمد شهاب127281722511008096

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى522.0074.57االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعثمان سعد ياسين جاسم127291722511008097

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل442.0063.14االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعدنان يونس محمود ياسين127301722511008099

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل543.0077.57االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي اياد طه حسن127311722511008101

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى506.0072.29االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي حسين عبد العزيز احمد127321722511008102

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى583.0083.29االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي دحام سالم سعدون127331722511008103

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية688.0098.29االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي غالب محمود علي127341722511008104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل530.0075.71االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعمر عامر طه قاسم127351722511008107

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعمر مهند غانم محمد علي127361722511008110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل474.0067.71االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعمر وعد حسن علي127371722511008112

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل487.0069.57االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيفائز غزوان فائز احمد127381722511008114

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل594.0084.86االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيفارس احمد بالل محمد يونس127391722511008115

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل647.0092.43االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيفاروق عثمان فاروق محمود127401722511008116

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية482.0068.86االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيفهد احمد محمد صالح127411722511008117

كلية العلوم/جامعة الموصل537.0076.71االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيكرم خالد محمد طه127421722511008119

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل618.0088.29االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيكرم نضار علي حسين127431722511008120

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل550.0078.57االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمؤمن مصعب احمد محمد127441722511008125

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل668.9295.56االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمؤمن يونس سعيد جميل127451722511008126

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية511.0073.00االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيماجد وثاب ماجد عبد المحسن127461722511008127

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية452.0064.57االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحب احمد مشعان شيبان127471722511008128

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت571.0081.57االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد اديب محمد شاكر127481722511008129

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل695.2099.31االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد باسم محمد حاجم127491722511008130

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل667.0095.29االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد بشار مصطفى صالح127501722511008132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0069.43االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد حاتم ذنون احمد127511722511008134

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل611.0087.29االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد خليل ابراهيم عبد الرزاق127521722511008135

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل450.0064.29االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد رافع ادريس حميد127531722511008136

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل674.0096.29االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد رياض حازم محمود127541722511008137

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت494.0070.57االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد عبد يونس فتحي127551722511008139

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل680.0097.14االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد فائز صالح ياسين127561722511008140

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية542.0077.43االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد مثنى ناظم عبد هللا127571722511008143

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل635.0090.71االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد محمد سالم احمد127581722511008146

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل550.0078.57االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد محمود حسين خلف127591722511008147

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل627.0089.57االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد نشوان سالم احمد127601722511008148

كلية العلوم/جامعة الموصل584.0083.43االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد نور ياسر عبد الستار ابراهيم127611722511008149

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل544.0077.71االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمود عبد الواحد محمد محمود127621722511008151

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل557.0079.57االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمود مثنى عبد الجبار يحيى127631722511008152

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت493.0070.43االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحي الدين احمد عبد الجواد محمد توفيق127641722511008153

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت558.0079.71االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى بشار حمدون رجب127651722511008154

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى471.0067.29االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى بشار فتحي جاسم127661722511008155

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل542.0077.43االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى رياض عبد المجيد جاسم127671722511008156

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى صفوان سالم محمد127681722511008157
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قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل499.0071.29االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى عبد العزيز فاضل ياسين127691722511008158

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل451.0064.43االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى وليد خالد توفيق127701722511008161

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل521.0074.43االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمكرم ليث رشيد علي127711722511008164

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمهند محمد طيب عبد الهادي اسماعيل127721722511008166

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل532.0076.00االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيهاشم يحيى هاشم صالح127731722511008167

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت584.0083.43االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيهشام عادل احمد حسين127741722511008168

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل541.0077.29االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيهمام صفاء عبد القادر ابراهيم127751722511008169

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل516.0073.71االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيهندي نايف جاسم محمد127761722511008170

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت493.0070.43االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيوليد بشار عالوي محمد127771722511008172

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل599.0085.57االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيياسر فاضل احمد محمود127781722511008173

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت576.0082.29االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيياسين وليد حازم نايف127791722511008174

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل589.5284.22االعدادية الشرقية للبنينتطبيقييحيى فؤاد نعمت ذنون127801722511008175

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل575.0082.14االعدادية الشرقية للبنينتطبيقييحيى هالل نافع سعيد127811722511008176

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل562.0080.29االعدادية الشرقية للبنينتطبيقييحيى هيثم صديق عبد هللا127821722511008177

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل536.0076.57االعدادية الشرقية للبنينتطبيقييوسف احمد درويش محمود127831722511008179

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية498.0071.14االعدادية الشرقية للبنينتطبيقييوسف رعد وعد نجم127841722511008181

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل596.0085.14االعدادية الشرقية للبنينتطبيقييوسف عالء احمد حسين127851722511008182

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل488.0069.71االعدادية الشرقية للبنينتطبيقييوسف علي قصي صباح127861722511008183

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71االعدادية الشرقية للبنينتطبيقييوسف محمد فاضل جاسم127871722511008184

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية الحكمة للبنينتطبيقياحمد مشعل عبد حسن127881722511009008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية الحكمة للبنينتطبيقياحمد يوسف احمد عاشج127891722511009010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيايمن عبد االله محمد احمد127901722511009013

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية494.0070.57اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيايمن مجيد محمد حسين127911722511009014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل592.0084.57اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيبرزان شعالن مال هللا محمود127921722511009015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيحارث ياسين فتحي احمد127931722511009018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيسعد فارس زامل عبد القادر127941722511009021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيسياف بسمان محمد سليمان127951722511009022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0061.43اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيطارق يوسف قادر تايه127961722511009023

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد عبد الجبار عبد هللا127971722511009025

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيعبد الرحمن حسن محمد فتحي127981722511009026

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيعبد الناصر احمد فاضل عبد هللا127991722511009028

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت567.0081.00اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيعثمان عبد المجيد مربط علي128001722511009029

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى469.0067.00اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيعلي صفوان احمد جاسم128011722511009031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيعلي فارس علي معجون128021722511009032

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية456.0065.14اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيعلي قصي جاسم حمادي128031722511009033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيعمار جاسم محمد ابراهيم128041722511009035

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية516.0073.71اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيعمر خلدون خليل عواد128051722511009037

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية465.0066.43اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيعمر وعد حسن علي128061722511009038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية432.0061.71اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيفراس عدي حامد محمود128071722511009041

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية579.0082.71اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيكرم غانم محمد حمودي128081722511009042

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيليث احمد يونس فتحي128091722511009043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمحمد ناطق جاسم ابراهيم128101722511009047
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قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمحمود خميس احمد حسين128111722511009050

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت585.0083.57اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمحمود عرفان محمود عداي128121722511009053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمسلم ثائر فرحان محمد128131722511009054

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية الحكمة للبنينتطبيقينذير احمد صالح خليف128141722511009057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57اعدادية الحكمة للبنينتطبيقييونس هاني ابراهيم محمد128151722511009062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقياحمد هيثم ذياب رمضان128161722511010002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.43اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقياسامه راكان حسين عليوي128171722511010005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل582.0083.14اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيالوليد خالد خلف حماد128181722511010007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت583.0083.29اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيحسام عبد الرحمن طه عبد128191722511010009

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيزكريا خالد يونس ذنون128201722511010014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيسعد محمد طه محمد128211722511010017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل600.0085.71اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيشمس الدين حسين خلف احمد128221722511010018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيعامر ياسين توفيق محمد128231722511010022

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى573.0081.86اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد حسن خليفه128241722511010023

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى580.0082.86اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الرحمن أحمد طه128251722511010029

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل633.0090.43اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيعبد هللا مؤيد محمد محمود128261722511010030

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل422.0060.29اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيعبد هللا ماهر عبد السالم ابراهيم128271722511010031

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيعبد الهادي بشار هادي أحمد128281722511010032

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيعبيده عماد مال هللا خليل128291722511010033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيعضيد نشوان حامد جرجيس128301722511010034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيعلي محمد امين محمد128311722511010037

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيليث نشوان غازي عبد128321722511010039

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد صالح صالح128331722511010043

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيمحمد ناصر محمد منير مصطفى128341722511010048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقينكتل ياسين حازم عبد128351722511010051

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقييوسف مثنى مزاحم حامد128361722511010058

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت581.0083.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيأحمد مصطفى عبد هللا قاسم128371722511011001

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقياحمد بشار هاشم صالح128381722511011004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل640.0091.43اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقياحمد زياد صديق سعدون128391722511011005

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقياحمد فهمي اسماعيل خليل128401722511011006

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية473.0067.57اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقياحمد ليث جالل بشير128411722511011007

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0089.57اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيامين ياسر امين احمد128421722511011009

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيايهم زياد طارق زكي128431722511011013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيبسام فواز غانم احمد128441722511011015

كلية العلوم/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيحارث عمر محمد امين128451722511011016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل596.0085.14اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيسعد شكري اسعد صالح128461722511011023

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيصالح فواز محمود صالح128471722511011025

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل632.0090.29اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد الرحمن اسعد سعدون محمد128481722511011027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد الرحمن ليث صالح عبد الرحمن128491722511011031

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد الرحمن ياسر سالم فتحي128501722511011032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الستار عبد الجبار حامد128511722511011036

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل544.0077.71اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد هللا عمر امير فاضل128521722511011037
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قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد هللا لؤي عبد الرزاق يحيى128531722511011038

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد هللا وليد حامد خضر128541722511011040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعلي احمد محمد جالل128551722511011044

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء548.0078.29اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعلي محمد صباح يونس128561722511011046

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل598.0085.43اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيفارس علي عبد المحسن محمد علي128571722511011049

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيفنر ليث وليد محمود128581722511011051

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمؤمن ياسر امين احمد128591722511011055

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى565.3280.76اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد احمد إبراهيم حسام الدين128601722511011056

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد صهيب انور سعيد128611722511011058

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد ضياء طليع عزيز128621722511011059

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية526.0075.14اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا مصطفى محمد128631722511011065

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد عدي المع فائق128641722511011066

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت555.0079.29اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد علي محمد ذنون128651722511011067

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل588.1684.02اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد قتيبة سنان جاسم128661722511011068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمود محمد صديق جاسم128671722511011075

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل662.0094.57اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمصطفى ضياء طليع عزيز128681722511011081

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل673.0096.14اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمصطفى عدي مصطفى يونس128691722511011082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمصطفى عصام احمد حمودي128701722511011083

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية526.0075.14اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمصطفى عمار نزار يحيى128711722511011084

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية473.0067.57اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمظفر محمود حسين علي128721722511011086

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيياسين جمال محمد نجيب جرجيس128731722511011088

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيياسين مدين أحمد صالح128741722511011089

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيابراهيم طه سالم احمد128751722511012002

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل647.0092.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقياحمد ابراهيم عبد العالي ابراهيم128761722511012003

كلية العلوم/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقياحمد ذنون يونس محمود128771722511012005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل544.0077.71اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقياحمد طارق احمد عبد128781722511012007

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية693.0099.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقياحمد محمد محمود محمد128791722511012010

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى480.0068.57اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقياحمد مشعل اسماعيل مجيد128801722511012011

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقياحمد نعمان علي صفو128811722511012014

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل630.0090.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقياسامة هيثم احمد رسول128821722511012017

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقياشرف احمد سالم عبد الجبار128831722511012018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيامجد وعد محمد عباس128841722511012020

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيامين مقداد عبد القادر داؤد128851722511012022

كلية العلوم/جامعة الموصل531.0075.86اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيانس عمار عبد الرزاق قاسم128861722511012024

كلية العلوم/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيايهم ياسر حازم هاتف128871722511012025

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل627.0089.57اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيبسمان وليد عزت طه128881722511012026

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيبالل يوسف فتحي حسن128891722511012028

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية542.0077.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيحسام مهند عبد الخالق عبد الرحمن128901722511012032

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية539.0077.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيحكم هيثم حامد داود128911722511012033

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيذر فالح ادريس مجيد128921722511012038

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل633.0090.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيرضوان زهار محمد توفيق128931722511012039

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيسامر عمار ادريس عبد الحميد128941722511012040
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قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل691.0098.71اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد الخالق عبد الرحمن رمضان عيدان128951722511012044

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد الرحمن ثامر حميد حسين128961722511012045

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل662.0094.57اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد الرحمن خالد عبد هللا ياسين128971722511012046

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل588.0084.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد الرحمن شامل عدنان يوسف128981722511012049

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية611.0087.29اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد الرحمن صفوان نذير بشير128991722511012050

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل661.0094.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد الرحمن عمار محمد علي اسماعيل129001722511012052

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل667.0095.29اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد الرحمن محفوظ ادريس ذنون129011722511012053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد سالم ابراهيم129021722511012055

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل593.0084.71اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعمر قصي محمد زكي لطيف129031722511012066

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية474.0067.71اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيفارس عبد هللا احمد رؤوف129041722511012071

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى483.0069.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيفراس منهل عبد الوهاب عبد هللا129051722511012073

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيفهد فراس ناظم عبد الهادي129061722511012074

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل614.0087.71اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمحمد باسم محمد خليل129071722511012079

قسم التربية الخاصة-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمحمد ثائر سالم احمد129081722511012080

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل627.0089.57اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمحمد رافع دهام احمد129091722511012081

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية561.0080.14اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمحمد عمر خطاب سلطان129101722511012085

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل613.0087.57اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمصطفى احمد زهير احمد129111722511012088

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل561.0080.14اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمصطفى بسام خضير علي129121722511012089

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى497.0071.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمصطفى جمال عيداوي سليمان129131722511012091

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمصطفى داؤد سامي داؤد129141722511012092

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل639.0091.29اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمصطفى محمد نزار جاسم129151722511012095

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى450.0064.29اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمعاذ سعد جرجيس حامد129161722511012097

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل619.0088.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيوسام عبد خلف حميد129171722511012098

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى525.0075.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيوليد احمد خالد ابراهيم129181722511012099

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية457.0065.29اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيياسين سيف رياض صالح129191722511012100

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى430.0061.43اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيياسين ميسر ياسين طه129201722511012101

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت609.0087.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقييحيى نشاط فتحي زيدان129211722511012102

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت555.0079.29اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقييوسف ميسر عثمان محمد129221722511012105

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية الزهور للبنينتطبيقيابراهيم خليل محمد علي سعيد129231722511015002

كلية العلوم/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية الزهور للبنينتطبيقياكرم احمد وعد هللا داؤد129241722511015009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية الزهور للبنينتطبيقيالكرار فواز وليد محمد129251722511015010

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية547.0078.14اعدادية الزهور للبنينتطبيقيجابر لطيف حسن عثمان129261722511015016

كلية العلوم/جامعة الموصل587.0083.86اعدادية الزهور للبنينتطبيقيحسين صبحي حسين عبد هللا129271722511015017

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل662.0094.57اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعادل جاسم لطس تركي129281722511015024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى454.0064.86اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد عبد الرحمن طه129291722511015027

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية487.0069.57اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعبد هللا احمد يونس خليل129301722511015029

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل658.0094.00اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعبد هللا قتيبة حازم عبد129311722511015032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعبد هللا نجم عبد هللا محمد129321722511015034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعبد المحسن سبهان عبد المحسن عبد السالم129331722511015035

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية550.0078.57اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعبيدة ضياء الدين عبد الجواد رشيد129341722511015036

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل544.0077.71اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعثمان وليد ناظم عبد هللا129351722511015037

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية489.0069.86اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعلي احمد حازم محمود129361722511015038
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت584.0083.43اعدادية الزهور للبنينتطبيقيمحمد خالد حامد حسين129371722511015046

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت511.0073.00اعدادية الزهور للبنينتطبيقيمحمد محمود محمد حمادي129381722511015053

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية الزهور للبنينتطبيقيمحمود رعد احمد محمود129391722511015056

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى458.0065.43اعدادية الزهور للبنينتطبيقيمدين صدام سلطان عبد هللا129401722511015057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14اعدادية الزهور للبنينتطبيقيمزاحم عمر مزاحم حازم129411722511015058

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل667.0095.29اعدادية الزهور للبنينتطبيقيمصطفى اسماعيل عبد السالم اسماعيل129421722511015059

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل566.0080.86اعدادية الزهور للبنينتطبيقيمصطفى شهم عبد القادر يحيى129431722511015062

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية637.0091.00اعدادية الزهور للبنينتطبيقيمصطفى ماهر رمزي عبد الجبار129441722511015064

كلية العلوم/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية الزهور للبنينتطبيقيمعاذ محمد عبد الرحمن طه129451722511015066

كلية العلوم/جامعة الموصل564.0080.57اعدادية الزهور للبنينتطبيقيمنير ريان منير يونس129461722511015067

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية الزهور للبنينتطبيقيمهند جاسم محمد مصطفى129471722511015068

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية480.0068.57اعدادية الزهور للبنينتطبيقييوسف عمر صديق سعيد129481722511015075

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى498.0071.14اعدادية الزهور للبنينتطبيقييوسف فراس خالد عبد العزيز129491722511015076

كلية الحقوق/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية الزهور للبنينتطبيقييوسف الزكين فرحان محمد129501722511015077

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية477.0068.14اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقياحمد رياض احمد علي129511722511016001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقياحمد مازن احمد محمد129521722511016003

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية608.0086.86اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقياحمد ميسر محسن عزيز129531722511016004

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى490.0070.00اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقياسالم كنعان جاجان سعيد129541722511016006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيايمن خالد حكمت قاسم129551722511016007

كلية العلوم/جامعة الموصل576.0082.29اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيحارث مثنى عبد الرزاق داود129561722511016009

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية466.0066.57اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيسعد عمر طه يونس129571722511016012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل590.0084.29اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد جوهر يونس129581722511016015

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل630.0090.00اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيعبد هللا اكرم حسين علي129591722511016017

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى506.0072.29اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيعلي احمد شريف عبد العزيز129601722511016022

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيعمر عبد هللا ذنون مصطفى129611722511016028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيمحمد احمد عصمت إسماعيل129621722511016029

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى562.0080.29اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد نوري هادي129631722511016030

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك518.0074.00اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيموسى مثنى محمود صفو129641722511016038

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقيهيثم محمد فيصل محمود129651722511016039

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى497.0071.00اعدادية ابي حنيفة للبنينتطبيقييوسف احمد محمد زكي يحيى129661722511016040

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0096.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيابراهيم جمال ادريس ذنون129671722511017001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية505.0072.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيابراهيم عمر زكي احمد129681722511017003

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى456.0065.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياحمد جاسم عبد هللا حياوي129691722511017008

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل669.0095.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياحمد رائد محمود محمد129701722511017010

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياحمد محمد مؤيد سعد هللا129711722511017013

كلية العلوم/جامعة الموصل574.0082.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيازهر عمار حسن عمر129721722511017016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياسامة شكر محمود جاسم129731722511017017

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية614.0087.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياسامة فارس وعد هللا يونس129741722511017018

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياوس سمير محمد عبد القادر129751722511017021

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية509.0072.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيايمن محسن حميد احمد129761722511017023

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل597.0085.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيبشار زاهد محمد حامد129771722511017026

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى583.0083.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيحسين محمد حازم محمد علي129781722511017033
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيحكم مثنى محمود حسين129791722511017035

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيزكريا بشار هاشم محمد كامل129801722511017040

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيزكريا تحسين قاسم محمد129811722511017041

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل635.0090.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيزكريا فائز صالح ابراهيم129821722511017042

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيزيد احمد سعد هادي129831722511017045

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل457.0065.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيسيف ربيع شكري محمود129841722511017047

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية543.0077.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد عبد اللطيف محمد129851722511017052

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى436.0062.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن رضوان جميل يحيى129861722511017055

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن سعد مجيد زين العابدين129871722511017057

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل634.0090.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ماجد حميد حسين129881722511017058

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل466.0066.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن مهند سالم عبد الحميد129891722511017059

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ياسر غانم محمد نوري129901722511017062

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك571.0081.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد العزيز احمد محمد علي حسين129911722511017063

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد العزيز شامل محمد ذاكر توفيق129921722511017064

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل671.0095.86اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد العزيز نمير وزير سلطان129931722511017065

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد الغفور وضاح عبد الغفور عبد الكريم129941722511017066

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد محمد علي129951722511017068

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد هللا عمر عامر عبد129961722511017072

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى444.0063.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد هللا محسن صالح محمد129971722511017074

كلية العلوم/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد هللا نبيل فتحي جرجيس129981722511017075

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد المجيد حميد عبد المجيد حميد129991722511017076

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد الملك صفوان فتحي حميد130001722511017077

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت569.0081.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد الوهاب مروان عبد الوهاب احمد130011722511017079

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل632.0090.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبيدة انس محمد زكي داود130021722511017080

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت557.0079.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبيدة علي خالد جار هللا130031722511017081

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل593.0084.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعلي اكرم محمد حميد130041722511017086

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعلي عمار نوفل سعيد130051722511017087

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعلي هيثم احمد ايوب130061722511017090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعمار ياسر عبد الحق محمود130071722511017091

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعمر ذنون يونس ذنون130081722511017092

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعمر صفوان ادريس اسماعيل130091722511017093

كلية القانون/جامعة نينوى521.0074.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعمران عدنان حسين محمد130101722511017097

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيفهد سعود فهد جار هللا130111722511017101

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى459.0065.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيلؤي قصي محي الدين عبد الباقي130121722511017102

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل469.0067.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمؤمن ليث رمزي عبد الرحمن130131722511017104

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية533.0076.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمامون نشوان جميل يحيى130141722511017105

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى430.0061.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد اكرم سالم أيوب130151722511017106

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل539.0077.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد امجد عبد هللا محمد130161722511017107

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد بشار احمد عزيز130171722511017109

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد بشار عبد الوهاب محمد شيت130181722511017111

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية524.0074.86اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد زاهر يونس داؤد130191722511017114

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى555.0079.29اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد زياد طارق يونس130201722511017115
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قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى493.0070.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد صفوان موفق احمد130211722511017118

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل626.0089.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد عادل عثمان بشير130221722511017120

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى461.0065.86اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد عبد السالم محمد امين خضر130231722511017121

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية490.0070.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد عبد العالي ياسين اسماعيل130241722511017122

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد ليث اكرم الياس130251722511017123

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية526.0075.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد ماهر ذنون يونس130261722511017124

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد موفق حسن محمد شيت130271722511017125

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0089.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد نوزت جمعة ياسين130281722511017127

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل635.0090.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد يحيى زكريا ذنون130291722511017130

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل539.0077.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمصطفى ثائر عز الدين محمود130301722511017133

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل546.0078.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمصطفى رائد فرج جرجيس130311722511017134

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل428.0061.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمصطفى صهيب سامي احمد130321722511017136

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية435.0062.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمصطفى عماد قاسم يحيى130331722511017137

كلية العلوم/جامعة الموصل521.0074.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمصطفى عمر عبد هللا يونس130341722511017138

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل585.0083.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمصطفى عمر فاضل عبد هللا130351722511017139

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمصطفى محمد يونس عبد اللطيف130361722511017142

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمصطفى نبيل يونس فتحي130371722511017143

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية582.0083.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمصعب فؤاد علي عباوي130381722511017144

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمعاذ احمد سعد الدين يحيى130391722511017145

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيوليد خالد علوان مجيد130401722511017146

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية528.0075.43اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيياسر محمود فاضل عبدهللا130411722511017147

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل630.0090.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقييوسف احمد محمد حسين130421722511017148

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية547.0078.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقييوسف سعد محمود خليل130431722511017149

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل571.0081.57اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقييوسف عبد الكريم محمد احمد130441722511017150

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية526.0075.14اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقييوسف ماهر ذنون يونس130451722511017152

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل531.0075.86اعدادية االمين للبنينتطبيقيإبراهيم بشار خليل إبراهيم130461722511019001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية518.0074.00اعدادية االمين للبنينتطبيقياحمد سعد رجب جاسم130471722511019007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل542.0077.43اعدادية االمين للبنينتطبيقيخالد عماد جهاد سليمان130481722511019013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية االمين للبنينتطبيقيرضوان محمود صالح شاهين130491722511019014

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل648.0092.57اعدادية االمين للبنينتطبيقيريان محمد عبد الهادي عبد السالم130501722511019015

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل530.0075.71اعدادية االمين للبنينتطبيقيصهيب إسماعيل عبد احمد130511722511019016

كلية العلوم/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية االمين للبنينتطبيقيطه مصطفى منذر عبد الرزاق130521722511019017

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0085.00اعدادية االمين للبنينتطبيقيعادل احمد حسين يونس130531722511019018

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى562.0080.29اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد الرحمن فتاح شيت حسين130541722511019019

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل666.0095.14اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبيدة عدنان محمد كمال يونس130551722511019022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية االمين للبنينتطبيقيعلي خالد ذنون يونس130561722511019023

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية493.0070.43اعدادية االمين للبنينتطبيقيعمر ناجي حسين سعيد130571722511019025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية االمين للبنينتطبيقيفهد بشار هاشم علو130581722511019026

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى475.0067.86اعدادية االمين للبنينتطبيقيليث محمد عبد هللا محمد130591722511019027

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت512.0073.14اعدادية االمين للبنينتطبيقيمحمد اسعد عبد العزيز محمد130601722511019028

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية االمين للبنينتطبيقيمصطفى عبد الجبار صالح حسن130611722511019035

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل640.0091.43اعدادية االمين للبنينتطبيقيياسين رعد حمدون عبد هللا130621722511019038
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كلية العلوم/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية االمين للبنينتطبيقيياسين ياسر أسامة محمد130631722511019039

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل633.0090.43اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيابراهيم فراس فوزي احمد130641722511020001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل571.0081.57اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقياحمد اياد حسين محمد130651722511020004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل597.0085.29اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقياحمد سعد هللا احمد جدوع130661722511020008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقياحمد علي احمد محمد130671722511020010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيامين صالح جرجيس خلف130681722511020013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية464.0066.29اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيحسن شاكر محمود داود130691722511020017

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيحيدر صالح عبد هللا احمد130701722511020020

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت563.0080.43اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيريان سعد سعدون طه130711722511020023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيريان نشوان كامل صالح130721722511020024

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيزكريا حامد محمد علي130731722511020025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيزيد خالد علي حسين130741722511020026

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل629.0089.86اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيسليمان عبد الملك سليمان محمد130751722511020030

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيسيف مهند داود سليمان130761722511020031

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى490.0070.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد طالل احمد130771722511020036

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية556.0079.43اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعبد الرحمن ارشد محمد ازهر مصباح130781722511020037

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت623.0089.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعبد الرحمن عامر عبد حسين130791722511020040

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى489.0069.86اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعبيده ايسر خليل خضر130801722511020045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعثمان احمد عثمان محمد130811722511020046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعلي عبد الستار عسكر مصري130821722511020048

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعمر محمد سالم عيسى130831722511020052

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية523.0074.71اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيفهد ابراهيم عبد العزيز محمد130841722511020054

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل632.0090.29اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمؤمن وليد خالد فخري130851722511020056

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمأمون عبد الناصر ابراهيم حامد130861722511020057

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم محمد احمد130871722511020059

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين612.0087.43اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمحمد حارث عبود هادي130881722511020061

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى472.0067.43اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمحمد عازم خير الدين توفيق130891722511020066

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية583.0083.29اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمحمد عامر حسن اسماعيل130901722511020067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل513.0073.29اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمحمد عبد الجليل عايد جاسم130911722511020068

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية492.0070.29اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمحمد فارس محمود جبوري130921722511020072

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية494.0070.57اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمحمد هشام طه خطاب130931722511020079

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل659.0094.14اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمحمد وليد خالد ابراهيم130941722511020080

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل597.0085.29اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمحمود محمد فاضل عبد القادر130951722511020081

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية498.0071.14اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمصطفى عمار طه ياسين130961722511020084

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقينور المصطفى غازي غائب عبد هللا130971722511020090

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية533.0076.14اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيياسر غالب حسين مصطفى130981722511020091

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت569.0081.29اعدادية الكندي للبنينتطبيقيايمن نوفل احمد محمد130991722511021004

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل445.0063.57اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسين هاشم جمعة فاضل131001722511021005

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية الكندي للبنينتطبيقيرضوان احمد عبد هللا حسين131011722511021006

كلية الحقوق/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية الكندي للبنينتطبيقيسجاد عباس جواد صالح131021722511021007

كلية الحقوق/جامعة الموصل588.0084.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيطه بسام حازم قاسم131031722511021009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية الكندي للبنينتطبيقيطه صباح فارس كريم131041722511021010
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0060.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد صالح نوري131051722511021013

كلية العلوم/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد العزيز محمد عزيز احمد131061722511021014

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى463.0066.14اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد الهادي هاشم محمد مصطفى131071722511021016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعمر خالد محمد اسماعيل131081722511021020

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعمر زياد طارق احمد131091722511021021

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى427.0061.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعمر ماجد خضر عباس131101722511021022

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت556.0079.43اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمود صبحي علي رشيد131111722511021027

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل620.0088.57اعدادية الكندي للبنينتطبيقييونس سعد يونس يحيى131121722511021031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيابراهيم طارق سالم محمد131131722511023003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيابراهيم غسان حازم محمد131141722511023004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية دار السالم للبنينتطبيقياحمد هشام عمر حمودي131151722511023006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيخطاب امير عمر حمودي131161722511023007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيزيدون غسان محمد احمد131171722511023010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيسعد رعد عبد هللا طلب131181722511023011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعبد الرحمن جاسم ابراهيم هادي131191722511023015

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى455.0065.00اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعمر مروان عمر حمودي131201722511023022

كلية العلوم/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيفهد هيثم وهبي هادي131211722511023024

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية510.0072.86اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيكرار سعد غازي عوفي131221722511023025

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيلقمان قصي حامد احمد131231722511023026

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك577.0082.43اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد ياسين131241722511023029

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية687.0098.14اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمشتبى فتحي عبد هللا حمادي131251722511023033

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمصطفى احمد جار هللا محمد131261722511023034

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمصطفى اديب عبد الرحمن سعيد131271722511023035

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمصطفى عبد العزيز حمزة حسن131281722511023037

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمصطفى غزوان اكرم محمد سعيد131291722511023038

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل644.0092.00اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيهشام ظفار قيدار قاسم131301722511023042

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية456.0065.14اعدادية دار السالم للبنينتطبيقييحيى ليث زهير سحري131311722511023043

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية451.0064.43اعدادية دار السالم للبنينتطبيقييزن علي سالم هادي131321722511023045

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية دار السالم للبنينتطبيقييونس وليد الياس جرجيس131331722511023046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيابو بكر محمود حسين علي131341722511024001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت518.0074.00اعدادية المستقبل للبنينتطبيقياحمد عبد محمد خضر131351722511024004

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل630.0090.00اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيانس صهيب احمد محمود131361722511024012

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيحمزه احمد طاهر احمد131371722511024018

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية501.0071.57اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيرغيد بسام محمد مرعي131381722511024019

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل588.0084.00اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيزكريا اياد فؤاد علي131391722511024020

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل622.0088.86اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيزكريا محمود سعيد محمود131401722511024021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيسلطان سرحان راشد طحان131411722511024025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت565.0080.71اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعبد الرحمن رعد فتحي سلطان131421722511024028

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعبد الرحمن عمر صبحي سعد هللا131431722511024029

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت567.0081.00اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعبد الرحمن موفق سليمان اسماعيل131441722511024030

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى562.0080.29اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعبد هللا ليث خزعل داود131451722511024032

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل665.0095.00اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد هللا حسين131461722511024033
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قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء606.0086.57اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعبد هللا وليد توفيق مصطفى131471722511024036

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل624.0089.14اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعبيده محمود حسن علي131481722511024038

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعالء وليد هاشم يحيى131491722511024040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعلي حسان محمد ذنون131501722511024042

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعلي محمد عبد المطلب محمد131511722511024044

كلية العلوم/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعلي وليد محمد مرعي131521722511024045

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل601.0085.86اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعمر حسين محمد حسين131531722511024046

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل638.0091.14اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيليث احمد عبد عثمان131541722511024051

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل594.0084.86اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمازن عبد الكريم يونس فتحي131551722511024053

كلية العلوم/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمحمد احمد حسين عثمان131561722511024054

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمحمد عبد االله اصلبي خلف131571722511024056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمحمد فتحي نجيب احمد131581722511024059

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر425.0060.71اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمحمد يونس عبد العزيز محمد علي131591722511024061

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت572.0081.71اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمحمود عبد هللا محمود سلطان131601722511024062

كلية التربية /جامعة الحمدانية442.0063.14اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرحيم احمد محمد131611722511024065

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيهيثم سالم محمد شيت احمد131621722511024068

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى476.0068.00اعدادية المستقبل للبنينتطبيقييوسف احمد عز الدين علي131631722511024069

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى504.0072.00اعدادية الراية للبنينتطبيقيأبو بكر صبحي حسن علي131641722511025001

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية الراية للبنينتطبيقيأديب صالح حمود خلف131651722511025002

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية500.0071.43اعدادية الراية للبنينتطبيقياحمد علي يونس علي131661722511025010

كلية العلوم/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية الراية للبنينتطبيقيحذيفه مصعب صالح محمد131671722511025016

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى483.0069.00اعدادية الراية للبنينتطبيقيحسين احمد خير الدين شوقي131681722511025018

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى608.0086.86اعدادية الراية للبنينتطبيقيداؤد اشرف طه شاكر131691722511025020

كلية العلوم/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية الراية للبنينتطبيقيزيدان مناف زيدان خلف131701722511025022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57اعدادية الراية للبنينتطبيقيصفوان ابراهيم حسن حسين131711722511025024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية الراية للبنينتطبيقيصهيب شهوان قاسم محمد131721722511025025

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية الراية للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد محمد سلطان131731722511025027

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى504.0072.00اعدادية الراية للبنينتطبيقيعبد الكريم فتحي خليل عبدو131741722511025031

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء551.0078.71اعدادية الراية للبنينتطبيقيعبد هللا فتحي صالح حسين131751722511025032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية الراية للبنينتطبيقيعبيده مصعب غانم قاسم131761722511025037

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل612.0087.43اعدادية الراية للبنينتطبيقيعلي ثائر عبد الغني ياسين131771722511025039

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية الراية للبنينتطبيقيعلي عالء نوري بدر131781722511025040

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل622.0088.86اعدادية الراية للبنينتطبيقيعلي مثنى سالم جارو131791722511025041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية الراية للبنينتطبيقيعمار سالم حمود محمد131801722511025043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية الراية للبنينتطبيقيعمر مهند محمود خليل131811722511025044

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية الراية للبنينتطبيقيمحمود رياض صالح عطوان131821722511025057

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى508.0072.57اعدادية الراية للبنينتطبيقيمصطفى رياض عريبي عباس131831722511025058

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية الراية للبنينتطبيقيمعن فوزي حسين علي131841722511025061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيابراهيم انور احمد علي131851722511026007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيابراهيم حسام الدين قاصد محمد131861722511026008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار456.0065.14اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياحمد إبراهيم سوادي حسين131871722511026010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياحمد حازم طه يونس131881722511026011
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قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل705.00100.71اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياحمد حسن حميد حسن131891722511026013

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية501.0071.57اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياحمد شهاب احمد علي131901722511026017

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياحمد صبح حسن حمد131911722511026018

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياحمد عبد هللا هادي حسن131921722511026019

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياحمد فواز حميد محمد131931722511026022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياحمد محمد احمد نزال131941722511026023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياحمد يحيى احمد يحيى131951722511026025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيادهم يوسف صالح محمد131961722511026027

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل673.0096.14اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيايمن حسن حميد حسن131971722511026034

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية509.0072.71اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيبارق حسين علي محمود131981722511026035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيباسل علي عبد الرحمن احميد131991722511026036

كلية القانون/جامعة نينوى520.0074.29اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيحاتم عبد الكريم طه يونس132001722511026039

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى477.0068.14اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيحارث محمد احمد محمد132011722511026040

كلية العلوم/جامعة الموصل582.0083.14اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيحمزه محمود عبد هللا إسماعيل132021722511026045

كلية العلوم/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيخالد محمد احمد محمد علي132031722511026046

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيخطاب عمر محمود داود132041722511026048

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيرامي محمد علي عبد هللا132051722511026049

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0071.29اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيرضوان صالح حمد أحمد132061722511026052

كلية اآلداب/جامعة الموصل459.0065.57اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيريان احمد محمد ضياء يونس132071722511026053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيسامي مهدي رضا درويش132081722511026056

كلية اآلداب/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيسعد احمد حسن عطيه132091722511026057

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيسفيان دهش احمد خليل132101722511026058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيسيف سعد محمود حسوني132111722511026060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد حسن محمد132121722511026064

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى530.0075.71اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعبد الرحمن ياسين احمد ابراهيم132131722511026066

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعبد الرزاق احمد يونس خضر132141722511026067

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية652.0093.14اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعبد العزيز يعرب احمد محمود132151722511026069

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعبد هللا فرحان عبد هللا مروح132161722511026075

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعبد الوهاب قيدار عبد الغني محمد132171722511026079

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعزام صفوان إبراهيم صابر132181722511026080

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل549.0078.43اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعمر سالم نزال عسل132191722511026082

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعمر مجيد خضير حميدان132201722511026086

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل561.0080.14اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعيسى صهيب طه محمد132211722511026087

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيفاضل ريحان فاضل جاسم132221722511026088

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك577.0082.43اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيقاسم محمود قاسم يحيى132231722511026089

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمحمد احمد علي فيحان132241722511026093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى449.0064.14اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمرعي عامر احمد حسون132251722511026106

كلية العلوم/جامعة الموصل574.0082.00اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمصطفى خلدون سعيد عبد132261722511026109

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمصطفى خليل إبراهيم احميد132271722511026110

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى504.0072.00اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمصطفى علي خزعل عبد الرحمن132281722511026112

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية481.0068.71اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمصطفى فارس علي حسين132291722511026113

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل442.0063.14اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمصطفى قاسم زكي محمد132301722511026114
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمصطفى لقمان عبد هللا فتحي132311722511026115

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمصطفى محمد حمد محمد132321722511026117

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمعاذ عماد هاشم يحيى132331722511026120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمناف محمد علي سليمان132341722511026122

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمهند يونس بالل عبد العزيز132351722511026123

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيياسين زياد مراد صالح132361722511026130

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء603.0086.14اعدادية االمجاد للبنينتطبيقييوسف علي محسن محمد132371722511026135

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية االمجاد للبنينتطبيقييونس احمد مظفر سليمان132381722511026137

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية النيل للبنينتطبيقياحمد عفر هلوش صايل132391722511027008

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء596.0085.14اعدادية النيل للبنينتطبيقياحمد محمود إبراهيم احمد132401722511027010

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية النيل للبنينتطبيقياحمد يونس سرحان خضر132411722511027011

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى574.0082.00اعدادية النيل للبنينتطبيقيالحسن جاسم محمد جبر132421722511027014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية النيل للبنينتطبيقيحذيفة شمس الدين محمد علي مصطفى132431722511027022

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية503.0071.86اعدادية النيل للبنينتطبيقيحكم محمد علي حسين132441722511027023

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية النيل للبنينتطبيقيخطاب عمر جالل شيت132451722511027024

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية النيل للبنينتطبيقيديار رعد محمد سعيد شاهين132461722511027025

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر437.0062.43اعدادية النيل للبنينتطبيقيذنون يونس علي ابراهيم132471722511027026

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية525.0075.00اعدادية النيل للبنينتطبيقيزكريا محمد حقي اسماعيل132481722511027027

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية425.0060.71اعدادية النيل للبنينتطبيقيزياد احمد طه خليل132491722511027028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية النيل للبنينتطبيقيزيد محسن عبد هللا يونس132501722511027030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل537.0076.71اعدادية النيل للبنينتطبيقيسالم بشار سالم داؤد132511722511027031

كلية العلوم/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية النيل للبنينتطبيقيظاهر صالح كعود عكله132521722511027034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية النيل للبنينتطبيقيعبد الرحمن بدران محمد محمود132531722511027038

كلية العلوم/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية النيل للبنينتطبيقيعبد الرحمن ثائر حسام الدين يونس132541722511027039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية النيل للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي عبد الرحمن محمد صالح132551722511027041

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل698.0099.71اعدادية النيل للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد احمد حمود132561722511027043

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559.0079.86اعدادية النيل للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد ياسين حمدون132571722511027044

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل674.0096.29اعدادية النيل للبنينتطبيقيعبد هللا فارس شكر محمود132581722511027048

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل506.0072.29اعدادية النيل للبنينتطبيقيعبد هللا محسن طه عبد هللا132591722511027049

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية النيل للبنينتطبيقيعبد المهيمن محمد فرحان وسمي132601722511027051

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية النيل للبنينتطبيقيعثمان عبد هللا سليمان عبد هللا132611722511027053

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية النيل للبنينتطبيقيعلي عصام طه محمد132621722511027058

كلية العلوم/جامعة الموصل568.0081.14اعدادية النيل للبنينتطبيقيعلي عمر علي شاكر132631722511027059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية النيل للبنينتطبيقيعمار توفيق صديق توفيق132641722511027060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية465.0066.43اعدادية النيل للبنينتطبيقيمجاهد لطيف الياس محمد132651722511027069

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0085.00اعدادية النيل للبنينتطبيقيمحمد بشير عزيز حسن132661722511027070

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية النيل للبنينتطبيقيمحمد عبد الرحمن احمد محمد132671722511027072

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية النيل للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم احمد محمد132681722511027073

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية467.0066.71اعدادية النيل للبنينتطبيقيمحمد نبيل سالم حسين132691722511027075

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل626.0089.43اعدادية النيل للبنينتطبيقيمحمد هيثم يونس حسن132701722511027077

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد693.0099.00اعدادية النيل للبنينتطبيقيمسعود محمد ميسر عبد132711722511027081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية النيل للبنينتطبيقيهمام مثنى محمد عيد ابراهيم132721722511027089
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية النيل للبنينتطبيقييونس احمد عادل محمد سعيد132731722511027092

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية النيل للبنينتطبيقييونس محمد زهير عبد القادر132741722511027094

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل645.0092.14اعدادية الصديق للبنينتطبيقيابراهيم شهالن صبحي حميد132751722511028004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86اعدادية الصديق للبنينتطبيقيابراهيم وضاح طالل طه132761722511028006

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية الصديق للبنينتطبيقياحمد رعد شكر محمود132771722511028007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل571.0081.57اعدادية الصديق للبنينتطبيقياحمد عبد الستار عبود صالح132781722511028008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية الصديق للبنينتطبيقياحمد محمد سليمان ذنون132791722511028009

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية الصديق للبنينتطبيقياحمد هيثم موفق احمد132801722511028011

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى427.0061.00اعدادية الصديق للبنينتطبيقيارشد زيد طالل حمدون132811722511028012

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية544.0077.71اعدادية الصديق للبنينتطبيقياسامه خالد سالم محمد132821722511028014

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت628.0089.71اعدادية الصديق للبنينتطبيقياشرف وعد هللا محمد يونس علي132831722511028016

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية497.0071.00اعدادية الصديق للبنينتطبيقيبكر عامر حسن ياسين132841722511028019

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية الصديق للبنينتطبيقيبالل محمد حمدون يونس132851722511028021

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية الصديق للبنينتطبيقيجرجيس رياض جرجيس احمد132861722511028022

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى505.0072.14اعدادية الصديق للبنينتطبيقيحسين فريق سعيد احمد132871722511028027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل687.0098.14اعدادية الصديق للبنينتطبيقيحمزه رائد سعدون رمضان132881722511028028

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل601.0085.86اعدادية الصديق للبنينتطبيقيسعد الدين حمدان زغلول ادريس132891722511028031

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل668.0095.43اعدادية الصديق للبنينتطبيقيطارق زياد طارق فتحي132901722511028036

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية الصديق للبنينتطبيقيطارق شاكر محمود ذنون132911722511028038

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعبد الرحمن اسامه احمد محمد132921722511028042

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء597.0085.29اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعبد الرحمن قاسم عبد القادر قاسم132931722511028044

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل544.0077.71اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعبد الرحمن لؤي عبد القادر عبد الرحمن132941722511028045

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعبد هللا حسان عبد المالك عبد الفتاح132951722511028051

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعبد هللا ذاكر سلطان جاسم132961722511028052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعبد هللا محمد حازم عبد هللا132971722511028056

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى498.0071.14اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعبد هللا نزار عبد هللا محمد سعيد132981722511028057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعبد هللا هاشم شهاب احمد132991722511028058

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل546.0078.00اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعبد المحسن الوليد عبد المحسن حامد133001722511028060

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل613.0087.57اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعبد الملك مظفر ذنون يونس133011722511028061

كلية العلوم/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعبيده دريد احمد اسماعيل133021722511028064

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل602.0086.00اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعبيده مثنى عبد الجبار محمد عون133031722511028065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية428.0061.14اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعلي وعد هللا محمد يونس علي133041722511028067

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى468.0066.86اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعمار انور حسن فتحي133051722511028068

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت511.0073.00اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعمار ياسر عبد العالي ابراهيم133061722511028069

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل539.0077.00اعدادية الصديق للبنينتطبيقيغازي محسن نايف رشيد133071722511028073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمؤمن محمود حازم شيت133081722511028079

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل459.0065.57اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمؤمن موفق زكي عبد الرحمن133091722511028080

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى584.0083.43اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد خليل اسماعيل ارتين133101722511028081

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل590.0084.29اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد شيت هالل عبد الكريم شيت133111722511028082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد طارق خليل يونس133121722511028083

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى499.0071.29اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد عبد علي ادريس133131722511028084

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد هيثم حازم عبد133141722511028086
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية472.0067.43اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمصطفى امجد محمود داود133151722511028090

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577.0082.43اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمصطفى ثامر عبد الفتاح عبد هللا133161722511028091

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل549.0078.43اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمصطفى ظافر صابر حسن133171722511028092

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمصطفى عادل مجيد صالح133181722511028093

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء543.0077.57اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمصطفى محمد غانم ذنون133191722511028094

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمصطفى مرشد حامد سعيد133201722511028095

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت634.0090.57اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمعتز سعدون محمد يونس علي133211722511028096

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية548.0078.29اعدادية الصديق للبنينتطبيقيهمام محمد صالح محمد133221722511028099

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية الصديق للبنينتطبيقيهمام نشوان محجوب محمود133231722511028100

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل648.0092.57اعدادية الصديق للبنينتطبيقييوسف صدام ابراهيم سعيد133241722511028101

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية الصديق للبنينتطبيقييونس مروان ادريس سليم133251722511028103

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى441.0063.00ثانوية الشورة للبنينتطبيقياسامة ناصر خلف احمد133261722511033001

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل521.0074.43ثانوية الشورة للبنينتطبيقيتقي احمد عبد هللا صالح133271722511033002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل565.0080.71ثانوية الشورة للبنينتطبيقيحسن علي عبد هللا ياسين133281722511033004

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل681.0097.29ثانوية الشورة للبنينتطبيقيصالح احمد مجيد حويجه133291722511033005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل532.0076.00ثانوية الشورة للبنينتطبيقيعماد احمد سليمان منصور133301722511033006

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل632.0090.29ثانوية الشورة للبنينتطبيقيمحمد صالح احمد عبد هللا133311722511033009

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل560.0080.00ثانوية الشورة للبنينتطبيقيمحمد علي محمد علي133321722511033011

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل627.0089.57ثانوية الشورة للبنينتطبيقيمصطفى صدام حسين حميد133331722511033013

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل461.0065.86ثانوية الشورة للبنينتطبيقيمصطفى فيصل مجيد احمد133341722511033014

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل611.0087.29ثانوية الشورة للبنينتطبيقيوسام محمد حسن حميد133351722511033016

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل492.0070.29ثانوية الشورة للبنينتطبيقيوليد ذاكر سطام احمد133361722511033017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0065.71ثانوية تل واعي للبنينتطبيقياحمد شهاب احمد منديل133371722511034002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0064.57ثانوية تل واعي للبنينتطبيقيباسم نعمه اسماعيل عبد هللا133381722511034004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0060.00ثانوية تل واعي للبنينتطبيقيعبد الحكيم سعدي احمد خلف133391722511034008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0068.29ثانوية تل واعي للبنينتطبيقيعبد القادر عبد المحسن عز الدين احمد133401722511034010

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل530.0075.71ثانوية تل واعي للبنينتطبيقيعبد الملك عبد هللا عزاوي زرزور133411722511034012

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل430.0061.43ثانوية تل واعي للبنينتطبيقيعيسى علي عيسى احمد133421722511034014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل621.0088.71ثانوية تل واعي للبنينتطبيقيفاروق خليل سلطان نوح133431722511034015

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل548.0078.29ثانوية تل واعي للبنينتطبيقيمحمد علي حسين ظاهر133441722511034021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية423.0060.43ثانوية تل واعي للبنينتطبيقيمحمد فيصل مجيد احمد133451722511034022

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى524.0074.86ثانوية تل واعي للبنينتطبيقيياسين طه خلف محمد133461722511034023

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل574.0082.00ثانوية تل واعي للبنينتطبيقييحيى جهاد حسن ياسين133471722511034024

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل585.0083.57ثانوية تلول ناصر للبنينتطبيقيحسين خلف حسين فرج133481722511036004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل548.0078.29ثانوية تلول ناصر للبنينتطبيقيعبد الرحمن سلمان محمد سالم133491722511036005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل592.0084.57ثانوية تلول ناصر للبنينتطبيقيعلي حسين علي داود133501722511036008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0064.43ثانوية تلول ناصر للبنينتطبيقيليث شاكر محمود عبد133511722511036009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل651.0093.00ثانوية تلول ناصر للبنينتطبيقيمحمود عبد العزيز محمد عمر133521722511036013

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك580.0082.86ثانوية تلول ناصر للبنينتطبيقيمعتز فارس خلف عبد هللا133531722511036014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية تلول ناصر للبنينتطبيقيمعتصم قيس عايد حسين133541722511036015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86ثانوية تلول ناصر للبنينتطبيقيمعمر محمود محمد دخيل133551722511036016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل588.0084.00ثانوية تلول ناصر للبنينتطبيقييونس احمد سالم فرج133561722511036019
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0064.43ثانوية اشويرات للبنينتطبيقياحمد علي ابراهيم حسين133571722511037002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى432.0061.71ثانوية اشويرات للبنينتطبيقيامير احمد حسين خلف133581722511037003

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل617.0088.14ثانوية اشويرات للبنينتطبيقيراكان جمعه شعبان عبد هللا133591722511037007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0061.14ثانوية اشويرات للبنينتطبيقيزيد حمد عباوي حبل133601722511037008

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية562.0080.29ثانوية اشويرات للبنينتطبيقيعبد الرحمن شوال جمعه رديف133611722511037009

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية549.0078.43ثانوية اشويرات للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي حسين صالح133621722511037010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية467.0066.71ثانوية اشويرات للبنينتطبيقيعبد الرزاق سعدي ارزيج عطا هللا133631722511037011

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت477.0068.14ثانوية اشويرات للبنينتطبيقيعبد العزيز علي صالح عزاوي133641722511037012

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية571.0081.57ثانوية اشويرات للبنينتطبيقيعلي حسن محمد طميش133651722511037013

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل664.0094.86ثانوية اشويرات للبنينتطبيقيمحمد سالم عبد محمد133661722511037014

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت502.0071.71ثانوية اشويرات للبنينتطبيقيمحمد سعدي عبد عطا هللا133671722511037015

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت481.0068.71ثانوية اشويرات للبنينتطبيقييوسف سعد محمد علي133681722511037021

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل489.0069.86ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيابراهيم زهير خليل ابراهيم133691722511038001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت568.0081.14ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقياحمد عبد المحسن محمود عبد هللا133701722511038005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت469.0067.00ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقياحمد علي الياس عكلة133711722511038006

كلية العلوم/جامعة الموصل548.0078.29ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقياحمد محمود مطيران خضير133721722511038009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت579.0082.71ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقياحمد معمر عبد المجيد محمد133731722511038010

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء545.0077.86ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقياسامة عبد هللا سعيد احمد133741722511038011

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية458.0065.43ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقياسماعيل فالح اسماعيل محمود133751722511038012

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية518.0074.00ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيثامر حسين علي حسن133761722511038015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت584.0083.43ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيحذيفة خلف حسن سليم133771722511038016

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل484.0069.14ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيحسن عبد هللا محمد علي133781722511038018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيصالح محمد احمد عكلة133791722511038021

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل433.0061.86ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيعبد الرحمن سلطان محمود محمد133801722511038025

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية496.0070.86ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيعدي فتحي علي محمد133811722511038026

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل594.0084.86ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيعمر عزيز محمد خلف133821722511038028

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل592.0084.57ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيفارس علي حسن علي133831722511038029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيمسعود غانم صابور جميل133841722511038040

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت566.0080.86ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيمهدي صالح محمود حميد133851722511038042

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل601.0085.86ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيموفق صالح عيسى سبع133861722511038044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقينامس جساب سلطان علي133871722511038045

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل523.0074.71ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيايهاب ميسر خلف فرج133881722511039003

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت503.0071.86ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيبراء عبد الرحمن علي فرج133891722511039004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل534.0076.29ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيطه صالح حسن محمد133901722511039009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل625.0089.29ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيعبد الرحمن باسم عيان عبيد133911722511039011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل594.0084.86ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيعقيل باسم عيان عبيد133921722511039013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيعلي حسين صالح شاهر133931722511039014

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل560.0080.00ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيعماد محمد عبد هللا عبيد133941722511039016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل591.0084.43ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيغيث عبد الستار علي عبد 133951722511039018

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيفهد علي محمود نهار133961722511039019

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت503.0071.86ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيمالك علي محمود نهار133971722511039020

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت518.0074.00ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيمحمد صالح فرج محمد133981722511039021
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل528.0075.43ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيمحمد عماد عطيه نامس133991722511039022

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل542.0077.43ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيمحمد عمار عبد هللا فرج134001722511039023

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل593.0084.71ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيمحمد يعرب ابراهيم علي134011722511039024

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل584.0083.43ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيهمام ياسر خلف فرج134021722511039028

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل469.0067.00اعدادية الحود للبنينتطبيقيخالد علي محمد عبد هللا134031722511040008

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية الحود للبنينتطبيقيزياد خلف جاسم احمد134041722511040009

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية الحود للبنينتطبيقيضياء الدين ابراهيم محجوب محمد134051722511040013

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك583.0083.29اعدادية الحود للبنينتطبيقيعبد الحميد سعد جاسم صالح134061722511040014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية الحود للبنينتطبيقيعبد هللا ياسر عبد هللا محمد134071722511040016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية الحود للبنينتطبيقيعلي الدين محمد رمضان محمد134081722511040017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية443.0063.29اعدادية الحود للبنينتطبيقيمعمر احمد حواس صايل134091722511040025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية الحود للبنينتطبيقييوسف ميسر صالح محمد134101722511040029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0061.29اعدادية الحود للبنينتطبيقييونس ارمضان عبد هللا جليب134111722511040030

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل529.0075.57ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقياحمد هالل فرج محمود134121722511041004

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل464.0066.29ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقياكرم احمد محمد احمد134131722511041005

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0072.57ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقياوس نوفل بشير فرج134141722511041006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل597.0085.29ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقيايمن انور احمد علي134151722511041007

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقيجوهر عبد احمد حسن134161722511041008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت553.0079.00ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقيحسين علي عواد حسين134171722511041010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت566.0080.86ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقيعادل محمود خلف فرج134181722511041014

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقيفهد يحيى صالح ابراهيم134191722511041017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل598.0085.43ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقيمؤمن ابراهيم فرج لجي134201722511041018

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل641.0091.57ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقيمحمد مجيد عواد سليمان134211722511041019

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل592.0084.57ثانوية الحود فوقاني للبنينتطبيقيمروان محمد احمد فرمان134221722511041020

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية499.0071.29اعدادية القيارة للبنينتطبيقياحمد حسين ابراهيم احمد134231722511042001

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت504.0072.00اعدادية القيارة للبنينتطبيقياحمد ميسر ذياب عيسى134241722511042003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية القيارة للبنينتطبيقياحمد نواف احمد زعال134251722511042004

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل631.0090.14اعدادية القيارة للبنينتطبيقياسامة سعدي اكرم ابراهيم134261722511042005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل534.0076.29اعدادية القيارة للبنينتطبيقيامير صباح خضير جاسم134271722511042006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت568.0081.14اعدادية القيارة للبنينتطبيقياوس عامر حمد سليمان134281722511042007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية449.0064.14اعدادية القيارة للبنينتطبيقيحذيفة علي عدوان ضاحي134291722511042010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل670.0095.71اعدادية القيارة للبنينتطبيقيداود سالم سبهان عبد هللا134301722511042011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل587.0083.86اعدادية القيارة للبنينتطبيقيريان عمر ارمضان عبد هللا134311722511042012

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية456.0065.14اعدادية القيارة للبنينتطبيقيريكان محمد خلف عوين134321722511042013

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل631.0090.14اعدادية القيارة للبنينتطبيقيسفيان سعد علي عبد هللا134331722511042014

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية551.0078.71اعدادية القيارة للبنينتطبيقيصالح الدين ابراهيم خلف علي134341722511042015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية القيارة للبنينتطبيقيعدنان محمد عبد محمود134351722511042021

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية القيارة للبنينتطبيقيعلي جاسم فرحان محجوب134361722511042022

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل680.0097.14اعدادية القيارة للبنينتطبيقيعلي سعد اكرم ابراهيم134371722511042023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك517.0073.86اعدادية القيارة للبنينتطبيقيعمر احمد عمر محمد134381722511042025

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل632.0090.29اعدادية القيارة للبنينتطبيقيغالب مجيد كماش حسين134391722511042028

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية القيارة للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم مدبغ هبيدي134401722511042029
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية القيارة للبنينتطبيقيمحمد سلطان احمد عكش134411722511042032

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية القيارة للبنينتطبيقيمحمد سمير احمد عبد الرحمن134421722511042033

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت517.0073.86اعدادية القيارة للبنينتطبيقيمحمد محمود حسن علي134431722511042034

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل616.0088.00اعدادية القيارة للبنينتطبيقيمحمد نجم ابراهيم نجم134441722511042035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية القيارة للبنينتطبيقيمحمد ياسين احمد عبد134451722511042037

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية القيارة للبنينتطبيقيمروان محمد تركي سلطان134461722511042039

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت524.0074.86اعدادية القيارة للبنينتطبيقيميسر عمار علي عبد هللا134471722511042040

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية القيارة للبنينتطبيقينمر فالح ذياب ابراهيم134481722511042042

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل589.0084.14اعدادية القيارة للبنينتطبيقييونس احمد سعيد علي134491722511042045

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت512.0073.14ثانوية اركبة جدعة للبنينتطبيقيحميد ياسين سنيدح نطاح134501722511044003

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية556.0079.43ثانوية اركبة جدعة للبنينتطبيقيصالح صباح عبد هللا صالل134511722511044005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل518.0074.00ثانوية اركبة جدعة للبنينتطبيقيصعب عبد هللا محمود عبد هللا134521722511044006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل528.0075.43ثانوية اركبة جدعة للبنينتطبيقيطه فالح عبد هللا صالل134531722511044007

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى467.0066.71ثانوية اركبة جدعة للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد االمير محمد عزيز134541722511044008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية526.0075.14ثانوية اركبة جدعة للبنينتطبيقيعلي ابراهيم خلف صالح134551722511044010

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية اركبة جدعة للبنينتطبيقيغازي ظاهر ابراهيم الفي134561722511044011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت560.0080.00ثانوية اركبة جدعة للبنينتطبيقيمحمد سعدي علي عيسى134571722511044014

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية612.0087.43ثانوية اركبة جدعة للبنينتطبيقيمحمود ابراهيم احمد خالد134581722511044016

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية501.0071.57ثانوية اركبة جدعة للبنينتطبيقيمروان احمد خلف صالح134591722511044017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل590.0084.29اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقياحمد ذاكر محمد عبد هللا134601722511050001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقياحمد طه محمود حميد134611722511050002

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقياحمد علي احمد يونس134621722511050003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0082.29اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيبشار احمد عبد هللا احمد134631722511050006

كلية القانون/جامعة نينوى525.0075.00اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيحسن جاسم محمد عباس134641722511050008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيحسين بشير عبد هللا فتحي134651722511050009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيحسين فهمي حسين سليمان134661722511050010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل594.0084.86اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيصفوان عبد هللا محمد احمد134671722511050018

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل634.0090.57اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيعبد هللا جاسم لطس احمد كان134681722511050020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل547.0078.14اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيعبد هللا عمر صالح الدين قاسم134691722511050022

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل582.0083.14اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيعلي احمد جاسم رزيجو134701722511050024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيعلي جاسم لطس احمد كان134711722511050025

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيعلي عبد الجبار احمد عمر134721722511050027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيعمر احمد سليمان احمد134731722511050029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيغدير فارس خليل اسماعيل134741722511050033

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة547.0078.14اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيمحمد عصام علي يونس134751722511050040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيمحمود محمد طاهر محمد يونس حسين134761722511050044

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيمصطفى حامد احمد محمود134771722511050047

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى451.0064.43اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيمصطفى حسن احمد سيتو134781722511050048

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى504.0072.00اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيوليد ليث سالم ابراهيم134791722511050053

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل643.0091.86اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيياسر عمار محمد جميل حسن134801722511050054

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى595.0085.00اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقييوسف عز الدين محمود عبد القادر134811722511050056

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقييوسف محمد عبد هللا محمد134821722511050057
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية تل الشعير للبنينتطبيقيابراهيم علي عبد ظاهر134831722511052001

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل655.0093.57ثانوية تل الشعير للبنينتطبيقيحسن محمود جاسم درويش134841722511052002

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل477.0068.14ثانوية المحلبية للبنينتطبيقياحمد محمد اسماعيل خليل134851722511055001

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0086.71ثانوية المحلبية للبنينتطبيقياسامه حسين احمد يونس134861722511055002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية المحلبية للبنينتطبيقيامجد هشام اسعد ابراهيم134871722511055003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية المحلبية للبنينتطبيقيبهاء الدين ابراهيم حامد محمد134881722511055005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك508.0072.57ثانوية المحلبية للبنينتطبيقيحسام الدين ابراهيم حامد محمد134891722511055007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل477.0068.14ثانوية المحلبية للبنينتطبيقيسعد احمد رمضان محمد134901722511055009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية المحلبية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد حامد محمد134911722511055010

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل439.0062.71ثانوية المحلبية للبنينتطبيقيعمر مالزم جاسم بكر134921722511055011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479.0068.43ثانوية المحلبية للبنينتطبيقيمؤيد احمد طه محمد134931722511055013

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل611.0087.29ثانوية المحلبية للبنينتطبيقيمحمد احمد شاكر عبد هللا134941722511055014

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0090.71ثانوية المحلبية للبنينتطبيقيمحمد عبد القادر عبد هللا خليل134951722511055016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل523.0074.71ثانوية المحلبية للبنينتطبيقيمحمد محمود عبد هللا خليل134961722511055017

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقيإبراهيم خليل موسى علي134971722511057001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل534.0076.29اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقيحازم علي حسين جندي134981722511057005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقيرافي رويد خورشيد درويش134991722511057012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية425.0060.71اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقيريفان تحسين سليمان جمعة135001722511057014

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل652.0093.14اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقيزيد نشوان موسى ابلحد135011722511057015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقيسدير سليم سليمان جمعة135021722511057017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقيمهدي احمد صالح سليمان135031722511057034

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل631.0090.14اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقينسيم لؤي قائد الياس135041722511057035

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقيوعد راكان خدر جميل135051722511057036

كلية القانون/جامعة نينوى561.0080.14اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقييوسف مازن جبرائيل يوسف135061722511057040

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل547.0078.14اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيامير بركات حسو عمر135071722511058007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيامين ياسر عبد هللا حجي135081722511058008

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل530.0075.71اعدادية بحزاني للبنينتطبيقياوس بشار رشيد سليمان135091722511058010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل592.0084.57اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيايهاب ايهم نايف رشيد135101722511058013

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل621.0088.71اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيايهاب حازم رشو حمو135111722511058014

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل662.0094.57اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيبيار وسام رشيد حسن135121722511058020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيحجي نائل حسو حجي135131722511058021

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيحنا وليد حنا فتحو135141722511058023

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيدلوفان عرب الياس عرب135151722511058028

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت510.0072.86اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيديار شامل شمدين خدر135161722511058029

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل585.0083.57اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيديار كفاح حسن رشو135171722511058030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيريان احسان خليل خدر135181722511058034

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل627.0089.57اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيريواز راغب رشيد سليمان135191722511058036

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيزيد عزيز خدر علي135201722511058037

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيسدير سلوان خالت خدر135211722511058039

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل631.0090.14اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيسفر عطا هللا سالم كمشو135221722511058041

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيسلمان خيري كدي خدر135231722511058042

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية379.0054.14اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيسهم خالد نايف درويش135241722511058045
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل585.0083.57اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيعالء وعد مظلوم سليمان135251722511058052

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية676.0096.57اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيكرستيان سلوان سليمان خدر135261722511058056

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت569.0081.29اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيمراد بركات سليمان احمو135271722511058061

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيمشرق مروان الياس جميل135281722511058062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية396.0056.57اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيمنير سيروان جمعه ادو135291722511058063

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل650.0092.86اعدادية بحزاني للبنينتطبيقينزار رزكي جوقي حسن135301722511058065

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية بحزاني للبنينتطبيقينورس غانم حجي الياس135311722511058068

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية685.0097.86اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيهوشيار سعيد خدر بركات135321722511058069

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيوسام فارس علي خضر135331722511058070

كلية العلوم/جامعة الموصل582.0083.14اعدادية تل عبطة للبنينتطبيقيبدر محمد خليف هليل135341722511061003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية479.0068.43اعدادية تل عبطة للبنينتطبيقيسعد عبد طلق خلف135351722511061005

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل647.0092.43اعدادية تل عبطة للبنينتطبيقيعبد العزيز حمود محمد عبد هللا135361722511061007

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل645.0092.14اعدادية تل عبطة للبنينتطبيقيعبد الواحد ذياب ربيع زحيمان135371722511061008

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية تل عبطة للبنينتطبيقيماجد احمد حمدي حسين135381722511061010

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل639.0091.29اعدادية تل عبطة للبنينتطبيقيمحمد فضل خضر الياس135391722511061011

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل632.0090.29ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيسجاد سلطان صابور مجيد135401722511063006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل531.0075.86ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيطه محي الدين خليل سليم135411722511063007

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى446.0063.71ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيعلي شمس الدين يونس برجس135421722511063010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك575.0082.14ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيعمران عدنان سعيد سليم135431722511063012

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية496.0070.86ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيفاضل عباس قاسم محمود135441722511063013

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل580.0082.86ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيكاظم حسيب علي جوهر135451722511063015

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل664.0094.86ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيمحمد عامر صابور مجيد135461722511063022

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل573.0081.86ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيمحمد لقمان عادل قنبر135471722511063024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى432.0061.71اعدادية خزنة للبنينتطبيقياحمد نعمت ابراهيم سلطان135481722511064003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل597.0085.29اعدادية خزنة للبنينتطبيقيحمزه حسين حسن حسو135491722511064006

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل626.0089.43اعدادية خزنة للبنينتطبيقيحيدر ليث سالم فاضل135501722511064007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت553.0079.00اعدادية خزنة للبنينتطبيقيسجاد عامر ابراهيم حامد135511722511064008

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية خزنة للبنينتطبيقيعلي محمد حامد احمد135521722511064013

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى495.0070.71اعدادية خزنة للبنينتطبيقيغازي فيصل غازي مقداد135531722511064014

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية خزنة للبنينتطبيقيمحمد المهدي عقيل مسلم احمد135541722511064016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية584.0083.43اعدادية خزنة للبنينتطبيقيمصطفى زهير فاضل عباس135551722511064020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية برطلة للبنينتطبيقيامير نشوان حسن قاسم135561722511065004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية برطلة للبنينتطبيقياونيل نشوان عبد هللا متي135571722511065005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى523.0074.71اعدادية برطلة للبنينتطبيقيروبن فادي بطرس متي135581722511065013

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية برطلة للبنينتطبيقيزين العابدين حسين سلمان سليمان135591722511065014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية427.0061.00اعدادية برطلة للبنينتطبيقيفادي سعيد اسحق يوسف135601722511065019

كلية التربية /جامعة الحمدانية485.0069.29اعدادية برطلة للبنينتطبيقيقصي قاسم جمعه صالح135611722511065020

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية505.0072.14اعدادية برطلة للبنينتطبيقيمحمد عباس فاضل عزيز135621722511065024

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية برطلة للبنينتطبيقيمرتضى شاكر محمود ايوب135631722511065026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية428.0061.14اعدادية برطلة للبنينتطبيقيمصطفى خليل فاضل عباس135641722511065028

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية برطلة للبنينتطبيقيمصطفى عدي حسين علي135651722511065029

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط593.0084.71اعدادية برطلة للبنينتطبيقينور المصطفى جعفر محسن قاسم135661722511065032
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية قرة قوش للبنينتطبيقيافرام وسام سالم حنا135671722511067001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71اعدادية قرة قوش للبنينتطبيقيداني عماد داود بطروس135681722511067004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14اعدادية قرة قوش للبنينتطبيقيرانيل رعد بهنام كته135691722511067006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل534.0076.29اعدادية قرة قوش للبنينتطبيقيسلوان عمار عيسى يعقوب135701722511067009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل613.0087.57اعدادية قرة قوش للبنينتطبيقيعمر عامر شعيا بابا135711722511067013

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى575.0082.14اعدادية قرة قوش للبنينتطبيقيفادي رعد يوسف عيسى135721722511067015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية373.0053.29اعدادية قرة قوش للبنينتطبيقيليدن يونان بولص سمعان135731722511067019

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل656.0093.71اعدادية قرة قوش للبنينتطبيقيماثيو انور متي يوسف135741722511067020

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل680.0097.14اعدادية قرة قوش للبنينتطبيقيمارتن ميالد فتح هللا خضر135751722511067023

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية قرة قوش للبنينتطبيقيميالد متي حنان بولص135761722511067027

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى564.0080.57اعدادية قرة قوش للبنينتطبيقييوسف زياد جنان نعيم135771722511067031

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل639.0091.29اعدادية قرة قوش للبنينتطبيقييوسف ميخائيل باهي منصور135781722511067033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0069.43ثانوية القبة للبنينتطبيقيسلطان احمد محمد علي سلطان135791722511077003

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك647.0092.43ثانوية القبة للبنينتطبيقيعباس حيدر طيب محمد135801722511077004

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية613.0087.57ثانوية القبة للبنينتطبيقيعيسى خضر محمود حمد135811722511077009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت499.0071.29ثانوية باقرتة للبنينتطبيقيابراهيم محمود صالح محمود135821722511078001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك582.0083.14ثانوية باقرتة للبنينتطبيقيصداع ثائر محمود علي135831722511078003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0080.00ثانوية باقرتة للبنينتطبيقيفتحي عاصي حسين عبد هللا135841722511078006

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت623.0089.00ثانوية باقرتة للبنينتطبيقيمحمد علي احمد داود135851722511078007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71ثانوية باقرتة للبنينتطبيقيمنذر عاصي حسين عبد هللا135861722511078008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية باقرتة للبنينتطبيقيمنذر محمد عبد هللا احمد135871722511078009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل445.0063.57اعدادية تلكيف للبنينتطبيقياسماعيل جاسم محمد يونس135881722511080005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0066.57اعدادية تلكيف للبنينتطبيقيحسين هذال عواد فتحي135891722511080008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل647.0092.43اعدادية تلكيف للبنينتطبيقيحمزه احمد خالد حامد135901722511080009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية تلكيف للبنينتطبيقيذنون يونس ذنون سلطان135911722511080010

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية تلكيف للبنينتطبيقيعبيده محمد مؤيد عبد هللا135921722511080013

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية تلكيف للبنينتطبيقيعالء صدام حسين معروف135931722511080014

كلية العلوم/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية تلكيف للبنينتطبيقيعلي نوفل صديق محمد135941722511080016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية تلكيف للبنينتطبيقيقابيل عبد الكريم عبد محمد135951722511080017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية500.0071.43اعدادية تلكيف للبنينتطبيقيمخلد فواز كردي حميدي135961722511080020

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت553.0079.00اعدادية تلكيف للبنينتطبيقيمصطفى احمد كهالن محمد طاهر135971722511080021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية تلكيف للبنينتطبيقينكتل محمود فتحي بللو135981722511080024

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية512.0073.14ثانوية تللسقف للبنينتطبيقيديفيد عمانوئيل شمعون اصليوا135991722511082004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية تللسقف للبنينتطبيقيستيفن سلمان يونو صليو136001722511082007

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية497.0071.00ثانوية تللسقف للبنينتطبيقيفادي هاني بطرس داود136011722511082009

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل652.0093.14ثانوية تللسقف للبنينتطبيقيمايكل عامر كوركيس نعمو136021722511082013

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل657.0093.86ثانوية تللسقف للبنينتطبيقيميرون صباح رفو كوركيس136031722511082014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل526.0075.14ثانوية تللسقف للبنينتطبيقييوسف عصام منصور توما136041722511082015

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى463.0066.14ثانوية القوش للبنينتطبيقياندي امين حنا ابراهيم136051722511085003

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية القوش للبنينتطبيقيانطونيو نصير سامي جعو136061722511085004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل608.0086.86ثانوية القوش للبنينتطبيقيديالن نبيل حازم سليم136071722511085009

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل569.0081.29ثانوية القوش للبنينتطبيقيراني راسم يوسف بولص136081722511085010
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قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل649.0092.71ثانوية القوش للبنينتطبيقيسافيو فادي عبد الرزاق ميه136091722511085011

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل609.0087.00ثانوية القوش للبنينتطبيقيساندوفال غسان سعيد حازم136101722511085012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0070.00ثانوية القوش للبنينتطبيقيسرمد نائل حازم سليم136111722511085013

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل690.0098.57ثانوية القوش للبنينتطبيقيفرانس هيثم سعيد يوسف136121722511085016

كلية العلوم/جامعة الموصل552.0078.86ثانوية القوش للبنينتطبيقيفوزان رشو مجو عليو136131722511085017

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى489.0069.86ثانوية القوش للبنينتطبيقيلوسيان ستار يونس عيسى136141722511085018

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل616.0088.00ثانوية القوش للبنينتطبيقيميرون نجيب كامل حنا136151722511085020

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل610.0087.14ثانوية القوش للبنينتطبيقيميرون ياسر صباح حميد136161722511085021

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى474.0067.71ثانوية القوش للبنينتطبيقييوسف عماد عزيز ياقو136171722511085023

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل457.0065.29ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيأحمد ميسر احمد خلف136181722511087002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل551.0078.71ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقياحسان علي حسن علي136191722511087003

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى492.0070.29ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقياحمد حسين علي قاسم136201722511087005

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل434.0062.00ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقياحمد محمد يونس عبد الكريم يونس136211722511087006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل622.0088.86ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيايسن بشار حبيب يعقوب136221722511087007

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيصدام صالح محمد عباس136231722511087013

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل492.0070.29ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيعبد هللا صفوان محمد قاسم136241722511087014

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل565.0080.71ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيمحمد محسن حازم حسين136251722511087019

كلية العلوم/جامعة الموصل466.0066.57ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيمحمود علي علي محمد136261722511087022

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل537.0076.71ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيمراد عبد هللا محمود عثمان136271722511087023

كلية اآلداب/جامعة الموصل457.0065.29اعدادية عين سفني للبنينتطبيقيآري خليل حاجي اسكندو136281722511093001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى447.0063.86اعدادية عين سفني للبنينتطبيقياالرقم جاسم محمد يونس136291722511093004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية عين سفني للبنينتطبيقيعبد الرحمن صالح حسين مصطفى136301722511093010

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى440.0062.86اعدادية عين سفني للبنينتطبيقيعمانوئيل حنا عمانوئيل حنا136311722511093014

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية378.0054.00اعدادية عين سفني للبنينتطبيقينزار خليل حاجي اسكندو136321722511093017

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية474.0067.71اعدادية عين سفني للبنينتطبيقييوسف قيس جورج داود136331722511093019

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل546.0078.00اعدادية زمار للبنينتطبيقيباسل علي محمد بلو136341722511095006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية زمار للبنينتطبيقيرسول جمال رشو حسين136351722511095011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية زمار للبنينتطبيقيسعد نواف غباش محسن136361722511095013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية زمار للبنينتطبيقيسفيان حسن حمود عقلة136371722511095014

كلية العلوم/جامعة الموصل542.0077.43اعدادية زمار للبنينتطبيقيعبد الخالق احمد ابراهيم احمد136381722511095015

كلية العلوم/جامعة الموصل590.0084.29اعدادية زمار للبنينتطبيقيعمر خلف ابراهيم سلو136391722511095017

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك692.0098.86اعدادية زمار للبنينتطبيقيعمر نشوان سليمان احمد136401722511095020

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت520.0074.29اعدادية زمار للبنينتطبيقيياسين عبد هللا طه سوادي136411722511095025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقيارشد مهدي حسن دومان136421722511096002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقيامير نايف حسين علي136431722511096005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل454.0064.86ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقيسعد عبد هللا علي حسين136441722511096010

كلية التربية /جامعة الحمدانية460.0065.71ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقيطه احمد ابراهيم حسين136451722511096011

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية506.0072.29ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد هللا عزاوي136461722511096013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل439.0062.71ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقيمالك مدي علي عبد هللا136471722511096020

كلية العلوم/جامعة الموصل553.0079.00ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقيمحمود حسين خلف عبود136481722511096022

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل617.0088.14ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقيميار محمود حنش محمد136491722511096023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0064.00ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقييونس عباس حسين محمد136501722511096024
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0076.14ثانوية حكنة للبنينتطبيقيحازم حسن دومان عبد العزيز136511722511101001

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0090.71ثانوية حكنة للبنينتطبيقيرضوان كريم محمد خلف136521722511101002

كلية العلوم/جامعة الموصل476.0068.00ثانوية حكنة للبنينتطبيقيمحمد سعيد احمد بدران حسين136531722511101007

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيثائر عماش عفاص سلطان136541722511104005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيضيدان حسن سعود عايد136551722511104009

كلية العلوم/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيماجد خلف ذياب عباس136561722511104012

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيمازن ابراهيم كلو طلك136571722511104013

كلية العلوم/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية العياضية للبنينتطبيقيحسن محمد اسماعيل علي136581722511107001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل439.0062.71ثانوية الكسك للبنينتطبيقيادريس محمد الياس جاسم136591722511108003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل500.0071.43ثانوية الكسك للبنينتطبيقيرائد حامد عطية عواد136601722511108005

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت597.0085.29ثانوية الكسك للبنينتطبيقيريان رافع احمد حسين136611722511108007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0070.00ثانوية الكسك للبنينتطبيقيعبد الرحمن حسن حسون محمود136621722511108009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل458.0065.43ثانوية ابي ماريه للبنينتطبيقيابراهيم طه جاسم ياسين136631722511109002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء492.0070.29ثانوية ابي ماريه للبنينتطبيقياحمد عبد هللا محمود حمد136641722511109003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0077.14ثانوية ابي ماريه للبنينتطبيقيحارث محمود احمد طه136651722511109004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية ابي ماريه للبنينتطبيقيحسين علي طه محمد136661722511109005

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0088.29ثانوية ابي ماريه للبنينتطبيقيسعد احمد محمد طه136671722511109006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل493.0070.43ثانوية ابي ماريه للبنينتطبيقيعمر محمود حسن حسين136681722511109009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل545.0077.86ثانوية ابي ماريه للبنينتطبيقيعيسى حسين محمود محمد136691722511109010

كلية التربية /جامعة الحمدانية428.0061.14ثانوية ابي ماريه للبنينتطبيقيغالب حسن ياسين احمد136701722511109011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت581.0083.00اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيجواد صديق محمد توفيق هاشم136711722511110005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى443.0063.29اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيحذيفه خضر داود خضر136721722511110006

كلية العلوم/جامعة الموصل459.0065.57اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيذاكر عادل محمد يونس مصطفى136731722511110011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيزكريا عبد الباري ياسين عبد القادر136741722511110013

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيطه محمد مصطفى محمد نور يونس136751722511110015

كلية العلوم/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيعلي عصام عبد هللا حسين136761722511110024

كلية العلوم/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيعمار محمد عيد عوني عباس136771722511110025

كلية العلوم/جامعة الموصل498.0071.14اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيمحمد رحيم خضر يونس136781722511110026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيناصر حيدر محمد صالح محمد سعيد136791722511110035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقياحمد نايف عزيز خضر136801722511113003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية514.0073.43اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيحسن علي مردان حسن حسين136811722511113004

كلية التربية /جامعة الحمدانية428.0061.14اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعباس حسين اسماعيل قاسم136821722511113010

كلية التربية /جامعة الحمدانية461.0065.86اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعباس فاضل محسن جعفر136831722511113011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعباس محمد يونس قدو136841722511113012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمصطفى حبيب محمد علي جعفر136851722511113019

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيهاني اسماعيل موسى مصطفى136861722511113022

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية الفرقان للبنينتطبيقياحمد فخري محمد يونس136871722511115001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيحبيب فالح حسن يونس136881722511115003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء504.0072.00اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعبد هللا حسين علي جواد136891722511115005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي خضر حيدر خضر136901722511115006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية519.0074.14اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيكرار عبد الهادي مصطفى محمد136911722511115009

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر448.0064.00اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد بكر محمد امين عبد هللا136921722511115011
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قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينتطبيقياحمد خالد محيمد عبد136931722511117002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينتطبيقياحمد فرحان حسين قادر136941722511117004

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينتطبيقيحارث مثنى احمد محمود136951722511117006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينتطبيقيدحام سعيد عيد زعال136961722511117008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينتطبيقيسعد عدنان ذنون نجم136971722511117010

كلية التربية /جامعة الحمدانية457.0065.29اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينتطبيقيسالم محمد محمود جواد136981722511117011

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى521.0074.43اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينتطبيقيطه عبد الكريم خالد احمد136991722511117012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينتطبيقيعامر ثائر عامر عبد القادر137001722511117013

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى494.0070.57اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي حسين علي137011722511117015

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت495.0070.71اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينتطبيقيعبد الكريم جاسم محمد حرابه137021722511117016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل526.0075.14اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينتطبيقيعمر عبد الكريم محمود نايف137031722511117020

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت573.0081.86اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينتطبيقيعمر محمد منصور عبد الرزاق137041722511117021

كلية التربية /جامعة الحمدانية452.0064.57اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينتطبيقيمحمد ادريس سليمان عزيز137051722511117024

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينتطبيقيمحمد خالد وليد عبد اللطيف137061722511117025

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينتطبيقيمحمد سليم محمد طاهر عبد القادر137071722511117027

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر436.0062.29اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينتطبيقيمحمد عز الدين محمد ابراهيم137081722511117029

كلية التربية /جامعة الحمدانية442.0063.14اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينتطبيقيمحمد محمد نور عباس اسماعيل137091722511117030

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل578.0082.57اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينتطبيقيمحمد ياسر عبد الستار يحيى137101722511117031

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينتطبيقيمحمود زهير سعيد مجيد137111722511117032

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت519.0074.14اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينتطبيقيمصطفى نزار عز الدين فاضل137121722511117036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل529.0075.57اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينتطبيقيمهند احمد هاشم عبد الرحمان137131722511117037

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل637.0091.00اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقياسالم احمد عبد السالم عبد هللا137141722511133003

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيجمعة عبد محمود سباك137151722511133005

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى515.0073.57اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيسعد محمد عبد االله عبد العالي137161722511133007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيعبد الرحمن عدي مشعل حمدون137171722511133009

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيعبد الرحمن لؤي مصطفى سعيد137181722511133010

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيعدنان جمعة جبيل احمد137191722511133014

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء541.0077.29اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيعمر رياض حميد عبد137201722511133017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيعمر وعد يونس احمد137211722511133018

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل566.0080.86اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيكرم شاكر محمود صالح137221722511133020

كلية العلوم/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية الشهاب للبنينتطبيقياحمد اكرم معيوف ذنون137231722511134003

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية463.0066.14اعدادية الشهاب للبنينتطبيقياحمد خالد هاشم اسماعيل137241722511134005

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية الشهاب للبنينتطبيقياحمد زيد احمد صالح137251722511134007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل619.0088.43اعدادية الشهاب للبنينتطبيقياحمد طارق احمد فتحي137261722511134009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية الشهاب للبنينتطبيقياحمد علي خضر خلف137271722511134010

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية532.0076.00اعدادية الشهاب للبنينتطبيقياحمد عماد الدين عطا هللا ابراهيم137281722511134011

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيايهم حسين يحيى شيخ137291722511134017

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيحارث احمد سلطان محمد137301722511134019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0060.14اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيحارث حميد يوسف علي137311722511134021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيحذيفة فراس خيري نوري137321722511134023

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0063.00اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيخليل بشير خليل احمد137331722511134027

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية460.0065.71اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيسيف ابراهيم احمد سلطان137341722511134033
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قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيسيف قيدار محمود عبد الرحمن137351722511134036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيطه محمود طه محمود137361722511134037

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعادل صالح سالمه غربي137371722511134038

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعبد الحكيم نزار نوري محمود137381722511134040

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعبد الرحمن خلف فتحي طه137391722511134041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعبد الرحمن عمار محسن توفيق137401722511134044

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعبد الرحمن فايز هاشم يحيى137411722511134045

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى492.0070.29اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد يونس حسين137421722511134046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعبد الرحمن نزار غانم محمد137431722511134047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل442.0063.14اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعبد هللا عمار عبد مجيد137441722511134054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعبد هللا نافع عبد الغني امين137451722511134056

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل638.0091.14اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعلي احمد طه احمد137461722511134063

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعمر شامل غازي يونس137471722511134067

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية511.0073.00اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيفرحان فارس خليف علي137481722511134072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيكرم سالم خلف ناصر137491722511134073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمحمد راشد فتحي احمد137501722511134079

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمحمد معن محمد صالح اسماعيل137511722511134087

كلية الحقوق/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمحمود بنيان مصطفى احمد137521722511134090

كلية العلوم/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمحمود شامل فتحي طه137531722511134093

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية527.0075.29اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمهند ابراهيم احمد سلطان137541722511134100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل517.0073.86اعدادية الشهاب للبنينتطبيقينبيل محمد خليل احمد137551722511134106

كلية العلوم/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيياسر احمد عباس خلف137561722511134111

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية424.0060.57اعدادية الشهاب للبنينتطبيقييحيى سعد وعد هللا الياس137571722511134113

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل647.0092.43اعدادية الشهاب للبنينتطبيقييوسف لقمان محمد عبد العزيز137581722511134114

كلية العلوم/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية الشهاب للبنينتطبيقييونس ذنون يونس عبد هللا137591722511134115

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية473.0067.57اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيأحمد إبراهيم عباس خليل137601722511135003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل544.0077.71اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيأحمد عبد الكريم سلطان أحمد137611722511135006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيأحمد محمد غانم أحمد137621722511135007

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى493.0070.43اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيأركان أياد طارق حامد137631722511135008

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيأركان راكان صالح جاسم137641722511135009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيأنس بسام محمد يونس137651722511135010

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية500.0071.43اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيأوس اسماعيل يحيى اسماعيل137661722511135011

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيحمزة وليد يونس ذنون137671722511135014

كلية القانون/جامعة نينوى522.0074.57اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيخالد علو أحمد عبيد137681722511135015

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية521.0074.43اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيذنون فائز ذنون يونس137691722511135016

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر422.0060.29اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيرسالن عواد نايف بلو137701722511135018

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيزكريا ياسين طه عبد137711722511135019

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت488.0069.71اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيشهم عمار سعدي أحمد137721722511135022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيصدام تركي أحمد فتاح137731722511135023

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيعبد الرحمن صالح مصطفى عبد هللا137741722511135028

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية493.0070.43اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيعبد الصمد اسماعيل عبد الصمد موسى137751722511135030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيعبد العزيز اسماعيل عبد الصمد موسى137761722511135031
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيعبد العزيز محمد عبد الكريم خليل137771722511135032

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيعبد هللا ياسر أحمد خليل137781722511135034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيعمر خالد مؤيد علي137791722511135039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمثنى ذنون أحمد عسكر137801722511135043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمحمد عبد الرزاق داؤد سالم137811722511135048

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمحمد فراس طه نجم137821722511135049

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمحمود عبد هللا محمود عبد هللا137831722511135052

كلية التربية /جامعة الحمدانية442.0063.14اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمروان نعمان منذر حمودي137841722511135053

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمصطفى أحمد رامز حسن137851722511135054

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية385.0055.00اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمصطفى محمد شكيب حسين137861722511135056

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى560.0080.00اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمصطفى ياسين غانم أحمد137871722511135058

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمعتز رافع طه خلف137881722511135059

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء594.0084.86اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمهند أحمد هيبة هللا أحمد137891722511135060

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل665.0095.00اعدادية الشافعي للبنينتطبيقينذير عبد المنعم صاحب مصطفى137901722511135061

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية الشافعي للبنينتطبيقييمان مروان هاشم داود137911722511135065

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل675.0096.43اعدادية الشافعي للبنينتطبيقييوسف ياسر عبد الرحمن اسماعيل137921722511135066

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية393.0056.14اعدادية اشور للبنينتطبيقيبهنام بسام كامل بهنام137931722511138004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية اشور للبنينتطبيقيراني سهيل مارزينا ججي137941722511138008

كلية العلوم/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية اشور للبنينتطبيقيكرار عبد الوهاب احمد نقي137951722511138012

كلية الحقوق/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية اشور للبنينتطبيقيماثيو هيثم يعقوب متي137961722511138013

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية اشور للبنينتطبيقيمحمد باقر زين العابدين محمد علي صالح137971722511138014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية دمشق للبنينتطبيقيابراهيم محمد صالح عبد طه137981722511146002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل601.0085.86اعدادية دمشق للبنينتطبيقيابراهيم محمد عبد اللطيف خضير137991722511146003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية دمشق للبنينتطبيقياحمد فارس احمد خضر138001722511146005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية دمشق للبنينتطبيقيزكريا عالء الدين عبد الموجود داؤد138011722511146017

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعبد العزيز عمار صالح احمد138021722511146021

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل581.0083.00اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعمار ياسر عنتر خضر138031722511146025

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعمر محمد عالوي ابراهيم138041722511146027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمحمد علي احمد شيت138051722511146033

كلية العلوم/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمصطفى خالد ادريس محمود138061722511146036

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية440.0062.86اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمصطفى ميسر ياسين طه138071722511146037

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمصطفى نشوان محمد اسماعيل138081722511146038

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية دمشق للبنينتطبيقييوسف زهير صديق بكر138091722511146042

كلية العلوم/جامعة الموصل553.0079.00اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيابراهيم سعد جياد عواد138101722511147004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية الرضواني للبنينتطبيقياحمد بسام عبد المحسن قاسم138111722511147006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0064.71اعدادية الرضواني للبنينتطبيقياحمد وعد هللا محمد عبوش138121722511147007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية الرضواني للبنينتطبيقياحمد وعد صالح جرجيس138131722511147008

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيامجد حمود شحاذه مشرف138141722511147009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل571.0081.57اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيانس علي خليل إبراهيم138151722511147010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيايمن وعد هللا إسماعيل ابراهيم138161722511147012

كلية التربية /جامعة الحمدانية448.0064.00اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيحامد عبد هللا احمد حسين138171722511147013

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية527.0075.29اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيحسام اياد فاضل شيت138181722511147014
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية464.0066.29اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيحسان ثائر سبهان محمود138191722511147015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية394.0056.29اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيرعد رافع ياسين جاسم138201722511147017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيصبار صباح خضير احمد138211722511147023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيعامر فتحي جاسم محمد138221722511147024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد هللا محمود عبد هللا138231722511147025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الرحمن عبد يونس138241722511147028

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيفهد علي جاسم محمد138251722511147033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيمثنى فتحي غربي حميد138261722511147037

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى427.0061.00اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل بلو ابراهيم138271722511147039

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيمحمد مروان علي حسن138281722511147040

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية463.0066.14اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيمحمود عبد مرعي حشاش138291722511147044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيمصطفى عمار حازم راشيد138301722511147048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0080.14اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيمصعب سليم احمد محمد138311722511147049

كلية التربية /جامعة الحمدانية439.0062.71اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيمهند عبد الجبار ابراهيم يونس138321722511147050

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل602.0086.00اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيوعد هللا بشار محمد محمود138331722511147051

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل646.0092.29اعدادية الرضواني للبنينتطبيقييحيى زياد عبد هللا مضحي138341722511147052

كلية التربية /جامعة الحمدانية450.0064.29اعدادية الرضواني للبنينتطبيقييوسف سليم حديد علي138351722511147054

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية524.0074.86ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيإبراهيم خلف ابراهيم رومي138361722511152001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقياحمد خضر موسى عبيد138371722511152002

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية513.0073.29ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقياحمد صدام عطيه حمد138381722511152003

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك573.0081.86ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيانور حمد خلف انصيف138391722511152004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك518.0074.00ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيخالد جمال خلف صالح138401722511152010

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيراكان عماد خليف عضوب138411722511152013

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية536.0076.57ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيسعد عبد الخالق مطلك صالح138421722511152015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0065.00ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيسعدي سالم حمد سليمان138431722511152016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت572.0081.71ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيسعدي فواز اسود محمود138441722511152017

كلية التربية /جامعة الحمدانية432.0061.71ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيصالح ابراهيم محمد احمد138451722511152018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل600.0085.71ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيعبد السالم صدام فتاح عاصي138461722511152019

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل541.0077.29ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيعبد العزيز ناصر اشريد اسعد138471722511152020

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل639.0091.29ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيعبد الوهاب حازم محيميد حمد138481722511152022

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك570.0081.43ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيعمر علي عبد هللا احمد138491722511152023

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل519.0074.14ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيفهد غازي علي انصيف138501722511152024

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك572.0081.71ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيفيصل غازي علي انصيف138511722511152026

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيقاسم ادريس علي خضر138521722511152027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم خليل ابراهيم138531722511152028

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية464.0066.29ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيمحمد احمد محمود محمد138541722511152029

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيمحمد علي ابراهيم رومي138551722511152033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيمحمد فتاح عايد سليمان138561722511152034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل453.0064.71ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيمصطفى علي حسين علي138571722511152035

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت565.0080.71ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيناظم عاصي صبار خلف138581722511152038

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيوليد مصلح محمد حسن138591722511152041

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر447.0063.86اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيايوب نذير شريف الياس138601722511164001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيحسين علي محمد خضر138611722511164003

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت513.0073.29اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيمحمد عاصم محمد زين العابدين138621722511164012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيمهدي احمد يونس خضر138631722511164013

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل508.0072.57ثانوية البوير للبنينتطبيقيرضوان عبد الهادي احمد حمود138641722511194003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل459.0065.57ثانوية البوير للبنينتطبيقيسعدون احمد هادي حمود138651722511194004

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل475.0067.86ثانوية النعمان بن مقرن للبنينتطبيقياحمد قيس احمد طه138661722511198001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0080.43ثانوية النعمان بن مقرن للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الرزاق عبد هللا علي138671722511198002

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل616.0088.00ثانوية النعمان بن مقرن للبنينتطبيقيعبد الهادي احمد عبد الهادي حبش138681722511198003

كلية العلوم/جامعة الموصل640.0091.43اعدادية االبداع للبنينتطبيقيابراهيم نشوان طه محمد138691722511202002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت571.0081.57اعدادية االبداع للبنينتطبيقياحمد محمود سلمان احمد138701722511202004

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية االبداع للبنينتطبيقياحمد نهاب دبو احمد138711722511202006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية االبداع للبنينتطبيقياحمد يونس احمد محمد138721722511202007

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى444.0063.43اعدادية االبداع للبنينتطبيقياسامه احمد ياسين شهاب138731722511202009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية425.0060.71اعدادية االبداع للبنينتطبيقيسيف عالء الدين حسين عزيز138741722511202018

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل650.0092.86اعدادية االبداع للبنينتطبيقيعبد الصمد ثائر محمود حامد138751722511202021

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية490.0070.00اعدادية االبداع للبنينتطبيقيعمر سرمد محمد نجيب جميل138761722511202025

كلية العلوم/جامعة الموصل526.0075.14اعدادية االبداع للبنينتطبيقيعمران حسن جمال روؤف138771722511202026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية االبداع للبنينتطبيقيكرم ادريس خضر عبد138781722511202028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية االبداع للبنينتطبيقيمحمد سيف الدين غصوب محمد138791722511202033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية االبداع للبنينتطبيقينواف عصام عمر خطاب138801722511202037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية االبداع للبنينتطبيقييحيى قيس قاسم يحيى138811722511202041

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل468.0066.86ثانوية أبو كله للبنينتطبيقيأنور عيد متعب شطي138821722511204001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل526.0075.14ثانوية أبو كله للبنينتطبيقيعبد العزيز دحام عبد ظاهر138831722511204004

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية أبو كله للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عطية عودة138841722511204006

كلية العلوم/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية أبو كله للبنينتطبيقيفيصل متعب ذياب رحيل138851722511204008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0083.43ثانوية أبو كله للبنينتطبيقيياسين اعبيد حمدان جدعان138861722511204009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0075.86ثانوية مسقالط للبنينتطبيقيقبس احمد محمد شكري محمود138871722511211003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل496.0070.86ثانوية مسقالط للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم خليل سعيد138881722511211004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل560.0080.00ثانوية مسقالط للبنينتطبيقيمحمد مهدي صالح عبد القادر138891722511211005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت519.0074.14ثانوية الدنج للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم محمد صالح138901722511214002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل595.0085.00ثانوية الدنج للبنينتطبيقيايهاب احمد سعيد محمد138911722511214003

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل460.0065.71ثانوية الدنج للبنينتطبيقيبالل أحمد محمد خطاب138921722511214004

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل639.0091.29ثانوية الدنج للبنينتطبيقيحازم حجي عواد كلوبا138931722511214005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك583.0083.29ثانوية الدنج للبنينتطبيقيسبهان أحمد جاسم صالح138941722511214006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل523.0074.71ثانوية الدنج للبنينتطبيقيصالح عمار احمد صالح138951722511214007

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت480.0068.57ثانوية الدنج للبنينتطبيقيعلي حسين ابراهيم علي138961722511214009

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت499.0071.29ثانوية الدنج للبنينتطبيقيعمر أحمد خميس احمد138971722511214010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت567.0081.00ثانوية الدنج للبنينتطبيقيمحمد أحمد محمد خطاب138981722511214011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل515.0073.57ثانوية الدنج للبنينتطبيقيمحمد جمال عبد الرزاق محمد138991722511214013

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل545.0077.86ثانوية الدنج للبنينتطبيقيمحمد سبهان جاسم صالح139001722511214014

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية518.0074.00ثانوية اسيا االهلية للبنينتطبيقيمحمد نبيل يونس عبد هللا139011722513002003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل442.0063.14ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيأحمد مثنى ياسين شطيب139021722513003001
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية527.0075.29ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقييوسف قيس سامي عبد اللطيف139031722513003003

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل527.0075.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقياحمد قتيبة حازم محمود139041722513005001

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت601.0085.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيحمزه جليل عباس محمد139051722513005002

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل611.0087.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيعبد الرزاق شوكت عبد الرزاق سليمان139061722513005004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل447.0063.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا خالد محمود امين139071722513005005

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى589.0084.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا طالل فتحي ابراهيم139081722513005006

كلية العلوم/جامعة الموصل533.0076.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيعماد خضير الياس خضير139091722513005010

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل639.0091.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيعمر اياد طه محمود139101722513005013

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل625.0089.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيكرم محمد زهير سلطان139111722513005016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيمحمد محمود ابراهيم محمد139121722513005017

كلية العلوم/جامعة الموصل524.0074.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيمحمود خزعل مهدي اسماعيل139131722513005018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية524.0074.86ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى داود محمد داود139141722513005019

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت583.0083.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقينصار عدوان حازم عويد139151722513005020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيهمام وليد محمود امين139161722513005021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل515.0073.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيوليد غالب جمعه حسين139171722513005022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0060.29ثانوية دار االندلس االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن مثنى صبحي سليمان139181722513006002

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل433.0061.86ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنينتطبيقيحكم مروان انس علي139191722513007007

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية520.0074.29ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عمار محمد احمد139201722513007010

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية627.0089.57ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد مجدي عبد المجيد139211722513007019

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل486.0069.43ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقيطه عصام ابراهيم صبري139221722513008002

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى466.0066.57ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقيعثمان علي قاسم ايوب139231722513008005

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل447.0063.86ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقييوسف ايمن طه قاسم139241722513008007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت557.0079.57ثانوية نهج الهدى االهلية للبنينتطبيقياحمد جسام عبد حمراوي139251722513012001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل566.0080.86ثانوية نهج الهدى االهلية للبنينتطبيقياحمد سعد غانم محمد139261722513012002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت553.0079.00ثانوية نهج الهدى االهلية للبنينتطبيقيطارق زياد عزيز ذنون139271722513012006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0069.71ثانوية نهج الهدى االهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز نوفل ادريس احمد139281722513012007

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل434.0062.00ثانوية نهج الهدى االهلية للبنينتطبيقيعمار عبد الرزاق عبدي شيخو139291722513012009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0064.00ثانوية نهج الهدى االهلية للبنينتطبيقيعمر احمد محمد يحيى139301722513012010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل454.0064.86ثانوية نهج الهدى االهلية للبنينتطبيقيمحمود بشار سالم محمود139311722513012012

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية490.0070.00ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيانس محمد رؤوف عبد هللا محمد139321722513013001

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل468.0066.86ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيحسن ثابت حسان علي139331722513013003

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0095.86ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيحسن ريان عبد المنعم يحيى139341722513013004

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى457.0065.29ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيحمزة محمد حمزة ذنون139351722513013005

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية622.0088.86ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيسيف الدين مهند عبد الرزاق شكر139361722513013006

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء540.0077.14ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن شالل حميد سليمان139371722513013007

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل658.0094.00ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا ياسين محمد عبد الحميد139381722513013009

كلية العلوم/جامعة الموصل573.0081.86ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد بشير عبد هللا139391722513013014

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية485.0069.29ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقينجم الدين علي نجم الدين محمد علي139401722513013015

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل474.0067.71ثانوية الهدى االهلية للبنينتطبيقيزيد علي عز الدين محمد139411722513014005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43ثانوية الهدى االهلية للبنينتطبيقيطه وليد خالد طه139421722513014006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57ثانوية الهدى االهلية للبنينتطبيقيعلي محمود عبد الوهاب سعيد139431722513014007

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل464.0066.29ثانوية الهدى االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد حازم قاسم139441722513014009
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية459.0065.57ثانوية الهدى االهلية للبنينتطبيقيمحمد اسامة محمد صالح علي139451722513014010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل586.0083.71ثانوية الهدى االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسون يونس حسون139461722513014011

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل634.0090.57ثانوية الهدى االهلية للبنينتطبيقيمحمد خضر محمود عويد139471722513014012

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل517.0073.86ثانوية الهدى االهلية للبنينتطبيقيمحمد فوزي صالح محمد139481722513014013

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل554.0079.14ثانوية المهندسين االهلية للبنينتطبيقيسالم سنان سالم محمد139491722513017005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل690.0098.57ثانوية المهندسين االهلية للبنينتطبيقيعلي عزيز صالح عباس139501722513017008

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى509.0072.71ثانوية المهندسين االهلية للبنينتطبيقيعمر حميد قحطان يونس139511722513017009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57ثانوية المهندسين االهلية للبنينتطبيقيليث صدام اكرم يونس139521722513017010

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0089.14ثانوية المهندسين االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد طليع يحيى139531722513017011

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل640.6891.53ثانوية المهندسين االهلية للبنينتطبيقيمحمد اكرم علي اصغر مصطفى139541722513017012

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل660.0094.29ثانوية المهندسين االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد داؤد صالح139551722513017016

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل561.0080.14ثانوية المهندسين االهلية للبنينتطبيقييونس رعد وعد هللا شيت139561722513017017

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل473.0067.57ثانوية القادة االهلية للبنينتطبيقيايوب هاني محمود مرعي139571722513018001

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل640.0091.43ثانوية القادة االهلية للبنينتطبيقيحازم مهند حازم صالح139581722513018003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل435.0062.14ثانوية القادة االهلية للبنينتطبيقيحسن اشرف عبد الواحد ذنون139591722513018004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل607.0086.71ثانوية القادة االهلية للبنينتطبيقيحسن محمد جار هللا يونس139601722513018005

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى579.0082.71ثانوية القادة االهلية للبنينتطبيقيزيد احمد جار هللا يونس139611722513018006

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل463.0066.14ثانوية القادة االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عماد حازم محمد139621722513018008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل595.0085.00ثانوية القادة االهلية للبنينتطبيقيعلي رياض زكي صبري139631722513018009

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى514.0073.43ثانوية القادة االهلية للبنينتطبيقيعمر حميد يوسف عمر139641722513018010

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل615.0087.86ثانوية القادة االهلية للبنينتطبيقيعمر عالء حسين حماد139651722513018011

كلية القانون/جامعة نينوى537.0076.71ثانوية القادة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى فراس محسن حسن139661722513018013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29ثانوية دار الحكمة االهلية للبنينتطبيقيكرم مخلص خلف محمود139671722513020002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل628.0089.71ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد حميد صالل139681722513022003

كلية الحقوق/جامعة الموصل630.0090.00ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقياحمد سعد محمد خطاب139691722513023002

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل514.0073.43ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقياحمد محمد طه احمد139701722513023003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقياسامة حمدان صالح محمود139711722513023004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504.0072.00ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيحيدر علي عبد الجبار علي139721722513023007

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى610.0087.14ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيطه بشير نوري قاسم139731722513023011

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل611.0087.29ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى مازن زهير شيت139741722513023028

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل580.0082.86ثانوية الفراتين االهلية للبنينتطبيقياحمد زياد نافع عبد هللا139751722513024001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479.0068.43ثانوية الفراتين االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا اشرف اكرم يونس139761722513024005

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى508.0072.57ثانوية الفراتين االهلية للبنينتطبيقيمحمد سعد غانم محمد139771722513024007

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى443.0063.29ثانوية الفراتين االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد القادر توفيق محمد علي139781722513024010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل439.0062.71ثانوية الفراتين االهلية للبنينتطبيقييوسف محمد موفق يحيى139791722513024012

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل523.0074.71ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيابو الفضل عبد االمير عباس محمد139801722513025001

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء608.0086.86ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحسين علي ياسين مصطفى139811722513025003

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت494.0070.57ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيسجاد محمد عباس حمزه139821722513025005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعبد االمير رجب عباس علي139831722513025006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل605.0086.43ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا حامد احمد زيدان139841722513025007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعلي سالم مال هللا عباس139851722513025008

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل612.0087.43ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعلي كاظم غانم حسن139861722513025009
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل524.0074.86ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمحمد حيدر غانم حسن139871722513025011

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل526.0075.14ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمحمد سالم مال هللا عباس139881722513025012

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل607.0086.71ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمهدي فاضل عباس احمد139891722513025013

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل645.0092.14ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقييحيى عباس مجيد حميد139901722513025014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00ثانوية الفردوس االهلية للبنينتطبيقيعلي عثمان محمود عزاوي139911722513026001

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل480.0068.57ثانوية الفردوس االهلية للبنينتطبيقييوسف ثامر يوسف خضر139921722513026002

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد فرحان حميدي تركي139931722515001002

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيبسام فتحي احمد خلف139941722515001006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيحسن اياد نجم شيت139951722515001008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل541.0077.29اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيحسن عويد بتن حسين139961722515001009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيسيف الدين كركه محمد عبد هللا139971722515001013

كلية العلوم/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن مثنى قاسم سليمان139981722515001018

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت492.0070.29اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعبد المحسن حسين محمد عثمان139991722515001021

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية440.0062.86اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعبد الهادي محمد محسن ياسين140001722515001022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين علي عباس140011722515001027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت460.0065.71اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد رضوان شاكر محمود140021722515001034

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد علوان هادي بدر140031722515001035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقييونس الياس خضير مطر140041722515001044

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعثمان عمار سعد هللا محمد140051722515001045

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل484.0069.14اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيابراهيم عصام محمد صالح140061722515002002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية431.0061.57اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيبالل محمود صبري حمادي140071722515002013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيحمزه محمد يوسف عزيز140081722515002021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد القادر عبد الرزاق نوري ابراهيم140091722515002028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد محمود حسين140101722515002032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الستار محمد عبد الرزاق140111722515002038

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعلي عمر عبد الوهاب عبد هللا140121722515002039

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمر احمد يونس حمد140131722515002040

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمثنى سالم احمد علي140141722515002045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى احمد جمعة رسول140151722515002062

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية462.0066.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقييوسف احمد محمد طاهر سعدون140161722515002068

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقييوسف محمود صالح شاهين140171722515002071

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر428.0061.14ثانوية الفجر العربي المسائيةتطبيقياحسان محمد تقي رضا علي140181722515005001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل436.0062.29ثانوية الفجر العربي المسائيةتطبيقيحسن باسل عبد الخالق حسين140191722515005002

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00ثانوية الفجر العربي المسائيةتطبيقيحسين فؤاد محمد صالح احمد140201722515005009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0064.71ثانوية المنار المسائية المختلطةتطبيقيمصطفى عبد الرزاق يونس علي140211722515013004

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل453.0064.71ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيبارق عبد الرحمن نايف صايل140221722515015002

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية458.0065.43ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيصدام فوزي عبد هللا خلف140231722515015006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0061.00ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقينزار محمد حسين مصطفى140241722515015016

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية499.0071.29ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيهمام باسم عبد هللا حمد140251722515015017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0066.29ثانوية الكويت المختلطةتطبيقيغسان احمد رفاعي عبد140261722517006004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت576.0082.29اعدادية دهوال المختلطةتطبيقيآزاد دخيل علو ابراهيم140271722517009001

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية دهوال المختلطةتطبيقيامجد خيرو مراد مناور140281722517009003
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قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية دهوال المختلطةتطبيقيبرزان قاسم عيدو ابراهيم140291722517009004

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية دهوال المختلطةتطبيقيخالد اقو علي تمو140301722517009007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية دهوال المختلطةتطبيقيداود سليمان عمر سليمان140311722517009009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية510.0072.86اعدادية دهوال المختلطةتطبيقيزيد خديده ابراهيم سلو140321722517009011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت561.0080.14اعدادية دهوال المختلطةتطبيقيساهر شفان ابراهيم سلو140331722517009012

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل690.0098.57اعدادية دهوال المختلطةتطبيقيعادل عفدي سليمان شفان140341722517009014

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت511.0073.00اعدادية دهوال المختلطةتطبيقيعصمت ميرزا ايزدين فرحو140351722517009015

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية دهوال المختلطةتطبيقيعمر خديده ابراهيم سلو140361722517009016

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل510.0072.86اعدادية دهوال المختلطةتطبيقيليث حجي علي حسين140371722517009017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية دهوال المختلطةتطبيقيمازن الياس ابراهيم سلو140381722517009018

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل677.0096.71اعدادية دهوال المختلطةتطبيقيمراد بركات حجي عمر140391722517009019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية دهوال المختلطةتطبيقينزار خليل محمود حسو140401722517009020

كلية العلوم/جامعة الموصل640.0091.43ايمن- الخارجيون تطبيقيحسام يونس حسن احمد140411722518001050

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى482.0068.86ايمن- الخارجيون تطبيقيزكريا رضوان عادل طه140421722518001075

كلية اآلداب/جامعة الموصل519.0074.14ايمن- الخارجيون تطبيقيصالح محمد عبدهللا احمد140431722518001087

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل547.0078.14ايمن- الخارجيون تطبيقيفرحان ياسين سالم ياسين140441722518001145

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل450.0064.29ايمن- الخارجيون تطبيقيكرم عبدالواحد مصطفى الياس140451722518001150

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0063.86ايمن- الخارجيون تطبيقيمحمد خالد عبدالهادي محمد140461722518001167

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل555.0079.29ايمن- الخارجيون تطبيقيمحمد ناصر خلف احمد140471722518001184

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت571.0081.57ايسر- الخارجيون تطبيقياحمد امجد ابراهيم عبدهللا140481722518010003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14ايسر- الخارجيون تطبيقيحكم مروان صالح عبد140491722518010063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل502.0071.71ايسر- الخارجيون تطبيقيزياد عبد جاسم محمد140501722518010073

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية482.0068.86ايسر- الخارجيون تطبيقيزيد بشار هاني محمود140511722518010074

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية452.0064.57ايسر- الخارجيون تطبيقيعلي ابراهيم حسين علي140521722518010123

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل550.0078.57ايسر- الخارجيون تطبيقيعلي حسين علي حسين140531722518010125

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل496.0070.86ايسر- الخارجيون تطبيقيعمر عماد عباس حميد140541722518010136

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية502.0071.71ايسر- الخارجيون تطبيقيقدامة صالح الدين حامد احمد140551722518010150

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب/جامعة الموصل496.0070.86ايسر- الخارجيون تطبيقيمحمد رائد شيت طه140561722518010166

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل421.0060.14ايسر- الخارجيون تطبيقيهاشم شامل حامد انور140571722518010206

كلية العلوم/جامعة الموصل511.0073.00ايسر- الخارجيون تطبيقيهمام عبدالكريم جميل ابراهيم140581722518010208

كلية العلوم/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية تل واعي للبنينتطبيقياسراء علي سلطان ابراهيم140591722521034001

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل449.0064.14ثانوية تل واعي للبنينتطبيقيحنان محمود سالم جاسم140601722521034003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00ثانوية تل واعي للبنينتطبيقيسبأ اثيل فرحان محمد140611722521034004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29ثانوية تل واعي للبنينتطبيقيهند حمد زيدان اخليف140621722521034009

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت521.0074.43اعدادية الحود للبنينتطبيقيايالف احمد علي خلف140631722521040002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية الحود للبنينتطبيقيصفا جاسم عبد هللا خلف140641722521040006

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية484.0069.14اعدادية الحود للبنينتطبيقيلمياء سامي عبد هللا حمد140651722521040009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0079.71ثانوية تللسقف للبنينتطبيقيأميليا فريد جبرو عوديشو140661722521082001

كلية اآلداب/جامعة الموصل482.0068.86ثانوية تللسقف للبنينتطبيقيدياره وعد ياقو حنا140671722521082002

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى594.0084.86ثانوية تللسقف للبنينتطبيقيساره صباح جميل شمو140681722521082003

كلية اآلداب/جامعة الموصل492.0070.29ثانوية تللسقف للبنينتطبيقيساندرين زهير نعمو توما140691722521082004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل589.0084.14ثانوية تللسقف للبنينتطبيقيغاده ثامر ياقو توما140701722521082006

349 من 335صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

نينوى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية550.0078.57ثانوية تللسقف للبنينتطبيقيليديا رعد اكرم شمعون140711722521082008

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية553.0079.00ثانوية تللسقف للبنينتطبيقينيفين سمير متي ياقو140721722521082012

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل541.0077.29ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيانعام سعود وادي عبد هللا140731722521152001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل428.0061.14ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيزبيده ثامر حسن علي140741722521152003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل441.0063.00ثانوية النعمان بن مقرن للبنينتطبيقيانفال محفوظ عبد هللا علي140751722521198001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل604.0086.29ثانوية النعمان بن مقرن للبنينتطبيقينجالء احمد صالح غثوان140761722521198004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل567.0081.00ثانوية مسقالط للبنينتطبيقيهديل هادي صالح عبد القادر140771722521211002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل437.0062.43ثانوية الدنج للبنينتطبيقيأزهار مثنى هالل مطر140781722521214001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية الدنج للبنينتطبيقيايه عبد العزيز محمد عمر140791722521214006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل440.0062.86ثانوية الدنج للبنينتطبيقيعال حازم نجم حميد140801722521214010

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى575.0082.14اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيتاره احمد سامي ابراهيم140811722522002009

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى578.0082.57اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيحنين بشار ذنون يونس140821722522002012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل597.0085.29اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيزهراء مصعب احمد خضر140831722522002017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0079.86اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيساره عماد ادريس فاضل140841722522002018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيصفا غسان محمد احمد140851722522002023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيصفا مظفر عبد الكريم خلف140861722522002024

كلية العلوم/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيفاطمه عامر خزعل محمد140871722522002028

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيمريم راغب محمد يونس حمزه140881722522002031

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى512.0073.14اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيمريم محمد جميل ابراهيم حمو140891722522002033

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل653.0093.29اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيمريم نشوان عبد المالك ابراهيم140901722522002034

كلية العلوم/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية قرطبة للبناتتطبيقينوال مناف هاشم حمادي140911722522002038

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيهاجر بشار فوزي حسين140921722522002040

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل560.0080.00اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيهديل حاتم ماجد حامد140931722522002041

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيوالء عواد حميد حسن140941722522002043

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى451.0064.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيأمنه ناظم عالوي محمد140951722522003001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيأيات بشار فوزي قاسم140961722522003002

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيابتهال فارس محمد حمود140971722522003004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيتقى شريف ناظم محمد140981722522003007

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية552.0078.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيداليا زيد محمد هاشم أيوب140991722522003009

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيدعاء لواء يحيى سليمان141001722522003010

كلية التربية /جامعة الحمدانية449.0064.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيرحاب حازم غانم يوسف141011722522003011

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيرند عماد ادريس سليمان141021722522003013

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل629.0089.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزهراء إسماعيل محسن ابراهيم141031722522003014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزهراء علي احمد علي141041722522003015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيعائشه محمد حسين علي141051722522003019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيفرح عصام زيدان صالح141061722522003023

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى574.0082.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيماريا سالم فتحي صالح141071722522003024

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية431.0061.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيمروه احمد حميد رشيد141081722522003025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيهبة خالد ولي مال حمو141091722522003028

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية اليمن للبناتتطبيقياميره عمر خليل عبود141101722522008003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية اليمن للبناتتطبيقيبراء سليمان علي حسن141111722522008005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية اليمن للبناتتطبيقيتوبه عمار حازم شيت141121722522008007
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية558.0079.71اعدادية اليمن للبناتتطبيقيحنين جمال هاشم طه141131722522008008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية اليمن للبناتتطبيقيدانيه احمد هاني يحيى141141722522008009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل576.0082.29اعدادية اليمن للبناتتطبيقيدعاء شامل محمد يحيى141151722522008010

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى561.0080.14اعدادية اليمن للبناتتطبيقيربى ثامر جاسم محمد141161722522008012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل422.0060.29اعدادية اليمن للبناتتطبيقيزهراء حسيب عبد هللا حسيب141171722522008017

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0088.00اعدادية اليمن للبناتتطبيقيزهراء علي احمد يحيى141181722522008018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية اليمن للبناتتطبيقيزينب بشار قاسم محمد علي141191722522008019

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية اليمن للبناتتطبيقيزينب محمد هاشم شيت141201722522008020

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل646.0092.29اعدادية اليمن للبناتتطبيقيسدره ايمن حازم يحيى141211722522008022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية اليمن للبناتتطبيقيشهد غانم اسماعيل شهاب141221722522008023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية اليمن للبناتتطبيقيشيماء محمود بدر حبيب141231722522008024

كلية العلوم/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية اليمن للبناتتطبيقيصفا زياد خلف احمد141241722522008025

كلية العلوم/جامعة الموصل534.0076.29اعدادية اليمن للبناتتطبيقيغيداء علي محمد عطوان141251722522008032

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية اليمن للبناتتطبيقيمريم طالل شمس الدين شيت141261722522008036

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية اليمن للبناتتطبيقيمالك امير نزار حميد141271722522008037

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية اليمن للبناتتطبيقيهبه شكر محمود شيت141281722522008039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية اليمن للبناتتطبيقيهدى وليد أيوب عبد هللا141291722522008040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29ثانوية الزاوية للبناتتطبيقيضحى عبد السميع حبيب اسماعيل141301722522011007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل447.0063.86ثانوية المدينة المنورة للبناتتطبيقيايه علي اكبر اسماعيل قاسم141311722522012002

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر420.0060.00ثانوية المدينة المنورة للبناتتطبيقيجنان امجد ابراهيم يونس141321722522012003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل550.0078.57ثانوية المدينة المنورة للبناتتطبيقيحسينه محمد عباس محمد141331722522012004

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر447.0063.86ثانوية المدينة المنورة للبناتتطبيقيخديجة عبد الكريم مصطفى خليل141341722522012010

كلية العلوم/جامعة الموصل464.0066.29ثانوية المدينة المنورة للبناتتطبيقيرشا حمزة مصطفى محمد141351722522012011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر511.0073.00ثانوية المدينة المنورة للبناتتطبيقيسجى عباس احمد عبد هللا141361722522012014

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0063.57ثانوية المدينة المنورة للبناتتطبيقيعذراء علي عباس محمد141371722522012018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل429.0061.29ثانوية المدينة المنورة للبناتتطبيقيفاطمه حكمت محسن محمد141381722522012021

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل496.0070.86ثانوية المدينة المنورة للبناتتطبيقيفاطمه كنعان علي محمد141391722522012022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل469.0067.00ثانوية المدينة المنورة للبناتتطبيقيفاطمه لقمان عزيز حسين141401722522012023

كلية العلوم/جامعة الموصل466.0066.57ثانوية المدينة المنورة للبناتتطبيقيهدى محمد ياسين مصطفى141411722522012027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل596.0085.14اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيراما ماهر نافع نون141421722522015004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية426.0060.86اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيرغد عايد الياس جميل141431722522015005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيرماح صالح خليل الياس141441722522015009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيرمق نوار حسين حجي141451722522015010

كلية العلوم/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيروزين الياس حيران توفيق141461722522015011

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيساره صالح جبرائيل اسحق141471722522015015

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيسحر ضياء محمد قاسم141481722522015016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيمريم ابراهيم جميل ابراهيم141491722522015019

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى578.0082.57اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيمريم سالم ابراهيم حسين141501722522015020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل428.0061.14اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيمريم ماجد مجيد نوري141511722522015021

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيميرنا هاشم حيدر كنوص141521722522015023

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى483.0069.00اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقينور ايوب عزت ايوب141531722522015026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيينار وليد خرشيد نعمان141541722522015028

349 من 337صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

نينوى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية بحزاني للبناتتطبيقيافراح ازاد عبدال كريت141551722522016001

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية375.0053.57اعدادية بحزاني للبناتتطبيقيتفاحه جمال حسن خدر141561722522016002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية بحزاني للبناتتطبيقيدلفين صدام حسين كمو141571722522016004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية بحزاني للبناتتطبيقيساندي سعيد مشكو سفو141581722522016009

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية بحزاني للبناتتطبيقيعهد فراس جمعه مرعان141591722522016011

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية بحزاني للبناتتطبيقييارا سعيد الياس سينو141601722522016016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0064.57ثانوية المحلبية للبناتتطبيقيحنان حسين امين حسين141611722522017003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل491.0070.14ثانوية المحلبية للبناتتطبيقيزينه عمر مصطفى محمد صالح141621722522017005

كلية العلوم/جامعة الموصل592.0084.57ثانوية المحلبية للبناتتطبيقيسجى حسن احمد مراد141631722522017006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل460.0065.71ثانوية المحلبية للبناتتطبيقيفاطمه عدنان خليل نعمو141641722522017007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل482.0068.86ثانوية المحلبية للبناتتطبيقينشوه سليمان جميل احمد141651722522017008

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقياستيال هدير كوما بهنان141661722522018001

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل593.0084.71اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقياماني راكان الياس كتا141671722522018002

كلية التربية /جامعة الحمدانية442.0063.14اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقياماني عزيز حبيب ايوب141681722522018003

كلية التربية /جامعة الحمدانية440.0062.86اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيايه عمران عبد السالم عبدي141691722522018005

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيدعاء ماهر ايليا بطرس141701722522018006

كلية التربية /جامعة الحمدانية466.0066.57اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيرنا رعد يوسف عيس141711722522018007

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيسما ابراهيم مارزينا ابراهيم141721722522018009

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيعذراء ضياء نجيب مارزينا141731722522018010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية595.0085.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيعذراء هيثم سالم حبيب141741722522018011

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل648.0092.57اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيفيرا عمران موسى افريم141751722522018013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيفيوليت بولص كوما بولص141761722522018014

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمارتينا يوسف داود بهنام141771722522018016

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل649.0092.71اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمارلين بشار سليمان خضر141781722522018017

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى498.0071.14اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيماري سمير الياس بولص141791722522018018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمريم سعد ايشوع بهنام141801722522018019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقينادين فارس مارزينه موس141811722522018020

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل485.0069.29اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيوسن وليد يلدا عبوش141821722522018024

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء577.0082.43اعدادية الشهيدة شموني للبناتتطبيقيصفا منير نذير حيدر141831722522020003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل623.0089.00ثانوية القوش للبناتتطبيقياندرا اركان صباح حميد141841722522027002

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى515.0073.57ثانوية القوش للبناتتطبيقياومثا شوكت حبيب اوراها141851722522027003

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل615.0087.86ثانوية القوش للبناتتطبيقيسارة عامر جرجيس يونس141861722522027007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0070.86ثانوية القوش للبناتتطبيقيساره ماهر فرج ابلحد141871722522027009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل494.0070.57ثانوية القوش للبناتتطبيقيسافين سردان سليمان كولاير141881722522027010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00ثانوية القوش للبناتتطبيقيسانتا مسار سفر الياس141891722522027011

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل466.0066.57ثانوية القوش للبناتتطبيقيسونيتا سمير ميخا يونس141901722522027012

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية377.0053.86ثانوية القوش للبناتتطبيقيشهد وحيد جميل يلدا141911722522027013

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل645.0092.14ثانوية القوش للبناتتطبيقيمارينا ضرغام سليمان حنا141921722522027016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل454.0064.86ثانوية القوش للبناتتطبيقيمريم يوخنا بوداغ مروكي141931722522027019

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل481.0068.71ثانوية القوش للبناتتطبيقينورما حربي هرمز سليمان141941722522027020

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل473.0067.57ثانوية سد الموصل للبناتتطبيقيتبارك سامي محمد احمد141951722522028004

كلية العلوم/جامعة الموصل520.0074.29ثانوية سد الموصل للبناتتطبيقيذكرى فؤاد خليل ابراهيم141961722522028006
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قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل526.0075.14ثانوية سد الموصل للبناتتطبيقيعال غانم محمد مال هللا141971722522028008

كلية العلوم/جامعة الموصل516.0073.71ثانوية سد الموصل للبناتتطبيقيناديه كامل احمد جاسم141981722522028010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية461.0065.86ثانوية سد الموصل للبناتتطبيقينبأ مظفر زهدي يحيى141991722522028011

كلية العلوم/جامعة الموصل523.0074.71اعدادية عين سفني للبناتتطبيقيميرنا سالم كليانه دنخا142001722522029011

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى460.0065.71اعدادية عين سفني للبناتتطبيقينور احمد عبد الغني محمد142011722522029012

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر433.0061.86اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيآية تونجاي حيدر عمر142021722522032001

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر450.0064.29اعدادية تلعفر للبناتتطبيقياحالم عماد عبد الرحيم صالح142031722522032002

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيانعام حيدر محمد صالح محمد سعيد142041722522032007

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيايمان حسين محمد يونس سعيد142051722522032009

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0086.00اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيحوراء حميد الياس خضر142061722522032012

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية628.0089.71اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيرساله علي حسين خضر142071722522032014

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى466.0066.57اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيرشا خليل قاسم حاجي142081722522032015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيزينب سليمان بشير يونس142091722522032018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر487.0069.57اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيسميعه عبد الرحيم بكر احمد142101722522032019

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيسميعه وليد محسن احمد142111722522032020

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر596.0085.14اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيعليه شهاب احمد اسماعيل142121722522032025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيكوثر محمد حسين محمد142131722522032028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبسمه مهند صبري محمود142141722522041001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيتبارك ياسر سليمان عبد الرحمن142151722522041003

كلية العلوم/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيحياة واثق عبد السالم خليل142161722522041004

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيخديجه مضر محمد انيس يحيى142171722522041005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل502.0071.71اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيرحمه شاكر محمود توفيق142181722522041007

كلية العلوم/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيرضاء لؤي احمد سليمان142191722522041008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيرقيه علي سليمان عبد هللا142201722522041009

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيساره رائد عدنان عبد المجيد142211722522041010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيسجود عبد الكريم فتحي شاهين142221722522041012

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى574.0082.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيشفق مصطفى عبد محمد142231722522041013

كلية العلوم/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيمها علي خلف محمد142241722522041017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل427.0061.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقينبأ وليد محمد يونس محمود142251722522041018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية الخنساء للبناتتطبيقينغم خضر محمد خضر142261722522041019

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل530.0075.71اعدادية الخنساء للبناتتطبيقينور زياد محمد نذير عبد هللا142271722522041020

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية الخنساء للبناتتطبيقينور محمد عبد المجيد أحنيد142281722522041021

كلية العلوم/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقياية صدام عدنان علو142291722522042002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيتماره عثمان محمد عبد هللا142301722522042003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل545.0077.86اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيرنا صفوان احمد طه142311722522042004

كلية العلوم/جامعة الموصل582.0083.14اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيزينب شاكر محمود توفيق142321722522042005

كلية العلوم/جامعة الموصل469.0067.00اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيسارة وليد خالد محمد142331722522042006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيساره شعالن خلف احمد142341722522042007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيغفران صكر دهام حسين142351722522042016

كلية العلوم/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيفاطمة نور الدين احمد سلطان142361722522042017

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيمروة ناصر سليم داؤد142371722522042021

كلية العلوم/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيمريم نشوان عبد هللا فتحي142381722522042023
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قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى573.0081.86اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيمنار عبد الرحمن خضير عبد هللا142391722522042025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقينور علي عبد الكريم محمد142401722522042028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيهند زياد يحيى ايوب142411722522042029

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيأيالف ريان ثامر خليل142421722522051003

كلية العلوم/جامعة الموصل576.0082.29اعدادية الكفاح للبناتتطبيقياسماء منهل احمد محمد142431722522051005

كلية العلوم/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية الكفاح للبناتتطبيقياضواء ادريس محمد شيبان142441722522051006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل434.0062.00اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيامنه سالم محمد جعيف142451722522051009

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل602.0086.00اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيايه احمد شهاب احمد142461722522051010

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيجنات احمد محمد محمود142471722522051011

كلية العلوم/جامعة الموصل598.0085.43اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيدالل امجد عزيز ذنون142481722522051013

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى457.0065.29اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيدنيا احمد محمد محمود142491722522051014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل428.0061.14اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيديانا سلطان خضير سلطان142501722522051015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيرحمه سمير ابراهيم علي142511722522051018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيريم رأفت صائب سعد الدين142521722522051024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيزهراء بشار محمود عبد هللا142531722522051026

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى478.0068.29اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيزينه تحسين حسن زيدان142541722522051029

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيسراب محمد سالم مجيد142551722522051031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل422.0060.29اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيشمس قيس هاشم احمد142561722522051032

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى443.0063.29اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيغفران احمد خلف صالح142571722522051035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل623.0089.00اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيغفران حسن يونس حسن142581722522051036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيفاطمه سالم امهيدي صالح142591722522051038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيقمر عبد الحكيم نايف اسماعيل142601722522051039

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل566.0080.86اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيمريم فارس فانوس محمد142611722522051042

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل559.0079.86اعدادية الكفاح للبناتتطبيقينجالء عبد العزيز محمد جاسم142621722522051045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية الكفاح للبناتتطبيقينور تركي ذنون يونس142631722522051047

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية زينب للبناتتطبيقياية محمود محمد صالح رمضان142641722522053002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية436.0062.29اعدادية زينب للبناتتطبيقيحال عيسى موسى عباس142651722522053003

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل534.0076.29اعدادية زينب للبناتتطبيقيراما سفيان يونس محمد142661722522053005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية زينب للبناتتطبيقيرسل مقداد ابراهيم محمد شيت142671722522053008

كلية العلوم/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية زينب للبناتتطبيقيرغد مؤيد احمد مصطفى142681722522053010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية414.0059.14اعدادية زينب للبناتتطبيقيرنا صدام حسين زيد142691722522053012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية زينب للبناتتطبيقيريم رعد علي يونس142701722522053014

كلية العلوم/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية زينب للبناتتطبيقيزهراء عمر مظفر يونس142711722522053015

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل584.0083.43اعدادية زينب للبناتتطبيقيسجى محمد كريم قاسم142721722522053019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية زينب للبناتتطبيقيشهد احمد طابور نعمان142731722522053020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0076.14اعدادية زينب للبناتتطبيقيصابرين فراس ادريس سعيد142741722522053021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية زينب للبناتتطبيقيصفا محمد عطية جاسم142751722522053022

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية زينب للبناتتطبيقيصفا محمد مظفر بشير142761722522053023

كلية العلوم/جامعة الموصل515.0073.57اعدادية زينب للبناتتطبيقيعائشة بسام خالد عبد العزيز142771722522053024

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية524.0074.86اعدادية زينب للبناتتطبيقيعائشة محمد سالم فاضل142781722522053025

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية زينب للبناتتطبيقيعهد احمد ابراهيم سعيد142791722522053026

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل561.0080.14اعدادية زينب للبناتتطبيقيفاطمة سعد صبري حسن142801722522053028
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية زينب للبناتتطبيقيفاطمة عبد هللا يونس عبد القادر142811722522053029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل516.0073.71اعدادية زينب للبناتتطبيقيفاطمه حامد احمد محمود142821722522053030

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى522.0074.57اعدادية زينب للبناتتطبيقيمها حمود عدوان برجس142831722522053033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية زينب للبناتتطبيقينعمت نكتل سعيد صالح142841722522053034

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل625.0089.29اعدادية زينب للبناتتطبيقينهى عبد العال عباس جمعة142851722522053036

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية زينب للبناتتطبيقينور وليد حافظ صادق142861722522053037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية االندلس للبناتتطبيقيأمنه خليل رشيد محمد142871722522054001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية االندلس للبناتتطبيقيأمنه محمد رمضان نجم142881722522054003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية االندلس للبناتتطبيقيأيناس أبراهيم احمد سالم142891722522054004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية االندلس للبناتتطبيقيامنه وسام جاسم محمد142901722522054006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية االندلس للبناتتطبيقياميره معتصم محمد كاظم142911722522054007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية483.0069.00اعدادية االندلس للبناتتطبيقيايالف عماد عبد السالم احمد142921722522054008

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل555.1279.30اعدادية االندلس للبناتتطبيقيايمان عبد الرحمن مظفر توفيق142931722522054009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية االندلس للبناتتطبيقيحنان احمد عبد قباط142941722522054014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية االندلس للبناتتطبيقيدعاء فارس وعد هللا مهيدي142951722522054015

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل628.0089.71اعدادية االندلس للبناتتطبيقيديمة مهند احمد محمد طيب142961722522054017

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية االندلس للبناتتطبيقيرسل يعرب عادل سلطان142971722522054021

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل639.0091.29اعدادية االندلس للبناتتطبيقيرغد محمد ادريس ابراهيم142981722522054022

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى577.0082.43اعدادية االندلس للبناتتطبيقيرفل منهل عبد القادر بشير142991722522054023

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل661.0094.43اعدادية االندلس للبناتتطبيقيرنا سنان صبحي علي143001722522054024

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية االندلس للبناتتطبيقيرهف اوس عبد الوهاب رمضان143011722522054025

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية516.0073.71اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزهراء ياسر هاشم حسين143021722522054028

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل431.0061.57اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزينب منتظر عبد العالي ابراهيم143031722522054030

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل554.0079.14اعدادية االندلس للبناتتطبيقيساره لؤي محمد حسين143041722522054031

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية االندلس للبناتتطبيقيسدرة ياسر عادل عبد143051722522054032

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0086.14اعدادية االندلس للبناتتطبيقيعائشه علي فاضل قاسم143061722522054034

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية االندلس للبناتتطبيقيعبير محمد ميسر اسماعيل143071722522054037

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية االندلس للبناتتطبيقيفاطمه سالم عبد هللا طه143081722522054038

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية االندلس للبناتتطبيقيلين عبد الرزاق احمد عبد الرزاق143091722522054039

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل665.0095.00اعدادية االندلس للبناتتطبيقيمريم عبد هللا باسل عبد هللا143101722522054040

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل442.0063.14اعدادية االندلس للبناتتطبيقيملك منتظر عبد العالي ابراهيم143111722522054043

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل636.0090.86اعدادية االندلس للبناتتطبيقيمها محمد عبد المجيد محمد143121722522054044

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل639.0091.29اعدادية االندلس للبناتتطبيقيميادة نوفل صبري بكر143131722522054045

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية االندلس للبناتتطبيقينور حسين حسن هالل143141722522054048

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل531.0075.86اعدادية االندلس للبناتتطبيقينور محمد جهاد محمود143151722522054049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيأفنان احمد ذنون محمد علي143161722522055001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية518.0074.00اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيأميمه ياسر شعيب كرموش143171722522055003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل652.0093.14اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيايه سالم حامد حسين143181722522055006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيتبارك عمر مؤيد ابراهيم143191722522055008

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل597.0085.29اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيتبارك محمد عبد النافع فتحي143201722522055009

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيثرى امجد صالح طه143211722522055012

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيديار دريد ادريس عبد143221722522055013
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كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيرؤى ماجد علي محمد143231722522055014

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل651.0093.00اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيرانيا عرفان عامر سعدون143241722522055015

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل604.0086.29اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيرحمه غازي فيصل محمد143251722522055017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل593.0084.71اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيرسل لبيد ياسين قاسم143261722522055020

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيرشد رعد نجم مطرود143271722522055021

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى467.0066.71اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيرهام محمد علي صالح143281722522055022

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزهراء عادل عبد الغني عبد هللا143291722522055024

كلية العلوم/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزينب مدين مزاحم سعيد143301722522055031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل562.0080.29اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزينه اياد علي حسين143311722522055032

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيسارة عماد منيب ذنون143321722522055033

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيسدرة عمار محمد رشيد143331722522055034

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيسدره فيصل شكر محمود143341722522055035

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى442.0063.14اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيطيبه عامر صالح اسماعيل143351722522055041

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيعائشه محمد هاشم عزيز143361722522055045

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيفاطمه أياد مصطفى احمد143371722522055046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيفاطمه عبد هللا سالم شيت143381722522055047

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل654.0093.43اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيفرح ذاكر عزيز محمد143391722522055048

كلية العلوم/جامعة الموصل645.0092.14اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيفرح سعد عبد هللا زيدان143401722522055049

كلية العلوم/جامعة الموصل584.0083.43اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيقمر االسالم حازم صالح خلف143411722522055050

كلية العلوم/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمالك احمد صبحي احمد143421722522055052

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمها احمد طه اسماعيل143431722522055053

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية بلقيس للبناتتطبيقينور الهدى اشرف عبد الحق رشيد143441722522055055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية بلقيس للبناتتطبيقينور حازم اسماعيل حسين143451722522055056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية بلقيس للبناتتطبيقينور رافد محمود عزيز143461722522055057

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية بلقيس للبناتتطبيقينور عبد الكريم جاسم محمد143471722522055058

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيهبه عبد االمير محمد امين143481722522055059

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيهدى عبد الرحمن عصام عبد الرحمن143491722522055060

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيايمان بشار عبد الملك محمد علي143501722522056004

كلية العلوم/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيخديجة حسان احمد حسن143511722522056009

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل668.0095.43اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيدنيا فائز محمد صالح وهب143521722522056010

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيرغد مؤمن احمد شيت143531722522056013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيرنا منصور خليل حسين143541722522056014

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيزينب طارق صالح محمود143551722522056017

كلية العلوم/جامعة الموصل596.0085.14اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيزينب عبد الكريم قاسم غزال143561722522056018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيزينب عبد هللا مجيد محمد143571722522056019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيسمر مؤمن احمد شيت143581722522056020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيشيماء سالم مامو احمد143591722522056021

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل606.0086.57اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيصفا صهيب نزار قاسم143601722522056022

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل644.0092.00اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيعمره ثامر محمود مصطفى143611722522056024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيمريم عبد هللا مجيد محمد143621722522056028

كلية العلوم/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيملك عبد هللا سناء هللا صالح143631722522056029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل531.0075.86اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيمنار باسم ذنون يونس143641722522056030

349 من 342صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

نينوى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيمنال يحيى احمد حسن143651722522056032

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى489.0069.86اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيمنى عبد الوهاب محمد زكي حامد143661722522056033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية االصمعي للبناتتطبيقينبأ سرمد جميل عبد هللا143671722522056034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية االصمعي للبناتتطبيقينور سعد ياسين يوسف143681722522056035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية الزهور للبناتتطبيقيآمنه أيمن اكرم احمد143691722522057002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت424.0060.57اعدادية الزهور للبناتتطبيقياسراء احمد جاسم محمد143701722522057003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل680.0097.14اعدادية الزهور للبناتتطبيقياسراء عمار هاشم سعيد143711722522057004

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية الزهور للبناتتطبيقيامنه حكمت عصمت مال هللا143721722522057007

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل629.0089.86اعدادية الزهور للبناتتطبيقيدانيه محمد نوار حازم محمد علي143731722522057012

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية الزهور للبناتتطبيقيراما فراس لقمان خليل143741722522057013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية الزهور للبناتتطبيقيرحمه عمار فاضل احمد143751722522057015

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل435.0062.14اعدادية الزهور للبناتتطبيقيرغد جميل مصطفى محمد143761722522057016

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية الزهور للبناتتطبيقيرفل بشار يحيى قاسم143771722522057017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية الزهور للبناتتطبيقيرقيه محمد صالح مهدي143781722522057018

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى476.0068.00اعدادية الزهور للبناتتطبيقيرنا طارق زكي ياسين143791722522057019

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية379.0054.14اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزبيده عامر عبد المنعم اسماعيل143801722522057021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزينب صفوان سالم عزيز143811722522057022

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية الزهور للبناتتطبيقيسجى محمد عبد هللا بكر143821722522057024

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية547.0078.14اعدادية الزهور للبناتتطبيقيسفانه محمد صالح حسين143831722522057026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية الزهور للبناتتطبيقيضحى عبد هاني عبد هللا143841722522057030

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0086.00اعدادية الزهور للبناتتطبيقيطيبه احمد وعد هللا ذنون143851722522057031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية الزهور للبناتتطبيقيالرا سعد عبد الكريم محمد143861722522057034

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية الزهور للبناتتطبيقيمريم احمد حميد جاسم143871722522057035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية الزهور للبناتتطبيقيمريم عمر صديق مجيد143881722522057037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية الزهور للبناتتطبيقيمالك حسان عبد الرزاق قاسم143891722522057038

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية الزهور للبناتتطبيقيمي فارس اسماعيل خليل143901722522057040

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية الزهور للبناتتطبيقيهبه هللا منهل اكرم داود143911722522057044

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل668.0095.43اعدادية الزهور للبناتتطبيقيهديل صفوان حكمت دحام143921722522057045

كلية العلوم/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتتطبيقيأالء عبد الرحمن محمود محمد143931722522059001

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيآيه خليل محمد داود143941722522061001

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى467.0066.71اعدادية الطالئع للبناتتطبيقياخالص اكرم عز الدين داود143951722522061002

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية الطالئع للبناتتطبيقياروى اكرم طه سلطان143961722522061003

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى574.0082.00اعدادية الطالئع للبناتتطبيقياسراء عبد الجبار نعمان عبد الجبار143971722522061005

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى563.0080.43اعدادية الطالئع للبناتتطبيقياسالم عمار محمد عزيز143981722522061006

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيايه حافظ محمود احمد143991722522061011

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيبسمله عمار سعيد محمود144001722522061012

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى579.0082.71اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيتبارك عبد الجبار نعمان عبد الجبار144011722522061013

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى580.0082.86اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيتبارك كامل محمد علي عبد هللا144021722522061014

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيتمارة بشار عبد الجبار اسمير144031722522061016

كلية العلوم/جامعة الموصل508.0072.57اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيتهجد سنان كامل محمود144041722522061017

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل676.0096.57اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيديما خالد غالب عبد القادر144051722522061021

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل676.0096.57اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيديمة مهند عبد الرزاق سليمان144061722522061022
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قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل557.0079.57اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيدينا محمد عادل امين144071722522061023

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى516.0073.71اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيرانيا وعد هللا امين عبد هللا144081722522061024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيرحاب زياد موفق ابراهيم144091722522061025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيرحمه احمد خزعل عباس144101722522061027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيرحمه انس عبد هللا ياسين144111722522061028

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية475.0067.86اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيرفل زياد يونس عبد هللا144121722522061032

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية543.0077.57اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيرفل مدحت يونس صالح144131722522061033

كلية العلوم/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيريما فواز تحسين محمود144141722522061035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0083.43اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيريمة بسام هاني محمد144151722522061036

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى558.0079.71اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيزهراء عامر شاكر محمود144161722522061040

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل642.0091.71اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيزينة خالد حاجي خالد144171722522061041

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيزينه اثير حسن هاشم144181722522061042

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيسارة محمد عبد الغني عبد الرحمن144191722522061043

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيسبأ قتيبة محمد شاكر144201722522061044

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل647.0092.43اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيسوزان غزوان اسماعيل محمود144211722522061046

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيشهد احمد حافظ غريب144221722522061048

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى482.0068.86اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيشهد نبيل خليل طه144231722522061049

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيصفا مروان فخري بشير144241722522061052

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيصفيه بهاء الدين سيد احمد سيد ابراهيم144251722522061054

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى580.0082.86اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيطيبة بسام عصام مصطفى144261722522061055

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل632.0090.29اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيطيبة طارق غالب عبد القادر144271722522061056

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى511.0073.00اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيعائشة محمد سالم سعيد144281722522061060

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل466.0066.57اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيغفران دريد عبد الكريم حسين144291722522061061

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل628.0089.71اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيفاطمه معاذ احمد عبد هللا144301722522061064

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية508.0072.57اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيفاطمه يحيى قاسم حسين144311722522061065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيفرح احمد يونس محمد144321722522061066

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى609.0087.00اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيقمر عدي صالح هادي144331722522061068

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى512.0073.14اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيمريم ريان احمد خليل144341722522061072

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيمريم زكريا حمادي يونس144351722522061073

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل536.0076.57اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيمالك طارق رمضان قاسم144361722522061076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيملك فارس عبد هللا طه144371722522061078

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0087.71اعدادية الطالئع للبناتتطبيقينبأ خلدون سعد الدين اسماعيل144381722522061079

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية الطالئع للبناتتطبيقينجوى محمد إسماعيل عبيد144391722522061081

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى577.0082.43اعدادية الطالئع للبناتتطبيقينور عدنان حبيب صالح144401722522061083

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية الطالئع للبناتتطبيقينورهان عدنان عبد خلف144411722522061087

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل466.0066.57اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيهاجر محمد عبد الحميد مجيد144421722522061088

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل489.0069.86اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيهيا احمد هاشم محمد علي144431722522061090

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيبراء احمد خالد جار هللا144441722522061092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0081.86اعدادية صفية للبناتتطبيقيتبارك عبد علوان حمد144451722522062001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية صفية للبناتتطبيقيزهراء ربيع قاسم مصطفى144461722522062003

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية صفية للبناتتطبيقيصفا اياد محمود داهش144471722522062004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية صفية للبناتتطبيقيغسق احمد هاشم خضير144481722522062005
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كلية العلوم/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية صفية للبناتتطبيقيمروه اياد محمود داهش144491722522062006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0067.71اعدادية صفية للبناتتطبيقيمريم عبد الجواد عزيز ذنون144501722522062007

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل555.0079.29اعدادية صفية للبناتتطبيقيمنار حسان عبد الوهاب خطاب144511722522062008

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل653.0093.29اعدادية التحرير للبناتتطبيقيآمنه بشار محمد علي حميد144521722522063001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية التحرير للبناتتطبيقيرحاب صالح يوسف سليمان144531722522063002

كلية العلوم/جامعة الموصل570.0081.43اعدادية التحرير للبناتتطبيقيرشا سعد احمد عبد الكريم144541722522063004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0069.71اعدادية التحرير للبناتتطبيقيزينب احمد ادريس قادر144551722522063007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية التحرير للبناتتطبيقيزينب قتيبة محمد شرابي144561722522063009

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل628.0089.71اعدادية التحرير للبناتتطبيقيسدره فارس حسام الدين عبد الجبار144571722522063012

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى556.0079.43اعدادية التحرير للبناتتطبيقيعائشة بشار هاشم محمد كامل144581722522063016

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية التحرير للبناتتطبيقيغفران احمد عامر عبد الكريم144591722522063018

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية التحرير للبناتتطبيقيفاطمه احمد طارق حميد144601722522063019

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى472.0067.43اعدادية التحرير للبناتتطبيقيكوثر بشار محمد عون144611722522063020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية التحرير للبناتتطبيقيمرح رضوان حازم الياس144621722522063021

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية التحرير للبناتتطبيقيمنار اشرف خالد طلب144631722522063024

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية التحرير للبناتتطبيقينور ناطق يونس حسين144641722522063028

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى594.0084.86اعدادية التحرير للبناتتطبيقيياسمين عماد سالم محمود144651722522063029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل423.0060.43ثانوية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقياستبرق فاضل فتحي رجب144661722522067002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0079.29ثانوية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقياية يونس عبد الجبار شيت144671722522067006

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية546.0078.00ثانوية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيايه محمد يعقوب يوسف144681722522067008

كلية العلوم/جامعة الموصل480.0068.57ثانوية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيتسنيم وليد عبد الكريم شهاب144691722522067010

كلية العلوم/جامعة الموصل539.0077.00ثانوية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيزينب مهند وليد خالد144701722522067012

كلية العلوم/جامعة الموصل547.0078.14ثانوية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيعبير فواز رجب خضير144711722522067015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل436.0062.29ثانوية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيمنار عبد هللا اياد يونس144721722522067017

كلية اآلداب/جامعة الموصل511.0073.00ثانوية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقينوره مثنى حازم نايف144731722522067019

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل455.0065.00ثانوية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيوالء سمير ايوب محمد علي144741722522067021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية حمص للبناتتطبيقيأسيل احمد وعد مجيد144751722522069001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية399.0057.00اعدادية حمص للبناتتطبيقيآمنيه نشوان يونس مطرود144761722522069002

كلية العلوم/جامعة الموصل531.0075.86اعدادية حمص للبناتتطبيقيحنين فؤاد طارق غانم144771722522069005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل549.0078.43اعدادية حمص للبناتتطبيقيزهراء سمير ابراهيم جاسم144781722522069010

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل652.0093.14اعدادية حمص للبناتتطبيقيسارة صفوان ثامر خليل144791722522069012

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية حمص للبناتتطبيقيظفر عبد هللا ايوب عبد هللا144801722522069014

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية475.0067.86ثانوية قره قوينلي للبناتتطبيقياعراف داؤد سليمان محمد144811722522074002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل518.0074.00ثانوية قره قوينلي للبناتتطبيقيانسام خزعل نوري محمد144821722522074003

الموصل/ الكلية التقنية الزراعية /الجامعة التقنية الشمالية426.0060.86ثانوية قره قوينلي للبناتتطبيقيايه محمد حسن علي144831722522074004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل451.0064.43ثانوية قره قوينلي للبناتتطبيقيجميله عبد الواحد كاظم محمود144841722522074005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية515.0073.57ثانوية قره قوينلي للبناتتطبيقيليلى فاضل خير الدين عساف144851722522074007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل437.0062.43ثانوية قره قوينلي للبناتتطبيقينور محسن صابر حسين144861722522074008

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل434.0062.00ثانوية قره قوينلي للبناتتطبيقيوسن حازم محمود حمد144871722522074009

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية اليقظة للبناتتطبيقياسراء خالد محمد خليل144881722522075003

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية491.0070.14اعدادية اليقظة للبناتتطبيقيرانيا عباس محمد حسين144891722522075006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل527.0075.29اعدادية اليقظة للبناتتطبيقيرقيه علي طارق رشيد144901722522075007
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية اليقظة للبناتتطبيقيزينب علي يونس فتحي144911722522075010

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل464.0066.29اعدادية اليقظة للبناتتطبيقيزينه رياض علي خليل144921722522075011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0080.86اعدادية اليقظة للبناتتطبيقيسما عمار عبد النافع ابراهيم144931722522075015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية اليقظة للبناتتطبيقيصفا جمال ابراهيم امين144941722522075017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية اليقظة للبناتتطبيقينور رياض محمد علي144951722522075021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية اليقظة للبناتتطبيقينور فارس صبحي ابراهيم144961722522075022

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل638.0091.14اعدادية اليقظة للبناتتطبيقيهاله منهل خليل ابراهيم144971722522075024

كلية العلوم/جامعة الموصل552.0078.86اعدادية سومر للبناتتطبيقياسراء غالب عبد هللا حميدان144981722522079003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00اعدادية سومر للبناتتطبيقياالء فارس فاضل جاسم144991722522079005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل483.0069.00اعدادية سومر للبناتتطبيقيامنه عبد هللا سليمان محمود145001722522079006

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل653.0093.29اعدادية سومر للبناتتطبيقيامنه يحيى قاسم يحيى145011722522079007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل592.0084.57اعدادية سومر للبناتتطبيقيتارا رائد عبد هللا رحيل145021722522079010

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية546.0078.00اعدادية سومر للبناتتطبيقيدعاء حسن فرج خلف145031722522079013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية سومر للبناتتطبيقيدالل حميد مسفوه لطو145041722522079015

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية سومر للبناتتطبيقيرحمة جاسم محمد احمد145051722522079017

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل519.0074.14اعدادية سومر للبناتتطبيقيرحمه جاسم محمد علي145061722522079018

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية سومر للبناتتطبيقيزبيده علي ذنون يونس145071722522079021

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل495.0070.71اعدادية سومر للبناتتطبيقيزينب معن ادريس جاسم145081722522079023

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل544.0077.71اعدادية سومر للبناتتطبيقيزينه احمد محمد جمعه145091722522079024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل442.0063.14اعدادية سومر للبناتتطبيقيساره سعد احمد علي145101722522079027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0063.00اعدادية سومر للبناتتطبيقيشكران عبد هللا محسن عبد هللا145111722522079029

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل637.0091.00اعدادية سومر للبناتتطبيقيضحى احمد جار هللا احمد145121722522079033

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية497.0071.00اعدادية سومر للبناتتطبيقيعال سعد ذنون يونس145131722522079035

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل619.0088.43اعدادية سومر للبناتتطبيقيمريم سفيان قاسم محمد145141722522079037

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0087.29اعدادية سومر للبناتتطبيقيهديل قتيبه عبد الرزاق شهاب145151722522079040

كلية العلوم/جامعة الموصل574.0082.00اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيأيه احمد يونس حمدون145161722522080001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقياسراء طارق اسماعيل محمد145171722522080003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيامل احمد محمود حسن145181722522080005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية464.0066.29اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيايمان سعد علي عمر145191722522080006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيتقى حازم عبد حياوي145201722522080009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت555.0079.29اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيداليا نشوان محمد يونس145211722522080010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيدعاء محمد جياد محمود145221722522080011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيدنيا احمد سالم احمد145231722522080012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيرانيه اياد حازم محمود145241722522080013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيرسل علي يونس احمد145251722522080015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيرقيه سالم عبد هللا احمد145261722522080016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيسندس محمد يوسف علي145271722522080024

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل643.0091.86اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيشهد شهاب احمد خضير145281722522080025

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل631.0090.14اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيصفا عدي انور احمد145291722522080028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيطيبة محمود غانم داؤد145301722522080029

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى460.0065.71اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيعائشة عبد هللا نشأة سليمان145311722522080030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيفاطمه محمد نجم عبد هللا145321722522080031
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيمنار احمد مصطفى شريف145331722522080032

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقينمارق عمر زيد عبد الرزاق145341722522080037

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى495.0070.71ثانوية الحود الفوقاني للبناتتطبيقيزهراء سالم خلف جاسم145351722522093009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية515.0073.57ثانوية الحود الفوقاني للبناتتطبيقيزينب عدنان علي فرمان145361722522093010

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل605.0086.43ثانوية تل الشعير للبناتتطبيقيرقيه احمد عبيد عيسى145371722522099004

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل622.0088.86ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتتطبيقيديما عصام مصطفى شاكر145381722524001002

كلية العلوم/جامعة الموصل544.0077.71ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيانسام عبد االزل عبد الصمد طه145391722524003001

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل607.0086.71ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيسميه ياسر هاشم عبد هللا145401722524003002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل627.0089.57ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيصفا نزار انور عز الدين145411722524003003

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل601.0085.86ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيعائشه همام عبد الكريم صالح145421722524003004

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل524.0074.86ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيفاطمه محمد وعد محمد علي145431722524003005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل614.0087.71ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيمريم محمد ابراهيم غثوان145441722524003007

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء588.0084.00ثانوية الفردوس االهلية للبناتتطبيقيايه سعد سعيد محمود145451722524007001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك523.0074.71ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيمروة عدنان عبد الغني قاسم145461722524008007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيمريم رافع محمد داؤد145471722524008008

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل462.0066.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيانوار بشار محمود علي145481722524011002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0069.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيبراء عبد الغني احمد حسين145491722524011003

كلية العلوم/جامعة الموصل501.0071.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيتبارك ياسر دحام محمود145501722524011004

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل648.0092.57ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيزينب فايز هاشم يحيى145511722524011005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل437.0062.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيشهد ضبيان دحام محمود145521722524011006

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل674.0096.29ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيعال ناصر سالم عبد145531722524011007

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل472.0067.43ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيعلياء زياد عزيز ذنون145541722524011008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقينبأ رعد عمر جدوع145551722524011009

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل605.0086.43ثانوية التميز االهلية للبناتتطبيقيابرار عالء عبد السالم ابراهيم145561722524012001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل578.0082.57ثانوية التميز االهلية للبناتتطبيقيمريم محمد رامز محمود145571722524012005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية434.0062.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتتطبيقيخديجة محمد مصطفى كامل145581722524013001

كلية العلوم/جامعة الموصل670.0095.71ثانوية الشرقية االهلية للبناتتطبيقيمريم بسام موفق عبد الجبار145591722524013006

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية620.7688.68ثانوية الشرقية االهلية للبناتتطبيقيمنار ابراهيم ياسين خضر145601722524013008

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0089.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتتطبيقيمنى طالل عبد هللا زيدان145611722524013009

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل549.0078.43ثانوية الشرقية االهلية للبناتتطبيقيمينا انمار ناظم عبد القادر145621722524013010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية االثير االهلية للبناتتطبيقيزينه محمد ادريس جرجيس145631722524014001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل445.0063.57ثانوية االثير االهلية للبناتتطبيقيفرح ماجد ضرار يونس145641722524014002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57ثانوية الزهراء االهلية للبناتتطبيقيشهد شهاب سامي شهاب145651722524015002

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى462.0066.00ثانوية الهدى االهلية للبناتتطبيقياستبرق كنعان اسماعيل عبد الرحمن145661722524018001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل541.0077.29ثانوية االميرات االهلية للبناتتطبيقيآمنه بهاء الدين محمود احميد145671722524019001

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل498.0071.14ثانوية االميرات االهلية للبناتتطبيقيتيماء اسماعيل ابراهيم فاضل145681722524019002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل599.0085.57ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتتطبيقيطيبه محمد طارق محمود145691722524020002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0076.86ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتتطبيقيأمنيه يحيى عبد احمد145701722524021001

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى562.0080.29ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتتطبيقيبنان محمد شيت محمد145711722524021002

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل562.0080.29ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتتطبيقيروان علي نايف خلف145721722524021004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل528.0075.43ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتتطبيقيسمر عامر عبد العزيز حمودي145731722524021006

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل506.0072.29ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتتطبيقيملك مهند عارف احمد145741722524021007
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قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل471.0067.29ثانوية نور الهدى االهلية للبناتتطبيقيتقى هاني جبر محمود145751722524024004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0069.29ثانوية نور الهدى االهلية للبناتتطبيقيريم عائد ذنون محمود145761722524024005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل602.0086.00ثانوية نور الهدى االهلية للبناتتطبيقيزينب ثابت عبد الغفور احمد145771722524024006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل546.0078.00ثانوية نور الهدى االهلية للبناتتطبيقيشهد محمد حسين علي145781722524024007

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل564.0080.57ثانوية نور الهدى االهلية للبناتتطبيقيعائشة جمال يوسف محمد145791722524024008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل585.0083.57ثانوية نور الهدى االهلية للبناتتطبيقيمنار فاتك محمد سليمان145801722524024009

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل495.0070.71ثانوية نور الهدى االهلية للبناتتطبيقينور اشهاب احمد عبد هللا145811722524024011

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل649.0092.71ثانوية نور الهدى االهلية للبناتتطبيقيهيام خليل عمر محمد145821722524024012

كلية العلوم/جامعة الموصل495.0070.71ثانوية جواهر العلم االهلية للبناتتطبيقيمنة هللا ليث محمد يحيى145831722524025001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل432.0061.71ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيايه صبحي حسن علي145841722526002002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل425.0060.71ثانوية الكويت المختلطةتطبيقيليلى محمد مصطفى كرموش145851722527006003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل462.0066.00ايمن- الخارجيات تطبيقيايه محمود حسين علي145861722528050012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0067.14ايمن- الخارجيات تطبيقيسارة عبدالمنعم محمد خضر145871722528050028

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر424.0060.57ايمن- الخارجيات تطبيقينجاة عبدالغني عبدالوهاب حسين145881722528050044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0062.14ايسر- الخارجيات تطبيقيتمارا عبدالستار حميد محمود145891722528060020

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل479.0068.43ايسر- الخارجيات تطبيقيسجى طارق حسن احمد145901722528060042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل515.0073.57ايسر- الخارجيات تطبيقيشهد محمد امجد هجر145911722528060055

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل490.0070.00ايسر- الخارجيات تطبيقيلينا حسام الدين امين احمد145921722528060067

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل538.0076.86ايسر- الخارجيات تطبيقيمروة مهدي صالح احمد145931722528060070

كلية الحقوق/جامعة الموصل582.0083.14ايسر- الخارجيات تطبيقيمريم هرمز بطرس بولص145941722528060072

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية459.0065.57ايسر- الخارجيات تطبيقيناردين توفيق كوركيس بولص145951722528060079

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية506.0072.29ايسر- الخارجيات تطبيقيوصف احمد ابراهيم سالم145961722528060097

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0068.29ايسر- الخارجيات تطبيقيايمان احمد بكر حسن145971722528060102

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية المستقبل للبنينفنونابراهيم عبد الصمد محمد حمدي145981722611024001

كلية اآلداب/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية المستقبل للبنينفنونحذيفة محمد فائز ايوب145991722611024006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد437.0062.43اعدادية المستقبل للبنينفنونحسن ريان عبد هللا محمد146001722611024007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى365.0052.14اعدادية المستقبل للبنينفنونحمزة محمد علي حازم محمد علي146011722611024008

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى609.0087.00اعدادية المستقبل للبنينفنونخالد عبد الناصر يونس عبد146021722611024009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية المستقبل للبنينفنونسالم غسان سالم ايوب146031722611024011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية المستقبل للبنينفنونعبد الرحمن خالد علي عبد هللا146041722611024014

كلية اآلداب/جامعة الموصل668.0095.43اعدادية المستقبل للبنينفنونعبد هللا احمد غانم احمد146051722611024016

كلية اآلداب/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية المستقبل للبنينفنونعبد هللا بسام حازم حمدي146061722611024017

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل469.0067.00اعدادية المستقبل للبنينفنونعبد هللا سديم غسان ياسين146071722611024018

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل538.0076.86اعدادية المستقبل للبنينفنونعبد المهيمن خالد شاكر محمود146081722611024019

كلية اآلداب/جامعة تكريت432.0061.71اعدادية المستقبل للبنينفنونعمر جمال عبد هللا شيت146091722611024024

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية المستقبل للبنينفنونعمر عبد العزيز حسين احمد146101722611024026

كلية اآلداب/جامعة الموصل476.0068.00اعدادية المستقبل للبنينفنونمحمد فارس عز الدين طه146111722611024031

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل586.0083.71اعدادية المستقبل للبنينفنونمحمد مخلص محمد حسن146121722611024032

كلية االثار/جامعة الموصل550.0078.57اعدادية المستقبل للبنينفنونمحمود احمد ظاهر ابراهيم146131722611024035

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية المستقبل للبنينفنونمحمود فراس حسيب محمود146141722611024036

كلية االثار/جامعة الموصل449.0064.14اعدادية المستقبل للبنينفنونمرثد منتصر عبد القادر رفيق146151722611024037

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية المستقبل للبنينفنونهشام بسام عبد الهادي حسن146161722611024040

349 من 348صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

نينوى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونامل علي ابراهيم يونس146171722622003003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونامنه عصمت شريف عزيز146181722622003004

كلية االثار/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونامنه محمد نامق محمود146191722622003005

كلية اآلداب/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنوناية احمد حامد شكري146201722622003006

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونايه هيثم فخري يحيى146211722622003007

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونبراء قيس عبد المنعم عمر146221722622003010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونتغريد علي حسين حموش146231722622003013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى381.0054.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونتماره سيف الدين حكمت عبد هللا146241722622003016

كلية االثار/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونرحمه عمر دحام ناصر146251722622003020

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل509.0072.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونرسل محمد غانم ابراهيم146261722622003022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونرقيه راكان ابراهيم محمد146271722622003023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونزهراء عبد الجبار لطفي احمد146281722622003026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونزهراء فؤاد سالم ابراهيم146291722622003027

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل662.0094.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونزينب شامل عبد العزيز عبد الهادي146301722622003029

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونزينب نوفل نذير ذنون146311722622003030

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل466.0066.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونزينه محمد حسن وريد146321722622003031

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل471.0067.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونسجى بشار حازم قاسم146331722622003034

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونسدره اياد خضر حمودي146341722622003035

كلية االثار/جامعة الموصل473.0067.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونسميه نسيم ايوب حامد146351722622003036

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونطيبه جاسم محمد خليل146361722622003041

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد437.0062.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونعائشه زياد نعمت ذنون146371722622003042

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونعائشه مظفر يحيى قاسم146381722622003044

كلية اآلداب/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونعمره صفوان زكي امين146391722622003045

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل496.0070.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونغفران حميد صالح مخلف146401722622003046

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونفاطمه خالد شهاب احمد146411722622003047

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد440.0062.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونفرح نشوان ابراهيم اسماعيل146421722622003049

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل498.0071.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونلمى ماجد فاضل يونس146431722622003050

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل631.0090.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونمريم محمد صالح سليمان146441722622003052

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونمريم محمد عقيل صالح146451722622003053

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل551.0078.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونمنار عدي محمد سعد هللا146461722622003054

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل465.0066.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنوننبأ عامر عيسى سليمان146471722622003056

كلية اآلداب/جامعة تكريت439.0062.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنوننرمين لؤي عبد المنعم عمر146481722622003058

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل526.0075.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنوننوران عبد الهادي عصمت عبد المجيد146491722622003061

كلية اآلداب/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونهدى اوس احمد فتحي146501722622003062

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونهديل ثامر محمد سعيد146511722622003063

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل500.0071.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتفنونوزيره هيثم سعد هللا عزيز146521722622003065

349 من 349صفحة 


